
HAGYOMÁNY 1 

A játék változása1 

A Kiss Áron Játék Társaság értéke, hogy 
olyan embereket ültet le egy asztal mellé, akik 
különben soha nem találkoznának. Keretében 
van alkalmuk eszmecserére a régi játékok 
ismerőinek, kutatóinak, őrzőinek, a játékkiállí-
tások - amelyek száma az utóbbi időben oly 
örvendetesen szaporodik — rendezőinek a 
pedagógusokkal - köztük azokkal, akik élnek 
munkájukban a játék lehetőségével, és azokkal, 
akik csak felismerték ennek értékét, jelentősé-
gét, vagy csak törekednek erre. Találkozhatunk 
ugyancsak művelődési házak és múzeumok 
játékpedagógusaival is. A játékot, játszást kutató 
szociológusokkal ugyancsak, valamint a játék-
szer-tervezőkkel, a játszóterek tervezőivel, 
játékkonstruktőrökkel, gyártókkal, kereske-
dőkkel. 

Szerencsésebb, gazdagabb országokban in-
tézetek alakulnak a játék tanul-mányozására és 
terjesztésére. A játék intézményei terén Magya-
rországon megvalósult a kitűnő kecskeméti 
Szórakaténusz Játékműhely és Múzeum, amely sikeres első évtizedén túljutott; Buda-
pesten csak kezdeményei vannak játékmúzeumnak. A Kiss Áron Magyar Játék Társa-
ság törekszik arra, hogy összekötő szerepével az e téren megnyilvánuló egyéni 
erőfeszítések értékét fokozza. 

1 Elhangzott a Kiss Áron Magyar Játék Társaság „A játékkultúra helyzete hazánkban" cí-
mű ankétjának bevezető előadásként 1993-ban. Az ankét további programja a követ-
kező volt: 
A plenáris ülésen Szentiványi Tibor előadása hangzott el elsőként, a hazai játékkultúra 
helyzetéről. 
A játékpedagógiai szekciót dr. W. Mikó Magdolna és dr. Páli Judit vezette. Témák: játé-
kok tudatos felhasználása a nevelésben, játszásra tanítás, drámajáték, bábjáték, a leendő 
pedagógusok felkészítése. 
Játszási szokások szekció, vezették Haider Edit és Váci Mária. Témák: játék, játszás vi-
déken és a városokban, a magakészítette játék, játszó csoportok, játszással töltött idő, 
játszásra, játékra költött pénz, hazai játékszociológiai megközelítés. 
A Hagyományok őrzése c. szekciót dr. Tátrai Zsuzsanna és dr. Kriston Vizi József vezet-
ték. Témáik: Népi játékok és szokás gyűjtése, feldolgozása és közreadása, pályázatok. 
A Lovrics László és Pálffy László által vezetett Korunk játékai szekció témái: napjaink 
elterjedt, népszerű játékai: elektronikus játékok, szerencsejátékok, művelődési játékok, 
a rádió és televízió szerepe elterjesztésükben. 

y 

Parasztcsalád Eger környékéről az 
1910-es években. Helyi fényképész fel-
vétele, Györffy István és Visky Károly 
gyűjtése. (Néprajzi Múzeum F. 30816) 
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Jól tudjuk, hogy a játék minden korosztálynak igénye, szükséglete, és a harmoni-
kus életvitelhez még idős korban is hozzátartozik. Nálunk azonban olyan életmód 
alakult ki, amelyben az aktív korúak, de még a nyugdíjasok is a munkát munkával 
váltogatják. A játékokkal járó kikapcsolódás, lazítás, rendszeres feloldódás pedig 
életmeghosszabbító is lehetne abban az országban, amelyik közismerten a legrövi-
debb élettartam esélyét ígéri, helyezi kilátásba állampolgárainak. Pedig a játék nem 
mindig kerül sokba, sokszor csak egy ötletbe. Jó l rendelték azt az istenek, hogy a 
szegény ember is tudjon nevetni" - írta Móricz.2 Valóban hagyományai vannak 
nálunk az idősebbek játékos szórakozásának, például farsangkor vagy lakodalma-
kon, de számos más alkalommal is. 

A legtöbbet azonban a játék a felnövő generációnak nyújtja, jelenti - ha megadatik. 
De megadatik-e? 

A családokban a gyermeknevelés hagyományos módját számtalan apróbb-
nagyobb jelentőségű játékos elem egészítette ki. Mondókák, önmaguk és a környezet 
játékos megismerése, a játékok és játékszerek egész rendszere vezette be a gyereke-
ket a gyermekkor gazdag világába, amely a felnőtté válás egyengetője volt. 

Gazdagnak nevezem, pedig nem anyagiakban, csak kultúrában volt gazdag. Ez a 
játékvilág mozgáskultúrát, beszédkultúrát, a tárgyi világ megismerését és használatát, 
viselkedéskultúrát közvetített - meghatározott társadalmi intézményeken, csoporto-
kon keresztül. Egyes játékokat a család, másokat a gyermekcsoport a közös munká-
ban, ismét másokat az iskolai szünidő alkalmával közvetített. Mindazt, amit a gyerek 
játékosan tanult meg a maga idején, örömmel, és nem a tanulás kelletlenségével 
sajátított el. Falvay Károly játékoskönyveiben3- az agykutatást híva segítségül -
felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire a kellő időben, a legalkalmasabb életkorban 
fejleszt, tanít a játék. A játékosan elsajátított munka pedig örömet, önbecsülést szer-
zett a gyermeknek, hozzájárult ahhoz, hogy megszeresse a munkát felnőtt korára, és 
sokoldalúan fejlesztette a személyiségét. 

A játék nemcsak mozdulatokat, cselekményeket tanított meg, nemcsak ügyessé, 
szépmozgásúvá, jól reagálóvá tett. A játék megtanított nyerni és veszíteni, megismer-
tette a meglévő és lehetséges társadalmi kapcsolatokat. A játék szocializált. 

Kinek a kezében van ma a múlt kultúrájának e jelentős, jövőt is építeni képes kin-
cse? Betölti-e a szerepet, amire hivatott, vagy csupán a múlt emlékeként maradt ránk? 
A család tud-e ma játékosságot adni a kisbabának a játékszeren kívül? Ismerik-e a 
fiatal szülők azokat a játékokat, amiket ők játszhatnának el gyermekükkel? Az óvo-
dás, különösen pedig a kisiskolás - eleget játszik-e? Nem tanulási feladatként él át 

Káldy Mária és Kraiciné dr. Szokoly Mária vezették a játszás és játék társadalmi viszony-
latait megvitató szekcióülést. Témái: a szabadidőfelhasználása, múzeumpedagógia, ját-
szóházak, hobbikörök. 
A játékgyártással és forgalmazással foglalkozó szekció Harmath Béla, Illés Ernő és 
Wirth Gyula vezetésével működött. Témái: a hazai fejlesztés és gyártás, a forgalmazás, a 
minőségvizsgálat és fogyasztóvédelem. 
A játék tükröződése az irodalomban c. szekcióban Birk Edit, Borbíró Zsóka, dr. Lukácsy 
András, Püski Anikó működtek közre. Témáik: a gyermekirodalom, játszó- és mese-
könyvek, játékbibliográfia, szerzők és kiadók, terjesztés. 
A sport és játék szekcióban dr. Bánhidi Miklós, Szabó János és Szilvásy István vezetésé-
vel a testedző és mozgásos játékokról, a hagyományos népi sportjátékokról, a játszóte-
rek létesítéséről és fenntartásáról tárgyaltak. 

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság címe: 6000 Kecskemét, Gáspár A utca 11. 
2 Móricz Zsigmond: Hét krajcár. Bp., 1907. 
3 Falvay Károly: Ritmikus mozgás, énekes játék óvodásoknak, kisiskolásoknak. Bp., 

1990. 
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olyasmit, amit játszva tanulhatna meg? Van-e még spontán játék az iskolai nagyszü-
netben? 

Ha a család hagyományozó szerepe nem működik már, akkor nem más társadalmi 
csatornákon kellene oda visszatáplálni mindazt, ami a felnövő kisgyerek testi-lelki 
tápláléka? Azt hallani, hogy a kismamáknak nehezükre esik három évet gyermekük-
kel tölteni. Szülésre előkészítő tanfolyamok léteznek, de vajon a gyermeknevelésre 
előkészítők, amelyekben a gyerekkel játszás alapjai benne foglaltatnak - vannak-e? A 
nagyobb gyerekek a művelődési házakban sok mindent megtanulhatnak. De ha 
hiányzik a gyermekkori, az otthoni alapozás, akkor mire épül ez? 

A gyermekkor, a gyermeknevelés, a gyermekkultúra, a játék fontos téma világszer-
te. Nemzetközi tudományos ülésszakok, tanulmánykötetek tárgya. Minél nagyobb a 
gond a fiatalság szocializációjával, annál több figyelmet szentelnek neki. A számító-
géppel játszó, videózó magányos gyermek az amerikai kultúra és társadalmi élet 
terméke, de már nálunk is otthonos. 

Aki Magyarországon e kérdésről akar olvasni, kevés irodalmat talál. A figyelemkel-
tő európai szakirodalom töredéke jelenik meg nálunk. A német néprajz 25. kongresz-
szusának gyermekkultúráról szóló vastag kötetéből4 hiába próbáltunk válogatást 
megjelentetni. Más fordításgyűjtemények is csak várják a kedvező megjelenési lehe-
tőséget. 

Kölnben 1993. június 20-24. között nemzetközi kongresszust rendeztek Gyermek-
kor - a játszás ideje?5 címmel. Európai és tengerentúli szakemberek teszik fel ma-
guknak ezt a kérdést, és fűzik szorosabbra egymással munkakapcsolatukat. Valóban 
ez a megoldás: ha a gyermekkultúra, játékkultúra hagyományos hordozó csoportjai 
kidőltek a sorból, intézményeknek kell a helyükre lépniük! 

Szülők számára tartott játéktanfolyamoknak, a játszóházak sokaságának kellene 
megvalósulnia, mindehhez pedig képzett játékpedagógusok légiója kellene, akiknek 
még az öregotthonokban és kórházakban is lenne teendője. A játékkultúrára költött 
pénz minden fillérje megtérülne, hiszen aktivitásra, öntevékenységre, problémameg-

Körjátékot játszó kislányok, valószínűleg Bol- Lovas játékot játszó fiúk Egyházasmarótón 
dogon, az 1930-as években. Gönyey Sándor 1914-ben. Borbál Samu felvétele. (Néprajzi Mú-

felvétele. (Néprajzi Múzeum F. 77226) zeum F- 17582) 

4 Kinderkultur: 25. Deutscher Volkskundekongress in Bremen vom 7. bis 12. Oktober 
1985. Bremen, 1987. 

5 Kindheit- Spielzeit? 
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oldásra nevel. Hasznosabb befektetés ez a szociális támogatásnál, amelynél az aktivi-
tással való ellentételezés nem követelmény. Teherbíróbbá, de még egészségesebbé is 
válik, akinek életéből nem hiányzik a játék. 

Régi igény, hogy nyíljék lehetőség a Magyar Televízióban nagyszabású, rendszeres 
játéksorozat elkészítésére, bemutatására. 

Hermann Bausinger a gyermekkultúrát két részre osztja: a gyermekek számára a 
felnőttek által létrehozott kultúrára, és a gyermekek saját spontán kultúrájára6 Gyer-
mekeink individualizálódnak, egyéni játékokat hoznak létre, saját játékaikat. Ismer-
jük-e ezeket? Tudjuk-e hogy milyen igényeket elégítenek ezek ki? Tudjuk-e, hogy 
gyerekeinknek mire van szüksége? 

Ez a mai nap arról szól, hogy a játék fontos, a játék nélkülözhetetlen és kiirthatat-
lan is. Játékkultúráról azonban csak akkor beszélhetünk, ha ápolva, gondozva van. A 
játék hagyományos fenntartó közegei meggyengültek . Az intézményeken a sor, hogy 
a pártjára álljanak; segítsenek nekünk, és mindazoknak, akik érdekében cselekszünk. 
Ne rám hallgassanak, hanem a Homo Ludens szerzőjére:7 

„... igazi kultúra nem lehet meg egy bizonyos játéktaitalom nélkül, mert a kultúra 
bizonyos önuralmat és önfegyelmet tételez fel, azt a képességet, hogy ne saját ten-
denciáinkban lássuk a legvégső és legmagasabb célt, szóval annak elismerését, hogy 
bizonyos önként elismert határok közé vagyunk szorítva. A kultúrát ma is kölcsönös 
megegyezés alapján és bizonyos értelemben szabályszerűen kell 'játszani'. Az igazi 
kultúra mindig és minden tekintetben 'fair play*-t kíván... Nem lehet elvakult, nem 
eshet távol azoktól a törvényektől, amelyeket az értelem, az emberiesség és a vallás ír 
elő. Nem lehet hamis látszat, amelynek álarca mögött az a szándék rejlik, hogy játék-
formák segítségével más célokat érjünk el. Az igazi játék kizár minden propagandát. 
Önmagában van a célja. Szelleme és hangulata a vidám lelkesedés és nem a hisztéri-
kus izgalom. A mai propaganda, amely igénybe óhajtja venni az élet minden területét, 
hisztérikus tömegreakciókra épít és éppen ezért, dacára szívesen felvett játékformái-
nak nem tekinthető a modem játékszellem megnyilvánulásának, hanem annak 
meghamisítása." 

Dr. Györgyi Erzsébet 

Ózdi honismereti pályázat 

Tavasszal került sor a XIV. Ózdi Honismereti Pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére a Bükk 
Művelődési és Vendéglátó Házban. A megjelentek, a pályaművek szerzőit, a meghívottakat, a 
közintézmények képviselőit Nagy Károly, a Lajos Árpád Honismereti Kör vezetője üdvözölte. 

A pályázatra hat dolgozat érkezett be, 219 oldal terjedelemben. A munkák döntő része első-
sorban forrásfeltáró, dokumentációs jellegű. 

A pályázaton a következő művek kaptak elismerést: 
Felnőtt kategóriában I. díjat nyert Német Gyula ny. újságíró: Választójog és demokrácia, 

valamint Dobosy László ny. iskolaigazgató: A kereskedelem feljődése Ózdon című dolgozata. 
AII. díjat ugyancsak Dobosy László kapta a Magyar Tűzharcos Szövetség főcsoportja 1935-1944 
című pályamunkájáért. III. díjas lett Bánfalvi Lászlá. Rimaszombattól Ózdig. 

Az ifjúsági kategóriában I. dfjat nyert Halász Mónika dolgozata: Az ózdi görög katolikus 
egyházközösség története. II. díjat kapott Gáti Annamária és Husanyica Krisztina. Az elisme-
réseket Balogh András alpolgármester adta át a díjat nyert pályamunkák szerzőinek. 

Kerékgyártó Mihály 

6 Bausinger, Hermann: Kultur für Kinder - Kultur der Kinder. In: Kinderkultur. Bremen, 
1987. 11-18 p. 

7 Huizinga, ].: Homo ludens. Szeged, 1990. (Budapest 1944. utánnyomása) 222. p. 


