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KEDVES OLVASÓ!

Örömmel köszöntök minden kedves olvasót új gyermek
munka-referensként!

Elődöm, Jobb Réka külföldre utazott, ezért nem tudja 
folytatni az Ötlettár szerkesztését. Nekem ju to tt a feladat, 
hogy elődeim munkáját továbbvigyem, amelybe sok kí
váncsisággal és nem kevés bizonytalansággal vágok bele.

Gyülekezeti gyermekmunkával és bárkás tevékenység
gel foglalkoztam az elmúlt években, hittantáborokban is 
megfordultam itt-o tt az országban. Magyar és hittanár 
szakra jártam egyetemistaként. Ez kezdetnek nem lenne 
rossz, de egy valami kissé hibádzik: nem vagyok éppen 
ideális szervező. Hogy lehet így újságot szerkeszteni? Van 
egy ötletem: készítsük együtt az Ötlettárat! Még csak egy
házi gyermekmunkásnak sem kell lenni ahhoz, hogy ki-ki 
beleadjon valamit a lapba abból, aminek ő a birtokában 
van, amit megtapasztalt, amihez egy kicsit ért.

Így például most -  bár született kétbalkezes vagyok -  a 
képzőművészetet, kreativitást, festést-rajzolást és képhasz
nálatot választottam a legújabb Ötlettár témájául.

Nagyon köszönöm mindazok segítségét, akikkel közö
sen megalkottuk az újságot, és remélem, hogy az olva
sóknak hasznára válik mindaz, amit együttes erővel ösz- 
szegyűjtöttünk. A visszajelzéseket és a különböző igények 
kifejezését szívesen fogadom, és azon leszek, hogy tőlem 
telhetően minél többek kérését figyelembe vegyem.

Gyümölcsöző munkát kívánok minden gyermekmun
kásnak, szeretettel:
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Az alkotás öröme

Mi a szerepe a művészetnek az 
életünkben?
Szükség van-e a művészetekre 
a mindennapokban?
Miért szentelik emberek az életüket 
a művészetnek?

Néha megfeledkezünk ezekről a gondolatokról, kérdések
ről. Sőt azért tesszük fel ezeket a kérdéseket magunknak, 
mert nem mindig vagyunk meggyőződve a pozitív vála
szokról.

A hétköznapi gondok sokszor kitöltik a napjainkat, de 
amikor ezt felismerjük, jólesik kilépni ebből a szerepből. 
Ilyenkor kellemes érzéssel tö lt el, ha gyönyörködhetünk 
valami szépben. Ez lehet a családunk, lehet a természet, 
lehet az ismeretlen arcok mosolya, de lehet a művészet 
megnyugtató hangi, gondolati, képi világa is.

Ha a zenészek arcát fürkészve hallgatunk végig egy 
koncertet, az nagy változást idézhet elő bennünk. A mű
vészek átélése, mosolya, olykor szomorúsága felfokozza 
érzelmeinket, más régióba repít minket, ahol megfeled
kezünk az apró problémákról. Ha egy kiállítást nézünk, 
magunkra maradunk a képek megfejtésével, de o tt is han
gulatok ragadnak magukkal. Gyönyörködünk, szomorko- 
dunk, gondolkodunk, és eszünkbe jut, hogy milyen cso
dálatos is az élet. Mennyi szépség van egy felhőben, egy 
tájban, egy, az életből kiragadott képben. Mennyi ked
vességet tud adni színeivel, formáival, mondanivalójával 
egy kép, fotó, grafika, festmény.

Gyermekeknek tanítok rajzot, és örömmel hallgattam 
őket, amikor feltettem nekik a kérdést, hogy szerintük mit 
közvetít a képzőművészet. Természetesen rengeteg válasz 
hangzott el, de leginkább az érzelmek kifejezését tartot
ták fontosnak. Elmondták, hogy ők maguk is ezért feste
nek, rajzolnak szívesen. Kiadják magukból bánatukat, szo
morúságukat, és megörökítik boldogságukat. Az így ké
szült képek pedig büszkeséggel töltik el őket. A gyerekek,

amint meg tudják fogni a színes ceruzát, azonnal lerajzol
ják apát, anyát, a testvérüket, magukat és mindent, ami 
fontos számukra. Segítsünk nekik, hogy ez a kifejezésmód 
egyre gazdagabb lehessen, hiszen így olyan dolgokat is 
megtudhatunk róluk, amelyek esetleg egy beszélgetés al
kalmával nem kerülnének felszínre. Ugyanúgy, ahogy a be
szédre megtanítjuk őket, tanítsuk meg az érzelmeik kife
jezésére is a lehető legtöbb formában, mivel így gazda
gabbá válunk mi magunk és gyermekeink is.

Nagyon sok értékes dolog van az életben, ezért vigyáz
zunk minden értékre, és ha módunkban áll ilyen kincseket 
átadni másoknak is, tegyük meg, hiszen az ajándékozás 
gyönyörű dolog. Így érthetjük meg, hogy mi is hajtja a 
művészeket egy életen át, és mennyi boldogságot kap
hatunk, ha megtanuljuk ezt a nyelvet.

Vitéz Judit
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TANULMÁNYOK

Kezdetben firkáltam
Kezdetben firkáltam, úgy emlékszem -  néhány rajzlap a szekrény mélyén talán még ma is őrzi a gyer
mekkor olvashatatlan ákombákomjait, a „krikszkrakszaimat". Aztán egyre inkább rácsodálkoztam a kör 
formájára, az azokból formálódó emberkékre. Kimagasló óvodás kori emlékem egy sorminta rajzolása: két 
vízszintes után két függőleges. Lehet, hogy most viccesnek hangzik, de nagyon élveztem, amikor az 
óvodában rájöttem a feladat lényegére, és lelkesen dekoráltam az elkészült alkotást. Aztán már házikók, 
szép kertek, virágok készültek, majd csodálatosabbnál csodásabb királylányok, gyönyörű, hosszú szőke 
hajjal. Készült kép a családomról, amelyet szüleim máig is kincsként őriznek. Aztán felfigyeltem a görnyedt 
hátú nénikre, a virágokra, végül bármiről azonnal született alkotás, ha volt előttem filc, ceruza és üres 
papír...

Bátyám esetében más volt az irányvétel: kezdeti, embereket ábrázoló rajzai után 
a villamosok, az áramszedők, a vasutak következtek, majd épületek 
-  felülnézetből.
Egyszer a szüléink elvittek bennünket az Ecseri lakodalmas című előadásra, 
melyet másnap rajzban azonnal megörökítettünk. Én a szép ruhákban táncoló 
alakokat próbáltam visszaadni, bátyám lelkesen foglalkozott a cimbalom és a 
nagybőgő szerkezetének aprólékos lerajzolásával.
Önök is bizonyára rendelkeznek ilyen vagy ezekhez hasonló gyermekkori 
élményekkel. Bizonyára sokan vagyunk olyanok is, akiknek szülei valamelyik 
szekrény mélyén tucatszám őrzik a rajzainkat, hiszen „kár lenne tőlük megválni, 
mindegyik fontos emlék". És lehet, hogy igazuk is van, hiszen a gyermekrajzok 
árulkodnak magáról a gyermekről, annak világlátásáról, fejlődési szintjéről és az 
egész környezetéről, ahol él, akik között él. Nem véletlenül foglalkozik velük a 
pedagógia és a pszichológia.

A gyermekrajzok iránti tudományos érdeklődés több mint 
százéves múltra tekint vissza. Az első tudományos igényű 
beszámoló Corrado Ricci olasz pszichológus falfirkagyűj
teménye 1886-ból. A szerző ebben a műben a gyermeki 
látásmód frissességét, a vizuális kreativitás korai fejlettsé
gét vizsgálta, melyek alapján megállapította, hogy a gyer
mekrajzok fejlődése a művészettörténeti stílusok váltako
zását ismétli meg.

Gondolatait továbbfejlesztve 1919-ben a moszkvai Pe
dagógiai Tudományok Akadémiáján létrejött egy gyer- 
mekrajz-pedagógiai munkacsoport, amely egy művészet- 
történeti analógiákra felépülő elméletet alkotott meg. A 
kisgyermek firkáit a máig fennmaradt törzsi kultúrák ábrá
zolásaihoz, illetve az ősi barlangrajzokhoz hasonlították, 
későbbi rajzaikat pedig a művészettörténeti középkor stí
lusához. A pubertásszakaszban készült alkotásokban a re

neszánsz korszakot, a kamaszkorban pedig a barokk vo
násokat vélték felfedezni.

A pszichológiai kutatások kialakulását előzetes munkák 
segítették: a rajzi képességek fejlődésének átfogó modell
jét először a német D. G. Kerschensteiner (1905), a francia 
G. Rouma és Nagy László vázolta fel.

A gyermekrajzokat vizsgáló pszichológiai kutatások 
mindezeket követően, 1920-tól kezdődtek meg. A kuta
tások a rajzok alapján a gyermek intelligenciáját, kreati
vitását, térszemléletét és figyelmét vizsgálják. Kialakult a 
vizuális kifejezés, a vizuális nyelv és a vizuális képességek 
fogalma. Valójában az úgynevezett firkakorszaknak -  ami
kor a kisgyerek még csak alaktalanul firkálgat -  ekkor még 
nem tulajdonítottak nagy jelentőséget, mert azt csak kez
detleges nyomhagyási próbálkozásnak tartották. A firkák 
elemzése 1930-ban kezdődött meg, és Rh. Kellogg nevé
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hez fűződik. Ő ugyanis azt bizonyította be, hogy ha a 
gyermeket korlátozzák a firkanyelv kibontakozásában, ak
kor az a további rajzaira is kihatással lesz.

A következő kiemelkedő személyiség V. Löwenfeld bé
csi pszichológus, aki az amerikai gyermekrajzkutatás meg
alapozója lett, és aki a később kialakuló rajzpedagógiára 
nagy hatást gyakorolt. Ő készítette el a beosztást, amely a 
gyermekek fejlődési szintjéhez mért rajzolási képessége
ket mutatja. A gyermek tizenhárom hónapos korban kezd 
rajzolni, megjelennek a kusza vonalak, a firkálgatás.

A fejlődés korszakai:

FIRKAKORSZAK: 2-4 ÉV
Ezt a szakaszt Löwenfeld 4 részre osztja:
■ Firkakorszak: a gyermek megtanul bánni a ceruzával, a 

tollal a vonalhúzás élményéért (funkcióöröm), és elkezd 
rajzolni, azaz vonalat húz, később körkörösen firkálgat.

■ A gyermek megnevezi az összefüggéstelen firkákat, de 
a megnevezések nem kapcsolódnak a rajzhoz.

■ A gyermek előre közli, hogy mit fog rajzolni, és azt ké
sőbb is szeme előtt tartja.

■ A véletlen firkálmányok is értelmet kapnak.
Az irányok véletlenszerűek ebben a korszakban, a tárgyak 
a fe lnőtt szemszögéből nézve aránytalanok.

A 3-4 éves gyermeknél alakul ki az, hogy a firkából 
előbukkan az emberi alak, és fellelhető a „kutya", a „ház", 
az „ember" alapsémája. A tárgyak többsége emberi jel
legű. A rajzokhoz érzelmileg gazdag fantáziakor párosul.

PRESEMATIKUS KORSZAK: 4-7 ÉV
Jellemzője a transzparencia, azaz a gyermek a dolgok és 
az élőlények külső burkán átlátszó belső világot ábrázolja: 
nem azt, amit valóban lát, hanem azt, amit a dologról 
gondol, érez. Az emberek ruhája, a ház fala átlátszó stb. 
Az alkotások teljesen szubjektivek, az érzelmei szerint építi 
fel az arányokat is. (Ötéves kor körül így az ember na
gyobb lehet, mint a ház, és a fontosabb családtag három

szor akkora is lehet, mint a kevésbé fontos.) Képzeletve
zérlésű rajzok születnek ebben a korban, azaz a gyermek 
nem a látványt, hanem a tárgyról vagy élőlényről alkotott 
elképzeléseit és tudását adja vissza. (Ezt Wallon ideovizu- 
alitásnak, Piaget intellektuális realizmusnak nevezte.)

A gyermekek többsége iskolás kora előtt az emberraj
zokon olyan jellegű személyt jelenít meg, amilyen ő maga. 
A nőiség szimbóluma főként a hosszú haj ábrázolása.

A rajzok gyakran tükrözik a belső, pszichés problémá
kat is. Az erőszakos átszoktatás alatt álló gyermekek pél
dául gyakran egyáltalán nem rajzolnak kezet vagy balke
zet, melynek használatát tiltják nekik.

SEMATIKUS KORSZAK: 7-9 ÉV
Az egyéni motívumkészlet és kompozíciós repertoár kiala
kításának az időszaka. Az élményekhez kapcsolódóan vál
tozatos asszociációkat alkot a gyermek, szürrealisztikus 
forma- és színvilág felhasználásával. A felnőttek számára 
ez a kor a „child art", a gyermekrajzművészet ideje -  in
kább a látvány a domináns.

Az ábrázolt emberi alakok azonban egyre arányosab
bak, a jobb- és baloldal már megkülönböztethető, és jel
legzetes a mozgó alakok ábrázolása is.

Megjelenik a perspektíva és a téri dimenzió is.

4 CSOPORTKORSZAK: 9-12 ÉV
Az eddigi látványos fejlődés megtorpanni látszik, a gyer
mek verbális közlése inkább előtérbe kerül, mint a vizuális 
-  ez egyfajta nyelvváltás. A rajz többé már nem gyermek
nyelv. A rajzok reálisak, motívumvilágukra a kortársak van
nak a legnagyobb hatással.

PSZEUDO-NATURALISTA KORSZAK: 
12-14 ÉV
A tér- és mozgásábrázolás jelentősen fejlődik, de az ábrá
zolás elveszti spontaneitását, sablonossá válik. Sokan ettől 
a kortól kezdve már nem szívesen rajzolnak.
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6 KAMASZKORI RAJZI STÍLUS: 14-17 ÉV
Kétféle stílus alakul ki a gyermekekben, az egyik az iskolai 
stílus (school art style), a másik a szabadidős rajzi stílus, 
mely a második firkakorszakot jelenti (például graffitik raj
zolása).

A későbbi kutatások a gyermekrajzokban a gyermekek
re vonatkozó személyiségi jegyeket véltek felfedezni, kü
lönösen érzelmi és intellektuális vonatkozásban. A mai 
modern képességkutatás szerint alkotói típusokról beszél
hetünk:
■ a lineáris típus vonalas, síkban tarto tt képeket készít,
■ a plasztikus típus tér- és tapintási élményeit ábrázolja,
■ a konstruáló típus terveket, vázlatokat, maketteket és 

modelleket készít,
■ a mintákban gondolkodó típus geometrikus vagy stili

zált természeti formákból és képelemekből alkot bo
nyolult, magas esztétikai színvonalú mintákat. Az em
berábrázolás kevésbé érdekli, ebben nem is képes ki
magaslót alkotni.

A rajzkutatás eredményeit, tanulságait összegezve a pe
dagógia feladata abban rejlik, hogy minden gyermek ké
pességét a domináns ábrázolási stílusa szerint fejlessze, 
így gazdagítva a vizuális nevelésüket. Ezt kell figyelembe 
vennünk a gyermekfoglalkozásokon is (hittanórák, gyermek
bibliakörök stb.), hogy minden gyermek a saját képességei 
szerint dolgozhasson fel egy-egy témát, hajtson végre egy- 
egy megadott feladatot. Ha rajzos játékokat, rejtvényeket 
készítünk a gyermekeknek csoportjainkban, tartsuk szem 
előtt a fejlettségi szintjüket, és sohase várjunk el tőlük an
nál többet, mint amire képesek.

Balog Eszter

Felhasznált irodalom
Báthory Zoltán, Falus Iván: Pedagógiai lexikon, I. kötet. Keraban Kia

dó, Budapest, 1997.
Vajda Zsuzsanna: A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon Kiadó, 

1999.
Vajda Zsuzsanna: Lélektankönyv. Műszaki Kiadó, Budapest, 2001.

Egy óvodás kisfiúval esett meg ez a történet. A kisfiú állandóan nagy fekete gombó
cokat rajzolgatott, semmi más színt és semmiféle más formát nem volt hajlandó használ
ni, egyre csak jöttek a fekete gumók. Az óvónők aggódni kezdtek. Tanácstalanságukban 
végül a szülőkhöz fordultak, hogy megkérdezzék, nem történt-e haláleset mostanában 
a családban, vagy nincs-e esetleg valami más baj otthon. A szülők nem értették 
a kérdezősködést, mert a családban minden a legnagyobb rendben volt. Úgy döntöttek, 
hogy a.fiukhoz fordulnak segítségért.
Kiderült, hogy a nővérétől lopta a fekete gumók ötletét, aki kisiskolásként szorgalmasan 
gyakorolta a hangjegyírást.
Vigyázat! A fekete nem csak a gyász színezés nem mindig szerencsétlenségre utal!
Lehet, hogy csak zenész van a családban.
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„Te meg mit

POR ANNA RAJZA

G yerm ekkorom ban örömömet leltem a rajzolásban. Ben
nem legalábbis sok emlék van erre vonatkozóan: az egyes 
részleteknek is különös figyelmet szenteltem, élveztem a 
velük való bíbelődést. Ezen tapasztalatom és későbbi ta
nulmányaim alapján is ki merem jelenteni: a rajz a bensőm 
kifejezésén túl lelkem titkainak megosztása másokkal. Be
tekintést engedek magamba annak, akinek megmutatom a 
művem.

Óvodás koromban nem vihettük haza a rajzainkat (fo
galmam sincs, miért). Én dacolva a szabályokkal, kengu
ruzsebem mélyére rejtve aznapi alkotásaimat távoztam nap 
mint nap az óvodából. Munkámhoz kapcsolódóan szám
talan alkalommal készíttetek gyermekekkel rajzot. Megta
nultam, hogy megkérdezzem, megtarthatom-e, amit ké
szített, vagy haza szeretné vinni.

Kisiskolás voltam, mikor Jónásról tanultunk egyik vasár
napi gyermekbibliaköri foglalkozáson. Arra nem emlék
szem, választhattunk-e, melyik részt jelenítjük meg, de ar
ra igen, mit rajzoltam: Jónást a kiszáradó fügefa tövében. 
Nem elégedtem meg annyival, hogy a képen Jónás és a fa 
álljon csupán, véget nem érő fantáziám követelte, hogy a 
férgeket, melyek rágják a fa gyökereit, szintén ábrázoljam. 
Mire elkészültem, a föld alatt egy kukackirályság világa 
tárult fel, a trónon ülő kukackirállyal és népével, akik a já
ratokban fölfelé igyekeztek a gyökerek irányába. Igen büsz
ke voltam. A művemet „méltányoló" szavakat pontosan 
nem tudnám fölidézni, de hangulata, üzenete megegye
zett a címben szereplő felkiáltással. A bibliakört tartó fel
nőtt nyilván nem a lelkem titkait látta meg a képemben, 
hanem azt a tátongó űrt, ami az ő elképzelései, elvárásai 
és az én megjelenített világom közt tátongott.

A másik, sokszor eszembe jutó negatív élményem egy 
rajzomat túl merészen és túl őszintén értelmező (pszicho

lógus) hölgyhöz kapcsolódik. Csodálkozom, hogy ezek után 
hajlandó voltam neki adni a kincsemet...

Az évek során sok meghatározó élmény segített hozzá, 
hogy végre belássam: nem tudok jól rajzolni! Ezt a gon
dolatot felnőttként oldotta föl bennem egy (szintén pszi
chológus) férfi, aki azt találta mondani egy rajzom és a 
hozzá fűzött kommentárom („Azért így rajzoltam végül, 
mert nem tudok jól rajzolni...") alapján, hogy éppen az a 
„bajom ", hogy túl jól rajzolok, vagyis nem elégszem meg 
azzal, hogy saját különleges igényeim nélkül ábrázoljak 
valamit. Szárnyakat kaptam. Azóta szívesen rajzolok, és elé
gedetten nézem azokat a képeket, amikkel sikerült kife
jeznem, amit alkotás közben éreztem.

Félreértés ne essék, nem célom magamat különleges
nek nevezni. Inkább vagyok szerencsés, hogy ezt lehető
ségem van évtizedek távlatából újra látni, és tanulságul 
megosztani másokkal. Azt hiszem, nem én vagyok az 
egyetlen, aki ilyen élményekben részesült. Sőt biztos va
gyok benne, hogy mindnyájan megtapasztaltuk valamikor 
a kifejezés és a megosztás örömét. Föl tudjuk még idézni? 
Föl is merjük?

Remélem, ezek a kis emlékek minél többeket, köztük 
gyermekekkel foglakozókat is arra serkentenek majd, hogy 
elgondolkozzanak, hogyan álljanak egy-egy alkotáshoz. 
Aki olyan gyermekkel találkozik, aki nem szeret rajzolni, 
próbálkozhat más technikával: tépéssel, vágással, gyűrés- 
sel, ragasztással, nyomdázással, de sok más módon is nagy 
élményhez lehet juttatni gyerekeket. Arra nem tértem ki, 
mi történik, ha valaki nem akar rajzolni. Nem jó kötelezni 
erre senkit! Kérlek, vegyétek észre: a lelkük titka it osztják 
meg veletek -  ha megosztják!

dya
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FELFEDEZŐÚTON A TEMPLOMBAN

Kiről beszél az oltárkép?
H a hittanos gyermekeink otthonosan mozognak a temp
lomban, az biztosan nemcsak az ő javukra, hanem az egész 
gyülekezet épülésére is van. Ha -  az otthonosság elérésén 
túl -  abban is segítjük őket, hogy amit látnak, hallanak, 
tudatosan befogadják, már sokat tettünk értük, s ezzel 
együtt a gyülekezet jövőjéért is.

Életkori sajátosságaiknak megfelelően a templomban, 
az istentiszteleten először a látvány ragadja meg őket. Na
gyon fontosnak tartom, hogy ne csak az istentiszteleten 
lássák a templomot belülről, hanem máskor is teremtsük 
meg a lehetőségét a közös szemlélődésnek, beszélgetés
nek, a látottak feldolgozásának. Jó lenne, ha a gyermekek 
nem a konfirmációi előkészítő alkalmával beszélnék meg 
először az evangélikus templom berendezési, liturgikus tár
gyait, hanem már korábban találkoznának ezekkel kap
csolatos kérdésekkel, feladatokkal. A nagyoknak azután 
már beszélhetünk -  esetleg látogatással egybekötve -  a 
többi keresztény felekezet templomáról is, és főképpen az 
evangélikus specifikumokról (torony nélküli templom, ket
tős karzat, szószékoltár), akkor is, ha ezt éppen nem is 
tudják „élőben" tanulmányozni.

Ne a templomban kezdjük a foglalkozást! A kapu előtt 
állva kérdezzük meg, pontosan mi, ki van az oltárképen?

Belépve, az oltártér előtt letelepedve folytassuk!
Miért van kép az oltáron? Érdekes válaszokat kapunk, 

ha feltesszük ezt a kérdést: hogy szebb legyen. Hogy dí
szítsen. Hogy lássuk Jézust. Hogy el tudjuk képzelni Jézust 
(vagy az adott történetet). Hogy örüljünk vagy szomorúak 
legyünk (attól függően, mi van a képen).

És régen miért voltak képek a templomokban?
A nagyobbak között biztosan lesz, aki ismerni fogja a 

„szegények bibliája" kifejezést. Ismertessük meg a kiseb
bekkel is! Ők is szerették a képeskönyveket, amíg nem 
tudtak olvasni. (A képeskönyv problematikáját tartogas
suk máskorra.)

Luther és a reformátorok vajon mit szóltak a képekhez, 
oltárokhoz?

A gyermekek életkorához igazodva beszéljünk -  és kér
dezzünk! -  a középkori templomok ereklyéket tartalmazó 
oltárairól, a „segítő szentekről", akikhez közbenjárásért 
könyörögtek eleink, a csodás erővel felruházott szentké

pekről. Voltak képromboló reformátorok, akik elégették 
az oltárokat, lefejezték a szentek szobrait. Helyes cseleke
det volt-e ez? Luther a képet nem tartotta gonosznak. Az 
Ige (Wort, szó) fontosságát hangsúlyozta a képpel szem
ben, s azt tartotta, hogy a kép előtt állón, a befogadón 
múlik, hogy a képet helyesen alkalmazza-e, az Igén át
szűri-e, épül-e általa. Evangélikus templomainkban egy ol
tár áll. „Az oltár a szentségért van" -  mondja Luther. Arra 
nézve nemigen adott tanácsot, legyen-e, s milyen oltárkép 
legyen a mensa (oltárasztal) fölött, mindössze annyit, 
lehetőleg utaljon az oltáron zajló liturgiára.

Végül az utolsó vacsora ábrázolásán kívül a Getsemá- 
né-kerti jelenet és a kereszten függő, élő Krisztus ábrá
zolása vált szokássá. Utóbbi -  az úgynevezett lutheránus 
típus szerint -  minden evangéliumi szövegösszefüggésből, 
narrációból, konkrét időből és térből kiragadva, a solus 
Christus teológiai elv illusztrációjaként látható az oltárké
peken. (Erről is jókat lehet beszélgetni. Miért nincs senki 
Jézus körül? Mert hazamentek. Mert elfáradtak és otthon 
sírnak. Hazamentek, mielőtt Jézus meghalt? Most derül
het ki számukra, hogy itt másról is szó van. Vajon lesznek- 
e rá szavaik?)

Az evangélikus ikonográfia elsősorban azokat az evan
géliumi történeteket kedveli még, amelyekben a megbo
csátásról, Jézusnak az esendő emberekhez való odafor- 
dulásáról van szó (a házasságtörő nő, Krisztus és a gyer
mekek, a kételkedő Tamás, Péter a vízen jár).

Fontos, hogy a kép minden elemét megbeszéljük: kik 
vannak rajta? Milyen a ruhájuk? Milyen az arcuk? Jelente
nek-e valamit a színek? Milyen tárgyak láthatók a képen? 
Vajon miért?

Meséltessük el a jelenetet! Olvassuk fel a Bibliából!
Ha a csoport érdeklődő és aktív, mutassunk nekik ké

peket más evangélikus oltárokról! (Evangélikus templo
mok Magyarországon, Hegyi és Tsa Kiadó 1992; Evangé
likus templomok a mai Magyarországon, Tankönyvkiadó 
2004.) Ha lehet, először ne a könyveket adjuk nekik, in
kább -  lehetőleg színes -  másolaton néhány jellemző képet.

M it jelent a kereszt Krisztus teste nélkül? Nálunk miért 
„csak" ez van az oltár fölött?

Azt hiszem, hamar akad gyermek, akinek eszébe ju t a
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válasz, nagypéntek és húsvét együttes üzenete. A képné
zegetés ezekben az esetekben különösen is javasolt, hi
szen sok mindenről beszélgetnünk kell, amire a képek ál
tal lesz lehetőségünk.

A múzeumi gyerekfoglalkozások gyakorlatából tudom, 
hogy az önálló vagy közös alkotás az új információk leg
jobb feldolgozása, és „levezetés" is egyben.

1 Készíthetünk együtt dobozból, kartonból, átlátszó és 
színes papírokból templommodellt. Ez főképp akkor 

érdekes, ha a berendezés összes elemét megbeszéltük már, 
és a végeredmény esetleg hasonlít a „m i templomunkra".

2Oltárképünket -  vagy egy választott oltárképet -  
képeslap méretben ragasszuk egy fehér lapra, s min

denki „folytassa" kedve szerint a tájat, szaporítsa a figu
rák számát, rajzolja, fesse oda saját magát... (Az alkotás
hoz olajpasztellt, viaszkrétát vagy festéket használjunk!)

3 Ugyanezt egy nagy, közös alkotásként is elkészíthet
jük: böjtben, nagypéntekre készülve a „solus Chris- 

tus"-t kiegészíthetjük az evangéliumban szereplő alakok
kal, a középkori táblaképekhez hasonlóan benépesítve a 
Golgotát.

4 Ha egy -  a létszámhoz méretezett -  lapra felragasztjuk 
a kereszten függő Krisztus képét, és mindenki elkészíti 

a saját egész alakos portréját, ezeket kivágva és felragaszt
va mindnyájan a kereszt köré állhatunk.

Bár „a hit hallásból van", akkor érjük el a célunkat, ha 
közös nézelődésünk látássá, teológiai tartalmakkal gazda
godva ismeretté növekszik, és így épül be gyermekeink lei
kébe. A többi Isten kezében van.

Zászkaliczky Zsuzsanna

k ő b á n y a  ↑ OROSHÁZA ↓

MEZÖBERÉNYI NÉMET TEMPLOM
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BESZELJÜK MEG!

Beszélgetés dr. Antalfai Márta pszichológussal,

A rajzokról
művészetterapeutával

Amennyiben egyházi gyermekmunkásként, nem pe
dig pszichológusként szeretnénk valamiféle útmuta
tást kapni abban, hogy miképpen érdemes közelíte
nünk a gyermekek rajzaihoz, mit tudna tanácsolni?

Először is: a rajz alapvetően kifejezés, a rajzolással kife
jezünk valamit. Ennek önmagában véve fejlesztő hatása 
van, ami viszont magában foglalja a problémamegoldás 
lehetőségét. Egy gyermek akkor is kifejezi magát, amikor 
agresszív, vagy fel-alá rohangál, de a passzivitáson vagy 
szorongáson keresztül is. Csakhogy ez adott esetben rossz 
megoldás. A rajzolás, festés, agyagozás jó megoldások, 
mert lényegük a konstruktivitás.

Az indulatok is megjeleníthetők rajzban, de ezáltal már 
valami megváltozhat a gyermekben, mert másképp adja ki 
magából az agresszív érzéseit, mint egyébként szokta.

Vannak gyerekek, akik nem szívesen rajzolnak. Velük le
het montázst, kollázst készíteni. De ha valaki semmikép
pen sem akar rajzolni, esetleg csak fekete színt használ, 
vagy mindig összetépi, amit készített, az komoly problé
mára utalhat, s az ilyen gyermeket esetleg érdemes eljut
tatni pszichológushoz.

Vannak olyan gyerekek is, akik rendszerint rémisztő 
alakokat rajzolnak. Ez nem baj, mert így legalább ki tud
ják fejezni, ami bennük van, és erről azután lehet velük be
szélgetni.

A láthatóan súlyosabb problémával küzdő gyermekek 
számára segítség lehet, ha beszélünk velük a rajzukról, 
például megkérdezzük tőlük, mit csinálnak az ábrázolt f i
gurák a képen, vagy rákérdezünk, melyik színt szeretik, és 
miért.

Fontos még tudnunk, hogy nincs rossz rajz. Mindig 
meg kell dicsérni a gyerekeket. Minden jó, amit készít, az 
is, ha csak egy vonalat húz.

Vannak olyan árulkodó jelek, amelyeket esetleg 
érdemes észrevennie a gyermekmunkásnak, hitokta
tónak egy-egy rajzon? Említette például azt az ese
tet, amikor valaki csak fekete színt hajlandó használ
ni. Én a gyermekbibliakörös csoportomban találkoz
tam ilyen gyerekkel.

Ez utalhat nyomott hangulatra, depresszióra. Ha egy 
gyermek rendszerint a papír sarkára rajzol pici alakokat,

annak szorongás, önértékelési zavar van a hátterében. Ami
kor pedig gyakran jelenik meg a rajzon rémisztő férfi vagy 
ijesztő nő, az az apával vagy anyával való problémás kap
csolatot sejtethet.

Mihez kezdjünk olyan esetekben, mikor a gyer
mekek (ez elsősorban fiúknál szokott előfordulni) 
csak agresszív témákról hajlandók rajzolni? Hullanak 
a bombák, dörögnek a fegyverek, ömlik a vér, és 
mégsem mondhatom, hogy „Pistike, nem szeretnél 
inkább szép piros tulipánokat rajzolni?"

Ezekről az agresszív rajzokról lehet beszélgetni. Ki lehet 
deríteni, hogyan hatnak rájuk az időnként durva ószövet
ségi történetek, illetve mindaz, amit a tv-ben látnak. 
Érdemes megtudni, mit éreznek ezekkel a dolgokkal kap
csolatban.

Másrészt lehetőség van rá, hogy valami pozitívat is raj
zoltassunk velük. Ennek akár terápiás hatása is lehet. El
magyarázhatjuk, hogy Dávid egyrészt harcos volt, emellett 
viszont lanton játszott, és megjeleníttethetjük a gyerekek
kel Dávidnak mindkét arcát. Vagy kérhetjük őket, hogy 
pásztort rajzoljanak, amint a juhait legelteti.

A gyerekek folyton keresik a jó t és a rosszat. Fontos 
hangsúlyozni: a jó t is! Ez jelenik meg a boszorkány és tün
dér kettősségében is. Ha lehetőséget teremtünk számuk
ra, hogy a jó t és rosszat egyaránt lerajzolják, utána lehet 
velük arról beszélgetni, hogy melyik a jobb megoldás a 
kettő közül.

Én nagyon kedvelem a közös rajzolás műfaját. 
Ilyenkor körbeülünk a gyerekekkel egy nagy csoma
golópapírt, előveszem a zsírkrétáimat, és együtt je
lenítünk meg egy-egy bibliai történetet. Lehet-e ez
zel valahogyan dolgozni, miután elkészült a közös 
mű?

Meg lehet kérdezni a gyerekektől, kinek mi tetszik a 
rajzon, és miért. Mik a hasonlóságok, illetve a különb
ségek a megjelenített dolgok között? Az együttes rajzolás 
során egy idő után megrezdül az alkotásban valami közös. 
Feltűnnek a rajzon az archetipikus ősi szimbólumok. En
nek energia-felszabadító hatása van, és ez az energia a 
rajzban formát nyer.
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Egy hittankönyvből vettem egyszer az ötletet, 
hogy a gyerekekkel a félelmeikről rajzoltassak. Olyan 
történetről volt szó, amelyben a szereplők veszélyes 
helyzetbe kerültek, és elhangzott a biztatás: ne fél
jetek! A könyv azt tanácsolta, hogy a gyerekek raj
zoljanak le valamit, amitől félnek, majd írják a lap te
tejére a biztató felszólítást. Mit tanácsolna követke
ző lépésként?

Beszélgethetünk a gyerekekkel arról, hogy éreztek-e 
már olyasmit, találkoztak-e már azzal, ami a rajzukon sze
repel (például tankok, átszúrt katona, kígyók). Vagy leraj
zoltathatjuk velük, milyen módon győzhető le a félelem, 
hogyan lehet mindezzel megküzdeni. De kérhetjük azt is, 
hogy öntsék rajzos formába azt, ami megnyugtatja őket, 
amikor félnek. Vagy valami olyat, ami jó, örömteli és sze
retetteljes érzéseket ébreszt bennük.

Rajzoltathatunk a gyerekekkel vágyakat is, ahogy pél
dául karácsonykor megjelenítik azt, amit szeretnének. Vagy 
megkérhetjük őket, hogy rajzolják le, milyennek képzelik 
el magukat vagy a környezetüket később, milyen felnőttek 
szeretnének lenni.

A Lelki Egészségvédő Alapítványnál a munkánk során 
gyakran használjuk a mandala-alkotást. Ehhez nincs szük
ség másra, mint egy körre, amit azután kitöltünk színek
kel. Még rajzolni sem kell hozzá tudni, mert egyszerű min
ták segítségével is színes képek hozhatók létre. Mivel a kör 
a teljesség, az egész szimbóluma, a körön belül készülő 
ábra a nyugtalanság, feszültség, szorongások ellen hat.

(Ez keresztényként azt juttatja eszembe, mint ami
kor mi az isteni gondviselésben bízva, szerető atyai 
karokban adjuk ki magunkból bánatainkat-örömein- 
ket. Egész másképp szólal meg ilyenkor a panasz, 
fájdalom, bűntudat vagy köszönet szava, mint ha 
nem vesznek körül ezek a kitárt, befogadó karok.)

Köszönöm a beszélgetést és a sok hasznos taná
csot!

Mády Erzsébet
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MÓDSZERTAN

„Az eddig elsősorban használt információhordozó beszéddel szem
ben a kép jelentős információhordozóvá vált. Ez sok tanulónak a 
tanulási szokásait is megváltoztatta. A gondolkozási módjuk vizu
ális benyomásokra fogékonyabb lett. Az a tanár, aki ezt a tényt fi
gyelmen kívül hagyja, már előre elveszít olyan posztokat, amelyek 
pedig lehetővé tennék a hatékony és a tanulónak megfelelő ta
nítást."

Idézet Muntág Andorné vázlatából

A hittantanítással foglalkozók közül a legkomolyabb kép- 
gyűjteménnyel talán Muntágné Bartucz Juciit rendelkezik. 
Jó pár évvel ezelőtt, fiatal teológiai hallgatóként már jár
tam nála egyszer, akkor kaptam először ízelítőt a fotókkal 
való hitoktatói munkájából. Most újra fölkerestem, és meg
tudhattam, hogy a képhasználat módszertana sokkal több 
lehetőséget rejt, m int azt gondolhattam volna. Ráadásul a 
két látogatás között eltelt idő alatt én is „felnőttem ", ma
gam is foglalkozom gyerekekkel, úgyhogy sokkal inkább 
érzékelem, mekkora gyakorlati hasznomra válhat mindaz, 
amit ő mutatni tud. Az itt következő gondolatok az általa 
írt vázlatokból, illetve saját beszámolóiból valók.

MILYEN KÉPEK HASZNÁLHATÓK 
A HITOKTATÁS SORÁN?
Érdemes tájat ábrázoló képeket mutatni, hogy a gyerekek
nek legyen elképzelésük Palesztina földrajzi viszonyairól, 
életkörülményeiről. Ebből érezhetik, hogy nem egyszerű
en meséről van szó, hanem történelmi valóság áll az el
mondottak mögött, valóságos élet, valóságos tájak, való
ságos történelem, ha annak voltak is különböző fázisai.

Meg lehet szerettetni a gyerekekkel a térképeket, raj
zos térképvázlatokat is. Kiskorukban még nem igazán tud
ják ezeket térben elhelyezni, ezért korainak lehet tartani, va
lami mégis rögzül vizuálisan. Tízéves kortól kezdve pedig 
feltétlenül érdemes bibliai földrajzot tanítani, s ezt össze
kapcsolni az iskolában tanultakkal.

A pásztori életet ábrázoló rajzos képek azért alkalma
sak a tanításhoz, mert így nem kell túl sokat magyaráz
nunk, a gyerekek a képeket megnézve el tudják mondani.

milyen lehetett akkor és ott az élet, amit azután mi kiegé
szíthetünk további információkkal, és összehasonlíthatjuk 
a látottakat a mai élettel. Például beszélhetünk arról, hogy 
miért nem nyitották meg a vízcsapot, miért nem vettek ke
nyeret a boltban, hogyan vitték a fejükön a korsókat stb. 
Ezek a képek ki is színezhetők, és esetleg kedvet hoznak a 
gyerekeknek ahhoz, hogy maguk is hasonló vonásokkal 
rajzoljanak.

A régi sírokból, templomokból való képmaradványok 
segítségével kevés mondattal világossá tehető, hogy hon
nan vannak információink az akkori életről. Amikor majd 
ugyanezekkel a képekkel történelemtanulás közben fog
nak találkozni, akkor tudatukban helyükre kerül a bibliai 
történetek valóságtartalma, illetve ha kérdéseik támad
nak, hogy igazak-e ezek a történetek, megtörténtek-e, 
könnyebben tudunk felelni nekik. (A kegyes frázis nem 
elegendő: „A  Bibliában így van leírva, tehát igaz. Ez nem 
mese." A mesének mint műfajnak az említését eleve ér
demes kerülni. Jobb ezt az egyszerű, érthető mondatot 
használni: nem lehetett o tt senki videokamerával. Embe
rek Istennel kapcsolatos tapasztalataikat adták tovább nem
zedékről nemzedékre.)

A szimbolikus értelmű képek segítenek a mondanivaló 
megértésében, illetve a gyerekek élettapasztalatainak és a 
bibliai üzenetnek az összekapcsolásában. Ilyen például: ma
dár a fészekben, csillagos ég, kézfogás, nagy kézben kis 
kéz...

A gyermekek élethelyzetéből való képek könnyen kap
csolhatók a bibliai történetekhez. Így például egy veszeke
dést mutató jelenet párhuzamba hozható Lót történeté
vel. Az efféle ábrákról sokat tudnak beszélni, s ekkor az
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őket érintő problémákról mondják el a gondolataikat, nem 
beszélnek mellé, ráadásul mi sem bárgyú történeteket mon
dunk nekik. Egy ilyen beszélgetés után sokkal könnyeb
ben azonosulnak a Lót történetében szereplőkkel, ponto
san értik, miről van szó, szinte nem is kell a saját életükre 
alkalmaznunk az elmesélteket, mert ezt magukban azon
nal megteszik.

A kiszínezhető, illetve magát a bibliai történetet ábrá
zoló képeket jól ismerjük. Itt arra érdemes vigyázni, hogy 
ne csak egyféle stílusú, egyetlen művésztől származó ábrá
zolásokat használjunk állandóan. így ugyanis lehetőséget 
adunk a gyerekeknek a fölismerésre, hogy ahány művész 
van, annyiféle a kifejezési mód is. Azután felajánlhatjuk ne
kik, hogy ha szeretnék, megalkothatják a saját verziójukat.

Készíthetünk még rajzos munkalapokat, feladatlapo
kat, rajzolt figurákkal eljátszhatjuk a történetet, gyártha
tunk puzzle-t.

A képhasználat lehetőségei kimeríthetetlenek, de van 
egy nagyon fontos előfeltétele: állandóan gyűjtenünk kell 
hozzá az anyagot.

TOVÁBBI GONDOLATOK A KÉPEKRŐL
A bibliai történetek sokféle érzelemmel való foglalkozásra 
adnak lehetőséget. A veszélyérzet, félelem gyakran elő
forduló témák, ugyanúgy a szomorúság, betegség, gyógyu
lás, megszabadulás, irigység, veszteség, halál, öröm, vala
mire való rátalálás, ünnep, harag, kibékülés stb. Ezek olyan 
érzések, amelyeket magunk is ismerünk, és adott esetben 
nagyon találó képeket tudunk párosítani velük. Ha a fog
lalkozások során efféle képeket használunk a munkánk
ban, olyan beszélgetések alakulhatnak ki, amelyek mind
annyiunkat megmozgatnak, elgondolkodtatnak, formálnak.

Így esetleg az a gyerek is szóra bírható, aki egyébként 
nem szólal meg, vagy ha nem is fogalmazza meg hango
san gondolatait, közötte és a kép között kapcsolat létesül. 
A csoport tagjai is különleges viszonyba kerülhetnek egy
mással a képekről való beszélgetés közben.

Érdemes több fotóval egyszerre dolgozni, összehasonlí
tani őket. Maradandó emlék számomra hittan szakmód
szertan óráról, amikor a biztonság témájához kapcsolódó

an két képet egymás mellé helyezve figyeltünk meg: az 
egyiken egy erős kötéllel kikötött hatalmas hajó volt, a 
másikon pedig egy artista, amint kötélen áll, s a vállán egy 
másik embert tart. A két kép egészen különböző asszo
ciációkat hívott elő a biztonságról, és nagyon érdekes volt 
mindennek a megbeszélése.

A képeket a legkülönfélébb alkalmakkor, különböző cé
lok elérésének érdekében vehetjük igénybe.

Például új csoport születésekor megtehetjük, hogy egy 
nagy képgyűjteményből a csoport minden tagja választ 
magának egyet, és elmondhatják egymásnak, miért ép
pen azt a képet választották.

Egy-egy témához kapcsolódóan is kereshetnek számuk
ra megfelelő képet, azután ezen a vonalon lehet elindíta
ni a beszélgetést.

Az előismeretek, előítéletek meglétéről vagy hiányáról 
is tájékozódhatunk, ha egy-egy történet, téma bevezeté
sekor felmutatunk egy ábrát, és meghallgatjuk az asszoci
ációkat.

Nem sorolom tovább, ki-ki hagyatkozhat saját végtelen 
fantáziájára.

MIÉRT KÜLÖNÖS JELENTŐSÉGŰ MA  
A KÉPHASZNÁLAT?
Közhely, hogy napról napra képek áradatában élünk, és 
ezek olyan módon befolyásolnak, irányítanak vagy mani
pulálnak bennünket, hogy azzal már alig-alig tudunk szá
molni. Nehéz a minket állandóan érő hatásoknak ellenáll
ni. Ám ha például éppen a hitoktatás során hosszasan el 
tudunk időzni egy-egy kép mellett, sokkal inkább tudatos
sá tehető ezek hatása, illetve lehetőségünk van másképp 
látni, m int amikor egy száguldó járművel elhúzunk egy óri
ásplakát előtt. Talán azt is mondhatjuk: megtanulunk újra 
látni, akár a vak, mikor Jézus meggyógyítja őt.

MÉG EGY MEGJEGYZÉS 
EGY BRUEGHEL-KÉPHEZ
Pieter Brueghelnek van egy rendkívül izgalmas ábrázolása, 
amely az utolsó ítélethez kapcsolódik: Mt 25,34 kk.-ről. 
Remek lehetőséget nyújt a beszélgetésre, annál is inkább, 
mert nem a fenyegető ítéletet tárja elénk, hanem a pozitív 
tartalmat közli: menjetek, és segítsetek a bajba jutotta
kon. A kép feldarabolható több részletre, így egyesével 
feldolgozhatok a különböző jelenetek. Jó azzal kezdeni a 
képpel való munkát, hogy megnézzük, milyen módon áb
rázolta az alkotó a figurákat, helyszíneket, ezáltal kissé 
szembesülve azzal, mik voltak az adott kor jellemzői. Ezu
tán föl lehet tenni a kérdést: mindez ma hogy van? Hol 
vannak most a betegek, hogyan ápolják őket? Hol tartják 
fogva a rabokat? És így tovább. Végül beszélgethetünk ar
ról, mi m it tudunk tenni másokért, a környezetünkben lé
vőkért, egyáltalán kik azok, akik körülöttünk segítségre szo-
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rulnak. A képet Judit néni gyermek-istentiszteleti liturgia 
keretében is próbára tette már, és nagyon jó tapasztalatai 
vannak vele kapcsolatban (az interneten megtalálható).

Internettel rendelkező képbarátok figyelmébe ajánljuk 
a www.comenius.de weblapot is, ahol német valláspeda
gógiai intézetek felsorolása található. Kattintsunk a Links 
feliratra! A megjelenő intézmények közül érdemes fölke
resni a lipcseit (az első néhány között szerepel: Bilder im 
Religionsunterricht. Institut für Universitát Leipzig). A Bilder 
(vagyis képek) menüpont alatt bibliai témájú festményeket 
találunk nagy választékban, tematikusan csoportosítva.

Mády Erzsébet

MI TÖRTÉNIK EGY HITTANÓRÁN?
Bemegy a lelkész, a hitoktató, és beszélget, foglalkozik a 
gyerekekkel. Ideális esetben célja is van, hogy mit szeretne 
nekik átadni, nem csak az időt akarja eltölteni.

Szakmailag nézve pedig minden nevelés (így az is, ami 
a hittanórán, bibliakörön történik) teljes személyiségfor
málás.

Ezek a foglalkozások mind azt a célt szolgálják, hogy 
átadjuk az örömhírt, és így formáljuk, alakítsuk, neveljük a 
gyerekeket, az egész személyiségüket. Talán furcsa meg
fogalmazás, de a lényeget pontosan kifejezi: hívő, keresz
tény embereket szeretnénk képezni. Emiatt meddő pró
bálkozás, ha csupán száraz tényanyag-átadással, oktatás
sal próbálkozunk, mert egy jólnevelt gyerek végighallgat, 
de az egyik fülén bemegy, a másikon kijön, amit mon
dunk. Ma, amikor vizuális ingerek áradata zúdul ránk, a 
gyermekek ezzel együtt élve nőnek fel. A hittanórán is 
elvárják a „szemük foglalkoztatását", a hitoktató puszta 
látványán túl. Figyelnünk kell igényeikre, és ezek ismere
tében terelgetni őket, hogy a magunk célkitűzéseit is meg
valósíthassuk, Istenhez közelebb vezethessük őket.

MILYEN MÓDSZEREK ÁLLNAK
R e n d e lk e zé s ü n k r e?
Bemutatás, szemléltetés, megfigyelés, megfigyeltetés, ma
gyarázat, elbeszélés, leírás, beszélgetés, képolvasás, mani
pulációs tevékenység, didaktikus játék, gyakorlás, ismétel
tetés, ellenőrzés, értékelés, önálló feladatmegoldás, vita stb.

MILYEN ESZKÖZÖKKEL RENDELKEZÜNK?
Tárgyak, élőlények, makettek, modellek, rajzok, képek (fény
kép, állókép, könyv, plakát), táblai rajz, vázlat, tapadótáb
la, bábok, anyagok, manipulatív eszközök, kéziszerek, dia
vetítő, audiovizuális eszközök stb.

MIÉRT VOLT SZÜKSÉG ERRE A KÉT 
S ZÁRAZ FELSOROLÁSRA?
Mert végigolvasva kitűnik belőlük, hogy mind a módsze
rek legnagyobb része képi szemléltetést kíván, mind az esz-

KÉP - ZÉS
Feltették nekem a kérdést -  mint a Keresztfa 
titka tündököl című bibliai olvasókönyv és mun
kafüzet-sorozat egyik készítőjének hogy mi
ért találhatók a kiadvány végén külön képek. 
Adhatunk erre nagyon egyszerű választ is: ké
pekre szükség van, de az anyagi keretek nem 
tették lehetővé, hogy végig színes ábrákkal il
lusztráljunk, ezért csak a végére kerülhettek né
hány oldalnyi „függelékként". Persze ez túl egy
szerű magyarázat lenne, és nem is fedi teljesen 
a valóságot. Valójában ez tudatos koncepció.

közeink legnagyobb része a vizuális ingereken keresztül 
próbál hatni. Ez nem újdonság, hisz már Luther Márton is 
hangsúlyozta a „láttatás" fontosságát, de sokkal régeb
ben is elhangzottak figyelmeztetések erre vonatkozóan. 
Ez vezethette Havasi Kálmán lelkészt saját tervezésű nyom
dakészlet készítésére: Győr Sándor lelkészt bibliai plakát
sorozat kiadására -  és ez vezethetett sok-sok egyéb, akár 
csak a szűk környezet által ismert vizuális segédeszköz meg
születésére.

Visszatérve a Keresztfa titka tündököl című bibliai olvasó
könyvhöz: a szemléltetés elengedhetetlen, hisz észlelé
seink döntő részét vizuális úton szerezzük. Felvetődhet a 
kérdés, hogy akkor miért nem elismert illusztrátorok által 
készített képeket találunk a sorozatban, hanem gyermek
rajzokat. A tervünk az volt, hogy különböző életkorú gye
rekek a kortársaik számára rajzolják le az adott bibliai tör
téneteket. Egyfelől, hogy lássák: mások sem művészek, én 
is nyugodtan próbálkozhatok kifejezni, átadni azt, ami en-
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gem megragadott a történetben, ami foglalkoztat. Más
felől a gyermeki ábrázolás nagyban eltér egy felnőttétől; 
azt rajzolják le, ami képzeletüket igazán foglalkoztatja, 
nagyon fantáziadúsan. Sokszor sokkal jobban megértik -  
és jobban értékelik -  egymás rajzait, mint az idősebbekét.

MIKOR ÉS HOGYAN HASZNÁLHATJUK A 
KÉPEKET GYEREKFOGLALKOZÁSOKON?
■ motiválásként óra elején, a hittanórára való ráhangoló

dásként;
■ történetindítóként: hol vannak ezek az emberek, kik le

hetnek, miért vannak o tt szerintetek, mit látsz rajtuk 
stb.;

■ történetismertetéshez: egyszerűen a történet szemlél
tetéseként, vagy több kép összehasonlításával, az ese
mények összefüggéseit, sorrendjét rögzítve;

■ ellenőrzéshez, ismétléshez: például csak a képet mutat
juk, és kérdéseket teszünk fel: melyik történet ju t eszed
be erről; mi hiányzik a rajzról stb.;

■ játékhoz: képek felmutatása -  hol szerepelt az adott 
tárgy; vagy csoportokra osztva különböző képeket kap
nak -  nektek ezt kell eljátszanotok, megjelenítenetek 
stb.;

■ segítségnyújtásként: szemléltetve, bemutatva, hogy köny- 
nyebben el tudják helyezni térben, időben, földrajzi he
lyen az adott eseményt;

■ beszélgetés indításához: például egy adott rajzot meg
bírálva a gyerekek saját elképzeléseik szerint készítse
nek képet a tanult történetről, és közben ezt megvitat
va jobban rögzülnek ismereteik;

■ barkácstevékenységhez: a munkafüzetek végén közzé
tettük az olvasókönyv összes fekete-fehér, az egyes fe
jezetek élén álló rajzát, amiből igés lapot, bibliai társas
játékot lehet készíteni. Ez duplán nevelő hatású, hisz a 
manipulációs tevékenységek kapcsán újból megeleve
nedik az adott történet, illetve a gyermek később job
ban megbecsüli, amit a saját két kezével készít, színez, 
díszít. Így esély van arra is, hogy egy-egy bibliai ige job
ban szem előtt marad, eszébe és szívébe is rögzül.

Esetleges és rövid ez a felsorolás, de mutatja, hogy hány
féle módon és a kevés idő alatt milyen sokszor használ
hatunk fel különböző ábrázolásokat. Törekednünk kell a 
változatosságra, hogy a gyermekek érdeklődését fenntart
suk, figyelmüket lekössük. Talán ezzel sikerült választ ad
nom arra, hogy miért fűztünk a bibliai olvasókönyv végére 
még egy „adag" illusztrációt.

A képek és ábrák fontos missziói eszközeink. Velük me
het végbe az ismeret elsajátítása, a „keresztényképzés" 
folyamata. Mi, felnőttek adhatjuk ezt a segítséget a fiata
loknak, az Isten teremtette világ és eseményei képi bemu
tatásával, illetve az Istentől ihletett ábrázolásokkal. A hitet 
pedig, mely fáradozásunk célja, ő adja meg mindannyi
unknak.

Sch. Sz. E.
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Rengeteg Igíres festmény és rajz reprodukciója áll ren- 
delkezésünkre ahhoz, hogy a gyerekek -  és magunk -  bib

liaismeretét színesebbé, elmélyültebbé tegye. Egy-egy 
nagy mester, Giotto, Dürer, Rembrandt albuma mellett 

vannak külön bibliai témák szerint összeállított 
gyűjtemények is. A kérdés, hogy mit lehet egy festmény
nyel vagy rajzzal kezdeni azon kívül, hogy megmutatjuk? 

Ittzés Szilvia összeszedett néhány további ötletet.

Reprodukciók 
használata 

a gyerekoktatásban

Van, akinek jólesik rendszerben látni az újításokat. Ha ilyen 
rendszert keresünk, akkor festményeket, vagyis reproduk
ciókat egyrészt lehet a tanulandó történet előtt beveze
tésképp elővenni, vagy a tanultak után ismétlésképp. Más
részt lehet egy képet egy példányban használni, és lehet 
több példányban, fekete-fehér fénymásoló segítségével.

Fénymásolás nélkül egy történet megtanítása előtt meg 
lehet ismerkedni egy történet érzelmi tartalmával, hangu
latával egy festményen keresztül. Nézzük meg együtt a 
képet, hagyjunk időt rá. Nem baj, ha valaki már bekiabál
ja a „sztori" címét, ezzel nem ront el semmit. Készüljünk 
fel a megjegyzésekre is, és ne hárítsuk őket! A becsmérlő 
szavakat utasítsuk vissza, de nyugodtan engedjük meg a 
gyerekeknek, hogy idegenkedjenek a műalkotástól, hogy 
furcsának, idétlennek lássák. Egyrészt nincsenek hozzá
szokva a szépművészethez általában, és a nehezebben be
fogadható értékekhez idő kell. Másrészt egy gyerek őszin
te. Nincs benne sznobság, nem vágódik hasra valamitől 
csak azért, mert Leonardo festette. Lehet, hogy azt sem 
tudja, ki az, legfeljebb egy tini nindzsa ju t eszébe róla.

Kezdjük tehát az egyik mellékszereplőnél, és nézzük 
meg az arckifejezését. Találjunk rá közösen egy szót, hogy 
milyen, mit érezhet, hogy érzi magát. Ezután mindenki 
próbálja meg utánozni. Ekkor látványosan magyarázzuk 
el, hogy a fejünk helyére egy tükröt kell odaképzelnünk. 
Egy régi aranykereteset, vagy egy modern ikeásat. A lé
nyeg, hogy a tükör pontosan adja vissza a figura arcát. 
Nézegessük egymás tükörarcát is, mi magunk is „tükröz
zünk"! A mellékszereplőket végigtükrözve eljutunk a fő 
szereplődig, és ekkor már meg tudjuk fogalmazni, hogy 
az egész kép milyen hangulatú. Ezek után jöhet a történet 
maga.

Ahhoz sem kell fénymásológép, hogy festőiskolát nyis
sunk. Képzeletben közösen festeni lehet a tanult történet 
előtt is, de lehet utána is. Tartsuk fel, magunk felé tartva 
a képet úgy, hogy a gyerekek ne lássák, de azt nagyon is 
lássák, hogy mi alaposan tanulmányozzuk. Szólítsuk fel 
őket arra, hogy most kössék maguk elé a (képzeletbeli) 
festőköpenyüket -  ezt el lehet játszani egy mozdulattal - ,  
fogják meg a legjobb ecsetüket, emeljék fel (mehet a pan
tomim) és tartsák oda az előttük álló képzeletbeli nagy 
üres fehér festővászonra. A vászon nagyon üres és nagyon 
fehér. Kis szünet, míg mindenki elképzeli. „Most mehet a

festés." És szép lassan, egymás után mondjuk, hogy mi 
kerüljön rá a vászonra. „Most tegyetek oda egy kutat. 
Most fessétek oda Jézust." Fontos, hogy ne mondjuk 
meg, hogy milyen színűre fessék, azt sem, hogy hova, hi
szen nem akarunk tíz egyforma Rembrandt-képet. Remb
randt csak az ötletadó, mi a tanoncai vagyunk.

Van olyan csoport, főleg ahol sok a fiú, akiket olyan
nyira felizgat a képzeletbeli ecsettel való hadonászás le
hetősége, hogy kezelhetetlenné válnak. Ilyenkor hagyjuk 
el a pantomimet, csak ülni kell, és kapnak egy nagyon 
nagy feladatot: pontosan, élesen és tisztán kell vetíteniük 
a fejükben, mintha egy tévé ülne a nyakukon a fejük he
lyett. Olyan erősen kell elképzelni a fejükben egy képet, 
hogy aki kívülről nézi őket, szinte lássa az „adást", a ké
szülő festményt. Nézegessük is a gyerekeket, mintha tévét 
néznénk, kicsit csavarhatunk a gombokon is, rájuk irányít
hatjuk a távirányítót.

Mikor végeztünk a közös „festéssel", megmutatjuk az 
eredeti műalkotást. Rákérdezhetünk, hogy kinek melyik ré
sze lett más, melyik tetszik jobban. A beszélgetés kanya
rodhat a történet tanulására, vagy éppen lezárhatja azt.

Újonnan tanult történet lezárásaként használhatjuk a mű
alkotásokat közös játszáshoz, versenyzéshez is. Ha nem 
túl nagy a csoport, akkor megmutatjuk a képet egy per
cig, úgy, hogy mindenki lássa. Jobb letenni az asztalra, és 
megkérni, hogy gyűljenek köré, mint magasra feltartani. 
Egy perc tanulmányozás után le kell írni, hogy milyen tár
gyakat láttak rajta. Ezt lehet két vagy több csoportban 
vagy egyénileg. Lehet versenyen kívül egyszerűen szóban 
együtt összeszedni, hogy mi volt a képen.

Használhatunk fénymásolt képeket is. Tapasztalatom 
szerint a fénymásoláshoz kell valamennyi idő, de keve
sebb, mint gondolnánk. Első próbálkozásra gyakran nem 
sikerül eltalálni a fényt vagy a méretet, de bele lehet jönni, 
a minőség ebben az esetben nem annyira fontos. A gye
rekek fantáziáját elindítja a gyengébb kép is. És elég a fe
kete-fehér (a színes különben is túl drága). Jól lehet vele 
dolgozni, és utána annál látványosabb a találkozás az „ere
detivel".

Ha már belejöttünk a fénymásolásba, akkor először egy 
A4-es papírra néhány vonallal rajzoljuk rá az adott kép 
hátterét és esetleg egy-egy álló tömböt: egy vonal a hegy
vonulat a háttérben, egy fo lt a kút, egy másik fo lt a ház
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stb. Mindezt csakis nagyvonalakban, csak semmi művészi 
ambíció. Lefénymásoljuk, és kiosztjuk. Ezután variálhatjuk 
a feladatot:
■ megmondjuk, hogy kik a szereplők, ezeket rajzolják be, 

ahogy akarják;
■ nem mondjuk meg, hogy kik a szereplők, csak azt, 

hogy hányan vannak,
■ megmondjuk, milyen jellegű történetet kell rajzolni hány 

szereplővel, de nem mondjuk el, hogy kik ők (például 
találkozás, halál, búcsú, valaki örül);

■ előtte vagy utána lehet róla kicsit beszélgetni, de jobb 
utána, mert ha előtte tesszük, akkor a nagyszájúak öt
letei miatt a csendesebbeknek már nem ju t eszükbe 
önálló ötlet.

Miután megnéztük egymás képeit, vagy legalábbis azo- 
két, akik nem bánják a nézegetést, megmutatjuk az iga
zit, és jöhet a történet.

Mindezt lehet a tanult történet után is: akkor már tud
ják, miről kell rajzolni. Akkor sem kell feltétlenül megköt
ni, hogy ki szerepeljen a rajzon. Külön fantáziamozgató, ha 
egy jellemzően háromszereplős történet tanulása után (pél
dául a tékozló fiú) a talált festmény csak két szereplővel 
dolgozik. Csak azt mondjuk meg, hogy hány szereplő van, 
de ne mondjuk meg, hogy melyik kettő. Ők döntsék el. Itt 
is fontos, hogy nem kell kitalálniuk az eredeti képet, ha
nem nyugodtan hozzanak egy másik megoldást, mint a 
híres festő.

További fénymásolós ötlet történettanulás felvezetésé
re, ha olyan képet másolunk le, először egy példányban, 
amiben egy nagyobb foltban tömörül a történés, de a hát
tér sem teljesen „eseménytelen". Ezután a másolt példá
nyon letakarjuk a foltszerű eseményt, és így készítünk több 
példányt. Ezeket kiosztva először megbeszéljük, hogy ki
nek milyen ötlete van, mi hiányzik? Nézzük meg közösen 
a hátteret is. Hol zajlik mindez? Milyen évszak, napszak 
van? Milyen kor? Vigyázat! Sokszor a Jézus korabeli vagy 
ószövetségi történetek hátterei a festő korából valók: fla- 
mand kereskedőhajók, matyóhímzéses blúzok, bonyolult 
szerkentyűk, fegyverek stb. De ez külön érdekes a gyere
kekkel! Utána berajzolhatják, ami szerintük a foltba va ló - 
vigyázat, ne várjunk semmiféle művészmunkát! A pálcikák 
is feleljenek meg. Bizonyos életkor fö lö tt már egyáltalán 
nem akarnak rajzolni, ekkor marad a megbeszélés. Ezek 
után meg lehet nézni az eredeti képet, immár színesben.

Ennek a feladatnak kicsit munkásabb változata, ha ma
gát az eseményt másoljuk le több példányban, kivágjuk, 
és azt kell körberajzolni, vagy körbeképzelni valamilyen 
háttérrel. Persze magát a történetet is megbeszéljük en
nek kapcsán, majd megnézzük, hogy az eredeti kép hogy 
néz ki.

Vannak olyan népszerű témák, amelyek számos festőt 
és rajzolót megihlettek. Ha több feldolgozásunk is van (bet
lehemi jelenet, Jézus keresztelése, Golgota, emmausi út, hi
tetlen Tamás, utolsó vacsora, lábmosás, ószövetségi jelene
tek), akkor készíthetünk egy-egy másolatot mindegyikről,

páronként kiosztjuk őket -  minden párnál másféle van -, 
és nekiállhatunk tanulmányozni őket.
■ A tanár egyenként megnevezi a szereplőket, majd a „tar

tozékokat", és összeszedjük, kinél melyik van meg, meg
van-e egyáltalán, milyen ruhában, milyen színű, mik a 
különbségek.

■ Mérjük össze, kinél van a legtöbb figura, kinél a legke
vesebb, kinél van állat, kinél a legkisebbek, legnagyob
bak stb. Mindent megnézünk közösen is.

■ Miután a képek körbejártak, minden pár ollóval a ke
zében néhány nyisszantással kirakót (puzzle-t) készít a 
saját rajzából, majd azt eggyel odébb adja. A következő 
párnak időre ki kell rakni. Miután körbejárt az összes 
kirakó, és meg is nézték, hogy mit raktak ki, két pár 
összekeveri a két képének a darabjait, az egészet egy- 
gyel odébb adják a következő két párnak. Ezt is időre ki 
kell rakni, de most már négy embernek együtt két ké
pet. És ez így megy tovább, amíg bírják.

Mire érdemes általában figyelnünk?
Talán a legfontosabb, hogy a gyerekek 
ne úgy nézzék a képeket, mint egy képes 
beszámolót az akkori helyi sajtótól. 
Érdemes együtt elgondolkodni, hogy 
vajon miért volt fontos valamilyen részlet 
a festőnek, és mit hagyott el. Érdemes 
összeszedni, hogy mit tesz hozzá a 
történethez a kép, ami valójában nincs 
benne a Bibliában.

Utólag külön éberségi próba, hogy ismerjük-e eléggé a 
történetet. Ez különösen így van a nagyünnepek klasszi
kus ábrázolásainál. Rengeteg minden rajta van a képeken, 
ami vagy csak hagyomány, vagy csak jelképes, vagy a fes
tő korára jellemző. Ezeket jó kiszúrni és tisztázni, de ne fél
jünk tőlük, hiszen inkább mélyítik a történet megértését, 
mint nehezítik.

Fontos még, hogy ne vigyünk túlzásba semmit. A gye
rekeknek kell egy kis változatosság az órákon, de túl sok 
belőle csak felületessé teszi a figyelmüket és tudásukat. 
Tehát nem kell mindent kipróbálni, sőt talán érdemes egy 
ideig mindig ugyanazt csinálni, mert egyre jobban fog 
menni. Elég csak a képeket váltogatni!

Óra végén, ha van még pár percünk, a kötetlen szét
széledés elején hagyjuk elöl véletlenszerűen a magunkkal 
vitt albumunkat. Talán akad egy-egy kíváncsi gyerek, aki 
belelapoz. Vagy lapozgassuk mi magunk, hátha kedvet csi
nálunk vele. Az idő rostáján fennakadt, méltán híres ké
pek valójában sokkal izgalmasabb -  és értékesebb -  nézni
valót kínálnak, mint a mai, erősen képies világban bármi. 
Szép lenne rájuk szokni és szoktatni a gyerekeket is!

Ittzés Szilvia
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RAJZiskola
nekünk, akik ebben tehetségtelenek vagyunk

ALKOSSUNK EMBERT!
Sokan vagyunk, akik nem tudunk rajzolni. Ugyanakkor az 
iskolai hittan adottságai megteremtik azt, ami ehhez kell: 
jó tábla, kréta vagy táblafilc. Bár a tankönyvek szép illuszt
rációkat hoznak, de egyik sem teremti meg annak az él
ményét, hogy a szemünk előtt formálódjanak az alakok, 
képek. Ezért ne mondjunk le a rajzolás tartogatta lehető
ségekről! De hogy rajzolnánk, ha nem tudunk? Ebben sze
retnék egy kis segítséget adni.

Egy kör talán még megy: Ez lesz a fő j .

A test megrajzolása szintén egyszerű:

Többféle láb van.
A legegyszerűbb talán ez:

Fontos, hogy ne kör legyen a lábfej, mert az olyan, mintha 
kerekei lennének az emberünknek. A két láb alá mindig 
képzeljünk egy vonalat talajként. Ez a másik fajta láb kicsit 
bonyolultabb, de mutatósabb is.

Vannak, akik azt mondják, hogy a vonalaknak mindig zár
niuk kell. Szerintem a nem érintkező vonalak dinamiku- 
sabbá, mozgalmasabbá teszik a látványt. Igaz ugyanak
kor, hogy amennyiben a gyerekek is szeretnék lerajzolni, 
ők mindig zárt vonalat rajzolnak. Amit most mutatok, el
sősorban a történetek illusztrációját szolgálja, tehát a taní
tó rajzolja. Az így keletkező látványban mások a szabá
lyok, mint a rajzoltatott képekben.

Az alak lába határozza meg, hogy emberünk mer
re néz.

A fej, test, lábak, kéz elmozdításával 
gulatokat teremthetünk. A test 
görnyedt, a fej előrebukik -  íme, egy 
koldus:

egészen más han-

Ha a fej magasan van, a törzs kiegye
nesedik, pöffeszkedik, akkor egy nagy
képű gazdagot látunk.

Ez a szerencsétlen -  behúzott 
nyakkal, felhúzott vállakkal -  
szemből jön felénk.

81

A lábak elhelyezése rendkívül fontos. Egész más indulatot 
és helyzetet jelezhetnek. Ez majd látszani fog a későbbi 
rajzokon is.

Érdemes egy kicsit gyakorolni a lábak rajzolását. Ez hamar 
automatikussá válik.

A k é z  lehet akár csak egy vonal is.



Ha a test eddigi hurkaformáját fel
cseréljük egy hosszú ruhát ábrá
zoló vonallal, szélesednek a lehe
tőségeink.

kell! A S z e m  ne csak pont legyen, mert az a krétával 
nem látszik, hanem pötty.

Már-már el tudjuk hitetni, hogy tudunk rajzolni. Különö
sen akkor, ha ennek segítségével nőt és öreget is formá
lunk.

Érdemes megnézni, hogy az öreg keze már a ruha ujjából 
jön elő. A szakáll újabb lehetőséget ad.

A m o z g á s t  már nehezebb ábrázolni. Az előredőlő test 
sietést ábrázol, a hátradőlő félelmet, megriadást.

Ő pedig alszik.

Eddigi rajzainkon nincsenek arcok. Ez nagyban segíti a kép
zeletet. Ha szeretnénk arcot rajzolni, akkor csak a szemet 
és a szájat jelöljük! Az orral és füllel sok baj van. A szem 
és a száj elhelyezése azonban meghatározza az alak han
gulatát, ezért nem mindegy, hova kerül. Ezt gyakorolni

HOGYAN HASZNÁLJUK EZEKET?
A történet mesélése közben keletkeznek a figurák. Leraj
zolunk egy embert. A másik oldalra egy másikat. Egyszer 
az egyik ember szólal meg, mi az ő oldalára állunk, más
szor a másik, akkor átmegyünk a másik oldalra. Egy gyors 
törlés, és az ember a fejéhez kap. Egy másik törlés során 
lekerül róla a vakszemüveg, és látó lesz. Fantáziánk az égig 
szárnyalhat.

Kerülöm azt, hogy Jézust lerajzoljam. Félek, hogy az ál
talam rajzolt kép fészkelődne be a gyerekagyakba. Isten
nel kapcsolatban magától értetődő ez. Ugyanakkor elkép
zelhető, hogy az ember o tt áll, például egy halász, és Jézus 
helyén én beszélgetek vele, az említett módon.

Az eddigi rajzokon mindig kerültük a haj rajzolását, mert 
túl lassú. Itt azonban jöjjön egy „hajas" történet, Sám
soné. Talán kiderül ezekből, hogy hajat végképp nem tu 
dok rajzolni.

Ez itt az ifjú Sámson:

Názír volta miatt nagy haja lesz, de 
nagy válla is.

Szemet vet az idegen nőre.



Amikor megvakul, letöröljük a haját, a szakállát és a sze
mét. Az erejét is elveszti.

Később újra kinő a haja. Elviszik a filiszteusok ünnepére. Be
áll az oszlopok közé. Közben kinövesztjük a haját. A válla 
is szélesedik.

Nagyon szeretem a teremtés történetét rajzolni. 
Ez olyan, mint az ébredő reggel a vízparton. Először sötét 
van, nem látszik semmi. Aztán megjelenik a horizont, 
elválik az ég és a föld.

(Figyelem! Nem mindegy, hogy milyen vonalat húzunk. 
Legyen szép vízszintes a víz szintje, hogy később fákat 
lehessen rajzolni a bodrok vonalára!)

Aztán elválik a víz és a száraz.

Kisarjadnak a növények.

Egy törlés: nekitámaszkodik a két oszlopnak.

Felragyognak az égitestek.
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Minden rájuk borul.
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Az állatokat ne rajzoljuk meg nagyon részletesen, mert 
vagy túl nagyok lesznek, vagy csúnyák. Egy kis satírozás 
után a gyerekeknek lesz ötlete arról, hogy mit látnak, ta
lán mi is meglátjuk később. Legyenek madarak és halak is.

Végül az ember, szintén csak jelölve.

Isten úgy látja, hogy ez jó.

BEFEJEZÉSÜL
Nem cél az, hogy rajzoljunk! Hogy is tehetnénk, hiszen 
nem tudunk. Ezért mi csak történetet tanítunk. Beszélünk. 
Folyton mondjuk a mondatokat. Közben keletkeznek a 
rajzok. Nem a rajz a lényeg, hanem a beszéd. A rajz csak 
illusztráció. Jó szórakozást hozzá!

Koczor Tamás

Azok közé tartozom, akik általában 4-esek 

voltak rajzból, aminél sokkal rosszabb jegy 

ebből a tantárgyból nemigen képzelhető el. 

Sosem töltöttem kimondottan sok időt raj

zolással, kézműveskedéssel, mert úgy gondol

tam, fölösleges dolog olyasmivel 

foglalkoznom, amihez egyszerűen nincs tehet

ségem.
De ember tervez. Isten végez. Egy rokonom 

egyszer elküldött a Műcsarnokba azzal a biz

tatással, hogy egy nagyon tehetséges 

művészettörténész ismerőse tart ott 

művészettörténeti-képzőművészeti kurzu

sokat, és nekem egészen biztosan nagyon fog 

tetszeni. Igaza lett. Vetített képeket néztünk, 

és órákon át beszélgettünk róluk, máskor 

pedig festettünk megadott irányelvek alapján, 

hatalmas rajzlapokra, rengeteg temperával. 

Hosszú időt töltöttünk azzal is, hogy egymás 

alkotásait egyesével végignézzük, meghall

gattuk az illetőt saját gondolatairól, és mi is 

szabadon asszociáltunk a társaink képeiről. 

Ettől kezdve a festés, rajzolás lett az egyik 

kedvenc szabadidős programom. Rajzoltam, 

ha jó vagy rossz kedvem volt, rajzoltam, ha 

választ akartam találni életem problémáira, és 

rajzoltam-festettem-montázsoltam, hogy a 

barátaimat meglephessem egy ajándékkal.

Azt gondolom, nem sokat fejlődött a kézü

gyességem. inkább csak megszerettem a színeket, formákat, élvezem, milyen sokféleképpen lehet 

elhelyezni alakokat a rajzlapon, és hogy a lapot is formára lehet vágni, ha nem tetszik a szokásos 

téglalap-szögletesség.

Máig nem tudok rajzolni a szó hagyományos értelmében. Nincs hozzá tehetségem. Mégis gyakran 

megdicsérik az ismerőseim, ha készítek valamit. Sosem értem, miért.

-  De hát nézd már meg, milyen ronda ez az angyal! Ez neked szép?!

-  Az nem érdekes, akkor is jól néz ki, amit csináltál.

És ez a lényeg. Nem kell szépen rajzolnunk. Éppen elég, ha örömünket leljük benne. És akkor biztos, 

hogy minden csúfsága ellenére is szép lesz.
ME



KULTÚRA

SZÍNEZD KI A BIBLIÁT!
Harmat Kiadó, Budapest. Ára: 250 Ft

Ez a címe ennek a többrészes 
füzetsorozatnak, amely 5-8 éves 
gyermekek számára eleveníti meg a 
Szentírás egyes történeteit. A 
kifestőkönyvet a kicsik nemcsak saját 
kedvük szerint színezhetik ki -  a rajjá! 
zolás, a színezés minden óvodás, 
kisiskolás egyik legkedvesebb 
elfoglaltsága! - ,  hanem szülői, tanítói 
segítséggel a rajzhoz tartozó igevers 
hiányzó szavait is bemásolhatják. így 
játszva tanulnak, kreatív alkotómun
ka közben ismerkednek a könyvek 
könyve legszebb történeteivel. A 
Harmat Kiadó gondozásában megje
lent kifestőkönyvek közül most az 1 
Mózes -  2 Krónikák című egyes, az 
Ezsdrás -  Dániel című kettes, vala
mint a Máté evangéliuma -  
Apostolok cselekedetei című négyes 
számú füzetet ajánljuk olvasóink 
figyelmébe.

A KÖNYVEK KÖNYVE -  
GYERMEKNYELVEN
Harmat Kiadó, Budapest. Ára: 2800 Ft

Számos gyermekbiblia kapható már a 
könyvesboltokban. Az Ötlettár most 
a The Lion Children's Bible (Oxford) 
magyar nyelvű változatát ajánlja az 
olvasók figyelmébe. A gazdagon

HARMAT

Gyermek-
BIBLIA

A világ legcsodálatosabb története 
a gyerekek nyelvén

illusztrált, „gyermekkézbe fogható", 
ideális méretű könyv az 5-11 éves 
korosztály számára készült. Minden 
egyes történetnél fel van tüntetve a 
pontos igehely, így semmi akadálya 
a későbbiek során annak, hogy a 
már ismert történetet a gyer
mekekkel az „igazi" Bibliából is kike
ressük.
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HOGYAN TARTSUNK GYERMEK- 
BIBLIAÓRÁT?
Kálvin Kiadó, Budapest. Ára: 590 Ft

Gyökössy Bandi bácsi már hazatérü l 
szeretett Gazdájához, ahogy Jézust 
nevezte, de hála gazdag, szinte kia-  
padhatatlannak tűnő életművének, 
újra és újra jelennek meg kötetei. A 
most ajánlott kis módszertan már 
harmadik kiadását érte meg, az 
érdeklődés a téma iránt arra indította 
a Kálvin Kiadót, hogy idén ismét 
kézbe adja ezt a praktikus kis 
könyvet. Lelkészek, hitoktatók, gyer
mekekkel foglalkozó ifisek, de szülők 
is haszonnal forgathatják a kötetet. 
Mert amikor az a ránk bízott gyer
mekcsapat, akiknek bibliaórát 
szeretnénk tartani, nagyra nyílt szem
mel, ezer kérdéssel tele várja, hogy 
Jézus példázatait vagy a 
Tízparancsolatot megtanítsuk nekik, 
akkor nem lehet, nem szabad rögtö
nözni. Jól felkészülten, élménysze- 
rűen, maradandóan, informatívan és 
játékosan taníthatjuk az anyagot, 
ha megfogadjuk Bandi bácsi útmu
tatásait.

KICSINYEK NAGY KÉRDÉSEI
Kálvin Kiadó, Budapest. Ára: 950 Ft

Kicsoda Isten? Mit tanít Jézus? Mit 
kell tudnunk a Szentlélekről? Kik az 
angyalok és az ördögök? Fíogyan 
imádkozzunk? Mi a halál, és mit 
jelent a feltámadás? Olyan kérdések 
ezek, amelyek felnőtt, hitben járó 
emberek számára is csak segítséggel 
válaszolhatók meg. És hogyan be
széljünk ezekről a gyermekeknek, 
őszintén, az ő nyelvükön, úgy, hogy 
kíváncsiságukat kielégítsük, de ne 
terheljük meg nyiladozó értelmüket 
súlyos teológiai magyarázatokkal?

Peter Spangenberg lelkész, 
■evangélikus teológiai docens 
kicsinyek nagy kérdései című könyve 
ehhez ad muníciót: a hit leg
fontosabb témáit tárgyalja felnőttek 
számára is tanulságosan, valamint 
egy-egy gyermeknyelve lefordított 
történet és egy szabadon felhasznál
ható vagy alakítható beszélgetés
bevezető közlésével.

Összeállította: Kőháti Dorottya

„...Észrevettem, hogy akit csak megajándékozok egy készlet zsírkrétával, legyen bár felnőtt vagy 
gyerek, mind kissé különösen kezd viselkedni. A gyerekek elmosolyodnak, arcuk felragyog, kiön
tik a krétákat és egy darabig csak nézik őket. Aztán elkezdenek rajzolni, a legelső sima felületen, 
ami útjukba kerül. Kérhetsz tőlük bármit, lerajzolják neked. A felnőttek arcán pedig a legmélább 
birkamosoly jelenik meg -  öröm, nosztalgia és bohóság keveréke. Azonnal elkezdik mesélni gyer
mekkori emlékeiket a zsírkrétáról. Az első dobozukról, hogy kipróbálták az összes színt, 
összetörték, aztán megpróbálták sorban visszarakni őket a dobozba. Aztán egy csomót összefog
tak, hogy megnézzék, lehet-e egyszerre rajzolni velük. Kályhára tették, hogy megolvadjanak, zsír
papírra reszelték, ráégették őket ólomüveg ablakokra, megették és így tovább.
Ha belegondolunk, a legtöbb művészi alkotás zsírkrétával keletkezik. A világ különböző pontjain 
feltehetően papírok milliárdjai hevernek dobozokban, szekrényekben, padlásokon, komódokban 
-  s rajtuk több milliárd zsírkrétarajz. Az emberi faj képzelőereje nem ismer határokat.
Talán a zsírkréta-bomba lehetne a következő titkos fegyverünk. A boldogság fegyvere. A szépség 
bombája. És ha valahol válsághelyzet alakulna ki, hát csak ledobnánk egyet. A levegőben rob
banna fel, lágyan, és pici ejtőernyők ezrei, milliói szállnának alá. Nem lennénk kicsinyesek -  szó 
sem lehet a nyolcdarabos kis készletekről. Nem, a hatvannégy darabosat dobnánk le. Az 
emberek pedig elmosolyodnának, arcukon kissé különös kifejezés jelenne meg, és képzeletük 
takarójával befednék a világot."

Robert Fulghum



KREATÍV ÖTLETTÁR

Kézműveskedés
„HŰSÉGHALAK"
Napjainkban a legkülönbözőbb cégek, üzletek hirdetnek 
olyan akciókat, melyekkel vásárlóik hűségét szeretnék meg
nyerni, megtartani. Minél gyakrabban veszik igénybe szol
gáltatásaikat, annál több pontot gyűjthetnek össze, me
lyeket ajándékokra vagy kedvezményes vásárlásra lehet 
beváltani. Idén ősztől gyülekezetünk is valami hasonlót 
kezdeményezett a gyermekek számára. A tanévnyitó is
tentiszteleten minden iskolás kapott egy bájos rajzzal dí
szített igés lapot, mely vonalzónak és könyvjelzőnek egya
ránt használható. (Megvásárolható Budapesten a Sorsfor
dító Könyvesboltban.) Ezt minden vasárnap istentisztelet 
után odavihetik a lelkészhez, aki egy halat rajzol a hátul
jára. A halacskákat, számuktól függően, különböző aján
dékokra lehet beváltani a gyermekek számára elkülönített 
iratterjesztési pultról. Igés lapok, matricák, kulcstartók, szí
nezőfüzetek, gyermekkönyvek sokaságából válogathatnak. 
Természetesen mind bibliai témájú. Minél értékesebb egy 
tárgy, annál több halat kell hozzá összegyűjteni.

A „főnyeremény" pedig egy vasárnapi harangozás.

Gyermekbibliakörön vagy gyermek-istentiszteleten hétről 
hétre végig lehet venni a Lélek gyümölcseit, különböző mó
don feldolgozva. A közös kapcsolópont egy gyümölcsös
kosár lehet, melybe minden héten belekerül egy-egy gyü
mölcs.

A gyerekek sablon segítségével (az ügyesebbje akár anél
kül is) megrajzolják, kiszínezik, majd kivágják a saját gyü
mölcsüket, melyre ráírják az aznap tanult „lélekgyümölcs" 
nevét. A gyermekek névre szóló papírkosárkáit egy nagy 
kartonlapra zsebszerűen fel lehet ragasztani. Akár minden 
kisgyereknek lehet saját kis kosara, de félő, hogy azok el- 
kavarodnak, vagy legközelebb elfelejtik magukkal hozni. 
A 10 hét elteltével pedig látszani fog, hogy kinek a kosara 
van tele gazdagon gyümölccsel.

A gyümölcsök és a fogalmak társítása lehet véletlensze
rű is. De javaslom, hogy ősz lévén inkább az évszak jelleg
zetes terméseit válasszuk ki, s ha valamelyikhez asszociál
ni is lehet egy-egy tulajdonságot, akkor használjuk ki!
■ Néhány javaslat: szilva vagy barack -  szívesség (az alak

juk miatt)
szelíd gesztenye -  szelídség
alma -  öröm (népmesék mosolygó almájára gondolva) 
szőlő -  szeretet (bor az úrvacsorában -  de lehet, hogy 
ez már túl áttételes) 
dió -  önmegtartóztatás
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LÁBAM ELŐTT MÉCSES A TE IGÉD, 
ÖSVÉNYEM VILÁGOSSÁGA 
(Zsolt 119,105)
Egy nagyméretű csomagolópapír felső részére felírjuk a 
zsoltárrészletet. Rajzoljunk egy kanyargós ösvényt a lapra, 
majd a gyerekek közös munkával kidíszítik az ösvény két 
oldalán lévő területet. Virágokat, bokrokat, apróbb álla
tokat stb. lehet rajzolni. Előkészítünk két lavórt és törölkö
zőket. Az egyik lavórban festéket (például temperát) ke
verünk el vízzel, a másikba pedig langyos vizet engedünk. 
A gyerekek leveszik egyik lábukról a lábbelit és a zoknit, 
belelépnek a festékes lavórba, majd ugyanezzel a lábukkal 
az ösvényre lépnek. Ezután jöhet a lábmosás. Ha megszá
radtak a lábnyomok, mindenki ráírhatja sajátjára a nevét. 
A feladat végrehajtása jó  móka a gyermekek számára, s a 
végeredmény nagyon látványos. Ráadásul nagyon jó 
beszélgetéssel lehet előkészíteni és lezárni is.

A MAGVETŐ (M t 13,3b-8)
Ez a példázat kiválóan alkalmas arra, hogy tanításakor ne 
csak meséljük a történetet, hanem szemléltessünk, s a 
gyerekeknek is adjunk tennivalót. Főleg kisebb létszámú 
csoportnál kivitelezhető.

Szükséges eszközök: egy lepedő vagy más textildarab, 
kisebb zacskónyi mag (például búza, köles, árpa), apróbb 
kövek, néhány madártoll, föld (egy homokozóvödörnyi), 
tövises ágdarabok, pár méter vastag fonál.

Á lljuk körbe az asztalt, s terítsük le egy fehér, esetleg 
barna vagy fekete textíliával. Kezdjük el mesélni a példá
zatot!

Íme, kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány 
mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkap
kodták.

Készítsünk egy enyhén kanyargós utat két párhuzamo
san futó fonállal a leterített anyagunk egyik szélére. Szór
junk az útra néhány magot, majd erre szállingózhatnak a 
madártollak. Minden egyes részfeladatot osszunk ki a gye
rekek között!

Miután ezt a részt eljátszottuk kis terepasztalunkon, 
folytathatjuk a mesélést.

Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és 
azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben; 
de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem 
volt gyökerük, kiszáradtak.

Alakítsuk ki a sziklás részt az egyik sarokban (az úttal 
ellentétes oldalon), és hintsünk rá magokat. A növekedés 
és elszáradás folyamatát nem lehet és nem is szükséges 
megjelenítenünk.

Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőt
tek, megfojtották őket.

A maradék szabad sarokba helyezzük el a tövises ága
kat laza kuszaságban, majd hintsük rá a magokat.

A többi pedig jó  földbe esett, és termést hozott: az 
egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik har
mincannyit.

Az anyagunk közepén terítsük szét a földet. A terep
asztalon a szántóföldnek kell elfoglalnia a legnagyobb he
lyet. Egyenletesen szórjuk meg a földet magokkal. Ez is le
gyen sokkal nagyobb mennyiség, mint a többinél.

A példázat magyarázatát is a terepasztal körül mond
juk el.

ŐSZI TERMÉSEK, LEVELEK 
FELHASZNÁLÁSA
1. Különböző színes bogyók, virágszirmok, növényszárak 
segítségével képeket tudunk rajzolni. Csak az oktató fan
táziáján múlik, mely bibliai történethez használja fel ezt az 
ábrázolási módot.
■ Ajánlás: az özönvíz szivárványa

2. Képalkotás préselt levelekből
■ Ajánlás: teremtéstörténet -  növények, állatok

3. Csipkebogyó felhasználása Mózes történetének tanítá
sában (2Móz 3)

Egy kb. A5-ös méretű kartonlapra felvarrunk néhány 
csipkebokorág-darabkát pár öltéssel, bokor alakban elhe
lyezve. Köré lobogó tüzet rajzolunk. Vigyázzunk, hogy mun
ka közben a bogyók ne sérüljenek meg, és ne essenek le!

Az ágakból keretet készíthetünk. Ezeket is fel tudjuk he
lyezni néhány öltéssel. A következő feliratot javaslom még 
a bokor alá: Bizony, én veled leszek. (2Móz 3,12b)
A lap felső részén csináljunk két lyukat egymástól kb. 5 
cm-re, és fűzzünk bele madzagot vagy szalagot. Így a gye
rekek akár szobájuk falára is feltehetik.

A feladat időigényes volta miatt hittanórán nehezen 
megvalósítható, inkább gyermekbibliaköri foglalkozásra ja
vaslom.
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ÉNEKTANÍTÁS RAJZOKKAL

Evangélikus énekeskönyvünk 555-ös énekét remekül meg 
lehet tanítani rajzok segítségével a még olvasni nem tudó 
gyermekeknek.

Ragasszunk fel a táblára vagy a falra egy nagyméretű 
csomagolópapírt. A lelkész vagy hitoktató bemutató ének
lése után vegyük végig a dal szövegét szavanként, apróbb 
mondatrészenként, s beszéljük meg, hogyan lehetne azt 
ábrázolni! Bizonyos szavakat (például hegy, erdő, virág, 
ház) akár a vállalkozó kedvű gyerekek is felrajzolhatják. Le
hetőleg vastag hegyű, különböző színű filceket használ
junk, hogy távolabbról is jól lehessen látni! A szimbólu
mokat, ábrákat úgy helyezzük egymás mellé, illetve alá, 
ahogy az énekeskönyvben is a sorok követik egymást! Ha 
az ének megtanulására kevesebb időnk van, az oktató már 
előre elkészítheti a rajzokat.

AZ ETIÓP KINCSTÁRNOK „KÖNYVE" 
(ApCsel 8,26-40)

Egy nagyon egyszerű ötlettel színesebbé lehet tenni a tör
ténet megtanítását. Az etióp főember Ézsaiás könyvét ol
vassa, mikor Fülöppel találkozik. Megemlíthetjük a gyere
keknek, hogy akkoriban még nem a maihoz hasonló köny
veket olvastak az emberek, hanem tekercseket használtak.

Egy A5-ös lap felét és egy kis szalagdarabot osszunk ki 
minden tanulónak. Óvatosan tépjék le a szélét, hogy régi
es kinézete legyen. A két végét tekerjék fel a közepéig, 
majd kössék át a szalaggal. Még a feltekerés előtt írha
tunk is rá, például azt: „Érted is, amit olvasol?"

Péterné Mestery Rita

Rajzoljunk együtt!

S ok bibliai történet esetében nagyon jól használható 
módszer, ha egy nagy lapra, például csomagolópa

pírra együtt, közösen rajzolunk. Megtehetjük úgy is, hogy 
mindenki azt rajzol a papírra, amit szeretne (ha mondjuk 
Édenkertet készítünk), de az is járható út, hogy ki-ki vállal 
valamit a közös alkotásból előzetes megbeszélés alapján 
(Jézus megkísértése megjeleníthető a papír három külön
böző részén, és a gyerekek eloszthatják egymás között, 
hogy a történet melyik részén szeretnének dolgozni).

A földben elrejtett kincs (Mt 13,44) példázatának fel
dolgozásához szerezzünk egy A3-as rajzlapot. Megkérhe
tünk néhány gyereket, hogy rajzoljanak kincseket kisebb 
papírokra, másokat, hogy vastagon színezzenek be egy 
papírt barnával. Újabb gyerekeket, hogy az A3-as rajzlap 
tetejére rajzoljanak felhőket, napot, egyszóval készítsenek 
eget. Azután a nagy rajzlap aljára odaragasztjuk a megraj
zolt kincseket, a barnára színezett papírt pedig kis dara
bokra összetépjük, és ráragasztjuk a darabkákat a kincsek
re úgy, hogy fedje is őket, és látszódjanak is. Végül meg
kérdezzük, ki vállalja, hogy a földfelszín tetejére rajzol egy 
szántóvetőt. Ezzel kész is a példázat képi megjelenítése.

TITOKZATOS RAJZOK
Kezdhetjük úgy az alkalmat, hogy felsorolunk különböző 
megrajzolandó figurákat, tárgyakat, anélkül, hogy meg
mondanánk, kikről vagy miről is lesz szó. Például: ki vállal
ja, hogy rajzol egy botját fölfelé tartó férfit? Valaki más 
rajzoljon férfiakat, nőket, gyerekeket, amint barna földön 
vonulnak. Melyik két gyerek rajzolna vizet? Ki rajzolna szí
vesen harcost harckocsin? Ha elkészültek a rajzok, össze
szedjük őket, és felmutatva az éppen odaillőt, elmesélhet

jük, hogyan kelt át Mózes népével a Vörös-tengeren. A 
két „vizes lap" azért jó, mert így a tenger látványosan ket
té tud válni.
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MÉG EGYSZER AZ ŐSZI LEVELEKRŐL
A hal egyik legfőbb keresztény jelképünk, és számos ó- és 
újszövetségi történetben is szerepel. Szárított levelek és 
egy kis ragasztó segítségével könnyedén tudunk halakat 
gyártani, mivel a levelek többsége eleve hal alakú. Uszony
nak, faroknak használhatunk kisebb leveleket, szemnek pe
dig pici magokat, de ezt egyszerűen meg is rajzolhatjuk. 
Készíthetünk vizet is: fogjunk egy papírt, és fessük be kék
re. Azután leveleink élhetnek, mint hal a vízben.

(Forrás: Barkácsolás. Esély Mozaik Kiadó, 1998. 108-109. o.)
Mády Erzsébet

Fává nőtt mustármag

mustármag
mustárrnai

mustármag
A fóti gyülekezet egykori iskolaépülete ebben az esz

tendőben megújult és megszépült. Olyan hely lett, 
ahová valóban jó belépni, barátságos és otthonos. A mi
énk. Különösen érezheti ezt az a körülbelül negyven gyü
lekezeti tag, háromtól hetvenkét évesig, aki részt vett a 
nagy falikép elkészítésében.

Lassan alakult ki az elképzelésünk arról, hogy mivel dí
szítsük a régi-új terem egybefüggő nagy falfelületét. Mi 
volna az, ami méltó és mégsem hat idegenül, ami nem a 
múltba mutat, hanem életteli és biztató. E szempontok 
alapján döntöttünk a közös festés és a mustármag példá
zata mellett.

Régi, házi készítésű vászonlepedőket vásároltunk, vala
mint többféle márkájú, sokféle árnyalatú fedő textilfesté
ket, amelyet ecsettel lehet a vászonra vinni. Papírra színes 
ceruzával vázlatot rajzoltam, hogy a munka kezdetén kö
zös kiindulópontunk legyen.

A nyári hittanos táborban készült a kép. A vázlatot meg
nézték a gyerekek, felolvastuk a példázatot, majd a gyere
kek bátorságuktól és vérmérsékletüktől függően kezdtek 
neki a munkának. Egyszerre négy-öt-hat gyerek és egy-két 
fe lnőtt fért a kiterített vászonhoz, mindenki megmondta, 
mit festene szívesen, megbeszéltük a használt színeket, az 
ecset vastagságát. Igyekeztünk nyugalmat teremteni az al
kotók körül, hogy feloldódhassanak a munkában. Négy
szer vagy ötször vettük elő a képet, legelőször a fa törzsét, 
ágait festettük meg, később a napot, a leveleket, a fész
keket; napról napra alakult ki a végső forma. Volt, aki több

ször is festett, de olyan kamasz is akadt, aki csak az utol
só alkalomra vetette le gátlásait, és merült azután bele 
örömmel az alkotásba.

Úgy hiszem, az alkotókészség az ember istenképűségé- 
nek fontos része. Létrehozni valamit Isten dicsőségére az 
ő tervébe illő cselekedet. Mindezen túl a közös alkotás azt 
is jelenti, hogy saját egyéni elképzeléseinket bele kell simí
tani egy közös akaratba -  ez jó lecke, és egyben nagy él
mény is! Mert azt láttuk, hogy a képünk tarkabarka ma
daraival, sugárzó napjával, nyíló virágaival szebb lett, mint 
amilyet egyenként elgondolni tudtunk.

A második fázishoz a gyülekezet asszonyait és az ifjú
ság varrni szerető tagjait hívtuk. A képhez durvább szövé
sű vászonból keretet varrtunk, s arra fonalrátétes techni
kával öltögettük fel a feliratot: Hasonló az Isten országa a 
mustármaghoz, amely felnövekedett, fává lett, úgyhogy 
az égi madarak fészket raktak az ágain (Lk 13,19), és az 
évszámot: 2004. Jó néhány órát töltöttünk el, hol ketten, 
hol négyen vagy nyolcan a varrással. Volt valami megkapó 
abban, ahogyan sok összetolt asztal körül a gyerekek mun
káját körbeültük, szinte körbeöleltük. És közben persze jó
kat beszélgettünk.

Ahhoz, hogy gyülekezetünknek jövője legyen, szükség 
van az erős közösségre. A mustármagból lett fa fészkeivel 
és madaraival arról tanúskodik -  alkotóknak és nézőknek 
egyaránt - , hogy összetartozunk.

Kertész Eszter

mustármag
mustármag

mustármag90
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Gyermekek 
a múzeumban
Ebben a tanévben is folytatódnak az Evangélikus Or
szágos Múzeum által meghirdetett gyermekpro
gramok, melyekre 6-12 éves gyermekeket várnak, 
hogy egyháztörténeti, művészettörténeti ismerete
ket szerezhessenek rájuk szabott módon, illetve kü
lönféle technikák segítségével kézműveskedjenek.

Az októberi alkalom Balassi Bálintról szólt. A to
vábbi alkalmak időpontja, témája a következő: 

november 27. Az örök világosság fénye -  halottak 
napjától adventig
január 29. Isten háza-e a templom? -  látogatás a 
Deák téri templomban
február 26. „Próféták által szólt régen néked az 
Isten" -  bibliafordítás és könyvnyomtatás 
március 29. „Megteremtette az embert a maga 
képére és hasonlatosságára" -  portrék a múze
umban
április 30. Hol vannak az állatok? -  az állatok mint 
jelképek

A hat alkalomra szóló bérlet ára 1800 Ft, ugyanab
ból a családból érkező második és harmadik gyer
mek számára 1000 Ft, illetve 500 Ft. A részvételi díj 
egy alkalomra 500 Ft. Az összeg a gyermekek (és 
kísérőik) múzeumi belépőjének árát is tartalmazza. 

Jelentkezés telefonon: 06/1-317-4173

Az Ötlettár tavaszi számához szeretettel várunk bár
milyen anyagot, kreatív ötletet. Köszönünk minden 
szellemi-lelki hozzájárulást az újság készítéséhez!

Az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány szeretné felújí
tani a Keresztény ifjúsági szálláshelyek katalógusá
nak anyagát, ezért kérjük, hogy az érintettek küld
jék meg a friss információkat a hozzájuk tartozó 
szálláshelyekről! Ha a közelmúltban valahol új szál
lás létesült, erről is szívesen kapnánk tájékoztatást. 
Előre is köszönjük a segítséget!

AZ ORSZÁGOS 
GYERMEKALKALMAK 
TERVEZETT IDŐPONTJAI 
AZ IDEI MUNKAÉVBEN
Országos bábverseny
■ időpont: 2005. március 12., szombat
■ helyszín: Marczibányi téri Művelődési Ház, színházte

rem
■ téma: 1Móz 1 -1 1-ből szabadon választott történet
■ csak saját kézzel készített bábokkal és tárgyakkal lehet 

szerepelni
■ az előadás maximum 15 perces lehet 

Országos hittanverseny
■ gyülekezeti elődöntők ajánlott időpontja: 2005. már

cius 19., szombat
■ megyei hittanverseny: 2005. április 9.
■ országos hittanverseny: tervezett időpont: 2005. április 

22-23.
■ helyszín: szervezés alatt
■ téma: Ruth könyve
■ egy gyülekezet egy korosztályból kizárólag 4 fős csa

patot küldhet a megyei versenyre
■ korosztályok: 1-3. oszt, 4-6. oszt., 7-8. oszt.
■ a feladatokat a vasi egyházmegye katechetikai köre ál

lítja össze a gyülekezeti, a megyei és az országos ver
senyekre

A megyei versenyek lebonyolításában a megyei gyermek
referensek segítségét idén is szeretettel kérjük.

Gyermeknap
■ időpont: 2005. május 28., szombat
■ helyszín: szervezés alatt

Gyermektáborok
2005 nyarán két gyermektábort szervezünk.
■ Az egyik időpontja: július 31-augusztus 6.
■ Helyszín: Piliscsaba, Béthel Missziós Otthon.
■ A másik tábor időpontja még nem végleges.

Info: Ifjúsági és Gyermekosztály Tel.: 06/1-486-3542
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ORSZÁGOS GYEREKTÁBOR
Piliscsaba, augusztus 1-7.

Talán többen egyetértenek velem abban, hogy gyerekkori 
élményeink egy része -  elhalványulva vagy kiszínesedve -  
végigkíséri életünket. Hogy milyen élmények őrződnek 
meg, azt az agyunk meglehetősen öncélúan választja ki, 
az azonban biztos, hogy a nagy hatású emlékképeink -  
amelyekre jó visszaemlékezni, mert felidézésük örömmel 
és melegséggel tö lt el minket -  velünk maradnak. A nyári 
gyerektábor reményeink szerint eszköze volt annak, hogy 
a csendsétán, a láthatatlan színházon, az erdei kalandtú
rán vagy a hittanórákon és az áhítatokon, a hosszas be
szélgetéseken keresztül az imádság és a közösség élmé
nyéből egy-egy szeletet hazavigyenek a gyerekek. Hogy 
otthon a gyülekezetben is végigkísérje és formálja őket a 
tábori élmények sokasága. Mindehhez két dologra volt szük
ségünk: az Úr jelenlétére közöttünk és egy remek vezető
csapatra. Köszönet érte.

Joób Réka
(Evangélikus Élet, 2004. 37. sz.)

TALÁLKOZÓ CSÁKVÁRON
A nyári piliscsabai országos evangélikus gyerektábor 
vidám résztvevői közül mintegy tizenöt gyermek ta
lálkozott újra október 8. és 10. között Csákváron, 
hogy a vezetőséggel együtt eltöltsön egy felejthe
tetlen hétvégét. A tábor péntek délután kezdődött, 
és estére már együtt volt a kis csapat, hogy felele
venítsék a közös nyári emlékeket.

A közösen elkészített vacsora élményével kezdődött az 
este, majd minden gyerek várva várta, hogy kedvenc éne
két újra együtt énekeljék. Az énekeskönyv dalai újra meg
szólaltak, és a kis szemek csillogni kezdtek. Az este meg
hitt és elgondolkodtató áhítattal fejeződött be, melynek

során a vezetők örömmel tapasztalták, hogy a nyári lelke
sedés és érdeklődés cseppet sem lankadt.

Szombat délelőtt, a kirándulás alkalmával a csoport gyö
nyörködhetett az őszi erdő színeiben. Az út egy részét egy 
szüret fantasztikus hangulata kísérte, de a legérdekesebb 
mégis a közeli barlang felfedezése volt. A túra során a gye
rekek megfigyelhették ennek a csodálatos tájnak (amely 
természetvédelmi terület) az élővilágát, és a „titokzatos" 
barlangban megannyi kalandban volt részük. A kis csapat 
fáradtan és éhesen indult vissza az eső elől menekülve, 
végül egy játszótéren várták meg az ebédre hívogató ha
rangszót.

A délután folyamán újabb színes programok vártak rá
juk. Ezek közül a legkiemelkedőbb a bibliai vetélkedő volt, 
amelyben a táborozok tréfás feladatok megoldása során 
adhattak számot ötletességükről és bibliai ismereteikről. A 
nap még tartogatott egy nagyszerű programot, a Ki m it 
tud? vetélkedőt, amelyre délután óta lázasan készültek a 
táborlakók. Ennek gyümölcse egy mulatságos és érdekes, 
a nyárihoz hasonlóan felejthetetlen előadássorozat lett. A 
fárasztó nap végén áhítat csendesítette el az apró szíveket.

Reggelre ébredve az idő megsiratta távozásukat, és ala
posan fel is kellett öltözniük. A helyi gyülekezettel tö ltö tt 
istentisztelet -  amely egyúttal a program végét jelentette 
-  meghitt perceket szerzett mind a gyerekeknek, mind a 
vezetőknek. A kis csapat tagjai ezután a viszontlátás remé
nyében búcsúztak el egymástól, várva a következő nyári 
élményeket.

Vig Zsófia, Bedecs András, Magyari Márton 
(Evangélikus Élet, 2004. 43. sz.)
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e INTERNETES HITTANVERSENY 
gyerekeknek és fiataloknak; 
egyéneknek és csoportokgak
KÜLMISSZIÓBÓL: JELES címmel

Kéthavonta kérdéseket küldünk, amelyekre e-mailen várjuk a válaszokat. A tanév 
végén bizonyítványt és indiai ajándékokat nyújtunk át mindazoknak, akik külmisz- 
szióból jelest érdemelnek. Az EKME pedig ingyenes táborozást ajánl fel a legjob
baknak. (Tudomásunk szerint minden gyülekezetben és iskolában van internetes 
elérhetőség.)

Célunk az, hogy a hittanórákon, az ifjúsági és gyermekalkalmakon, a konfirmá
ciói oktatás keretén belül is szót kapjon a külmisszió. Azért, hogy a gyerekek megis
merkedjenek ennek bibliai hátterével, betekintést kapjanak a magyar és külföldi 
misszió történetébe, és ismerkedjenek más földrészek országaival, kultúrájával.

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a gyülekezetek számára elérhetővé vált kommu
nikációs eszközök a hitoktatásban, az ifjúsági munkában is szerepet kapjanak.
■ Jelentkezni az alábbi kérdések megválaszolásával lehet:
■ M it tekintünk a „misszió parancsának"?
■ Jézus melyik tanítványa vitte az evangéliumot Indiába?
■ Ki volt Kunos Jenő? M it tudsz/tudtok az életéről? (maximum 1 oldal)
■ Mi a „fo lopa"?

Válassz/atok ki tetszés szerint egy afrikai vagy ázsiai országot és tájékozódj/atok 
arról, hogy az o tt élő emberek milyen nehézségekkel küzdenek! Ezek után írj/atok 
egy imádságot az országgal kapcsolatosan, belefoglalva azokat a kéréseket, melye
ket más is Isten elé vihet!

A válaszadásban segítséget nyújthatnak az Evangélikus Külmissziói Egyesület kis
könyvtárának kiadványai. (Kit küldjék el? -  Kunos Jenő élete és szolgálata; Magyar
honi evangélikus misszionáriusok; Az Úré a földkerekség.) A beérkezett válaszokat 
az életkornak megfelelően bíráljuk el. Kérjük, azt is írjátok meg, milyen szintű az an
gol nyelvtudásotok.

A válaszokat 2004. december 1-ig kérjük elküldeni Mesterházy Andreának, aki a 
Kodaikanal Nemzetközi Iskolában, Dél-lndiában tanít.

E-mail címe: andrea@kis.ernet.in
Másolatban kérjük a Külmissziói Egyesület címére is eljuttatni: ekme@freestart.hu

Jó „kutakodást" kívánunk!
Mesterházy Andrea 

és az Evangélikus Külmissziói Egyesület
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Balog Eszter újabb vállalkozásba fogott, 
amikor 2004. elején létrehozta az Ifjúsági Óra 
című folyóiratot. Az újság ifjúsági vezetők számára 
tartalmaz ötleteket, segítő tanulmányokat. Eddig három szám jelent 
meg belőle, a következőt várhatóan december első hetében veheti 
kézbe az olvasó.

A most megjelent Ifjúsági Óra abban segít, hogyan tervezzük meg 
hosszabb távon az ifjúsági alkalmakat, mit tehet a csoportvezető annak 
érdekében, hogy a fiatalok lelkigondozóként is számíthassanak rá, 
ezenkívül pedig különböző tevékenységekkel foglalkozó szervezetekkel, 
emberekkel ismertet meg minket.

A lappal kapcsolatban Balog Eszternél lehet érdeklődni 
a 06-1-486-35-25-ös telefonszámon.

MEGJELENT! MEGJELENT! MEGJELENT! MEGJELENT!
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