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1. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI 
 
1976-ban az Iparművészeti Főiskola Szilikátipari Tanszéke Kerámia szakán végeztem, ahol 

Csekovszky Árpád a manufakturális, népi fazekas hagyományokra épített kerámia készítésre 
készítette fel növendékeit. 

A főiskolai stúdiumok után oktatási területre kerülve szembesültem azzal a problémával, 
hogy a fazekasság tanításához sok időre, speciális beruházásokra volna szükség, amely nem 
megvalósítható az általános iskolában. Napköziben, szakkörökben dolgozva merült fel annak az 
igénye, hogy a fazekaskorong megjelenése előtti őskori edénykészítést és a primitív népek 
egyszerű technikáit kéne kutatni és összegyűjteni. Ennek jegyében fordítottam le 1977-ben Hal 
Riegger Primitive pottery című könyvét. A könyvben leírt néhány edénykészítési mód és 
gödörégetés kipróbálására, valamint a fordításra Ifjú népművész címet kaptam fazekasságból.1  

A Mintázások, agyagos munkák-ban tettem először kísérletet a napközis gyerekekkel kipró-
bált egyszerű mintázási és gipszelési technikák közreadására. A korábbi kiadványok vonalas 
grafikáihoz képest előrelépést jelentett a Móra Kiadó Agyagművesség könyve, melynek fekete-
fehér fotói már nagyobb meggyőző erővel számolhattak be az osztálytermi kerámiázásról. 

A Népművelési Intézet Művelődési Otthon Osztálya a művelődési házak tágas előcsarnokait 
kézműves foglalkozásokkal akarta élővé tenni, ennek keretében több mesterség egyszerű fogásait 
bemutató rajzsorozatot és könyvet rendelt fiatal népművészektől. A  „Nyitott ház” program 
keretében Kádasi Évával közösen készítettük az Agyagmívesség tanulmányunkat, valamint a 
fogásokat bemutató 132 A/3-as lapot (1980). Átdolgozott kiadása a Kaptár sorozat Kerámia 
című könyveként látott napvilágot. 

A hetvenes évek új folklorizmusát létrehozó lelkes fiatalok– gyakran pedagógus végzettség 
nélkül – tábori, játszóházas, klub-napközis, szakköri keretekben terjesztették a kézműves tevé-
kenységeket, s ezek lassan beszivárogtak a közoktatásba is. Az új folklorizmus kézműveseinek 
munkássága, valamint a Bauhaus iskola alapozó stúdiumainak hatása érződött a technika 
tantárgy megújulási kísérletében. Az MTV Gaul Emil – Kopper Judit szerkesztésében 
iskolatelevíziós filmeket forgatott az általános iskola 1. osztálya számára. Az Anyagok öt részből 
álló sorozatában szakértőként, szereplőként magam is részt vettem (Agyag, Papírvilág, 198o). 

A Kecskeméti Szórakaténusz Játékműhely és Múzeumban Nagy Mari múzeumpedagógussal 
óvodás csoportokkal foglalkoztunk. Munkánkat kiállítással és egy később megjelent összefogla-
lóval adtuk közre.2  

1984-től a Tanítóképző Főiskolán dolgozva az jelentette az újabb kihívást, hogyan lehet a 
kerámia készítési feladatokat a vizuális nevelés egyéb elvárásainak eleget tevő feladatsorokba 
illeszteni. A Környezetkultúra tantárgy oktatását saját szakmám felől próbáltam megközelíteni: 
diasorozatot készítettem a Néprajzi Múzeumban a 19. századi magyar fazekasságról a funkció és 
a forma összefüggéseit kutatva. Tanulmányt és dia-sorozatot készítettem egy kerámiatörténeti 
témáról, amellyel a Design Center Tervezzünk tárgyakat! pályázatán tanári kategóriában I. díjat 
kaptam. (1987)3  
Két kolléganővel közösen írt első és második osztályosok számára készített tankönyvünkben és 
tanári kézikönyvünkben kísérletet tettünk – többek között – a tárgy- és környezetkultúra technika 
tantárgytól különböző arculatának kialakítására.4 A tárgykészítés tantárgypedagógiája. ELTE 
TÓFK belső jegyzetben ( Bp. 2000) a főiskolás hallgatók számára szerettem volna világossá 

                                                           
1 Ennek a fordításnak hazai néprajzi vonatkozásokkal való kiegészítése jelent meg a Mesterségek sorozat Primitív 

fazekasság című kötetében.  
2 Nagy Mari- K.M.: Az óvodai  ábrázolás lehetőségei. Játékkészítés és kézművesség óvodásokkal. Kecskemét.  
   1985)  
3 A kerámia teáskanna. Egy környezetkultúra óra háttéranyaga 
4 (Bubcsóné Hornyák Klára - KM – Preisinger Zsuzsanna: KÉP – VILÁG 1., KÉP – VILÁG 2. Helikon, Bp, 1998 és  
    1999)  
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tenni a tárgy és környezetkultúrával foglalkozó órák speciális metodikai, szakmai elvárásait. 
Digitális publikációkban az edénykészítések tanítási gyakorlatok során csiszolódott változatait 
mutattam be a kötöttebb és szabadabb tárgykészítések közül válogatva a példákat.5  

 Szemléltetésmetodikai szempontok alapján fogtam bele egyes tárgykészítések oktató 
filmeken való bemutatásába.6  

 
Az eddig összegzett kutatások és gyakorlati tapasztalatok alapján látható, disszertációm nem 

minden előzmény nélküli, a kutatás szervesen illeszkedik eddigi vizsgálataim sorába.  
Disszertációm célja a kerámiatörténeti és technikai gyűjtő munka kiszélesítése volt, mellyel 

az inspirációt jelentő kerámiatörténeti háttéranyagot szerettem volna bővíteni. 
Egységes vizuális nevelésben gondolkodva ugyanakkor szeretném azt is hangsúlyosabbá 

tenni, hogy a kerámia készítés során a vizuális kommunikáció egyéb formái hogyan valósulhat-
nak meg. A technikák tanítása során fontosnak tartom az egyes eljárások különböző 
életkorokhoz igazítása lehetőségének megtalálását is, hiszen a tanító szakos hallgatók 6 – 10 
éves korosztállyal, a Vizuális nevelés-re specializálódott hallgatók 6 – 12 éves korosztállyal 
foglalkoznak majd.  

 
 

2. A KUTATÁS 
 

2. 1. A disszertáció témája 
 
A disszertáció egyik témája kerámia készítési technikák számbavételével foglalkozik azzal a 

speciális válogatási szemponttal, amely a Vizuális nevelés-ben való használhatóságot tartja szem 
előtt. A választott téma technikai irányultságú, de a válogatás az egyedi készítésre, a könnyű 
reprodukálhatóságra fókuszál. Így pl. a fazekaskorong használata vagy a gyári sorozatgyártás, �  
mint a közoktatásban és a felsőoktatásban tantermi körülmények között nem alkalmazható 
eljárás �  nem tartozik a kutatás körébe. 

A disszertáció azt a kérdést járja körül, hogyan lehet a kerámiatörténetet a tárgy- és kör-
nyezetkultúra oktatásában felhasználni: a kerámiatörténet mely korszakai milyen technikai áta-
lakításokkal, milyen kompromisszumokkal vihetők be a közoktatásba és a felsőoktatásba úgy, 
hogy mindez ne mondjon ellent szakmai, valamint anyagszerűséggel kapcsolatos követelmé-
nyeknek. Kutatásom arra irányul, hogy a mintadarab másolására épített tárgykészítéssel szem-
ben hogyan valósítható meg egy olyan szemléletű oktatás, amely technikai fogásokat tanít, ké-
pességeket fejleszt, szemléletet formál és a tanítványok saját szellemi erőfeszítésére is igényt tart 
az alkotó munkában. 

Egy-egy korszak technikai tudása sosem választható el az őt létrehozó kultúrától. Disszer-
tációm másik témája ezért környezetkultúrával foglalkozik: a teaivás európai és japán szokásait 
vizsgálva az európai teáskannákat és a teaceremóniákhoz használt teáscsészéket vizsgálom meg. 
Mindezzel kísérletet teszek a Környezetkultúra tanítása egy lehetséges modelljének felállítására, 
amelynek keretében a használati tárgyak elemzésének szempontjait gazdagíthatnánk. 

 
2.2. A disszertáció célja 

 

A disszertáció célja, hogy sajátos eszközeivel hozzájáruljon a vizuális nevelés tárgykészí-
tésekben megvalósítható képességfejlesztése egy lehetséges modelljének kidolgozásához. Célja, 

                                                           
5 Vizuális nevelési CD 1996, Kerámiatechnikák  l997-98)  
6 Részekből illesztett edény, Fütyülős  lovacska  (Videó filmek  BTF, Oktatástechnikai Stúdió, Bp. 1993.) 
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hogy összegyűjtse azokat a kerámia készítési technikákat, amelyek alkalmasak osztálytermi 
környezetben való használatra.  

 
2.3. A témaválasztás indoklása 

 
Miért tartom fontosnak – egy lehetséges modellként – a kerámiatörténet alkotó felhaszná-

lását a vizuális nevelésben? 
 

• Az iparművészeti műfajok a velük való foglalkozással meg tudják teremteni a kollektív 
esztétikai normákkal való élményszerű azonosulás lélektani helyzeteit.7 

• Az iparművészettel, a kézművességgel való foglalkozás lehetőséget teremthet a szélesebb 
identitásélmény megélésére.8 

• A tanítványok humán érték-irányultságú szemlélete formálódását segíti.9 
• Az alkotás, a kézzelfogható produktum önbizalmat ad, növeli az önbecsülést. 
A médianevelés részeként fontosnak tartom annak hangsúlyozását, hogy a reklámok által 

sugallt fogyasztással ellentétben, sokkal kevesebb tárgy birtoklásával is lehet teljes életet élni. 
Ha valakinek saját élményű tapasztalása lesz a „hiszen ezt én is meg tudom csinálni!”, akkor 
sokkal kevésbé lesz manipulálható a fogyasztói társadalom reklám dömpingjével. 

 
Hazánkban, a tantárgyi hierarchiában vezető helyen az értelmi képességeket szolgáló tantár-

gyak állnak, a helytelenül „készségtárgyak”-nak nevezett ének-; testnevelés-; vizuális nevelés- és 
technika tantárgyak a társadalmi megítélésben a rangsor végére kerültek. Sokak véleménye sze-
rint a művészet oktatás a felesleges luxust képviseli a közoktatásban. Ugyanakkor nem hagyhat-
juk figyelmen kívül azt a jelenséget sem, hogy az információs társadalmakban egyre csökken a-
zok aránya, akik közvetlenül végeznek anyagalakító fizikai munkát. A számítógép használattal 
magas szintű elméleti kultúra halmozódik fel, miközben a közvetlen anyagalakítási tapasztalatok 
hiánya miatt egyre jellemzőbb a gyakorlati problémákkal szembeni tanácstalanság, műveletlen-
ség és kiszolgáltatottság. A mai értelmiségi kulturális értékrendjében nagyobb hibának számít 
egy idegen szó helytelen használata, mint az, ha valaki elhúzza a falba bekötött mosogatót, hogy 
mögötte feltörölje a konyha kövét. Nevetséges helyzetek adódnak a technikai- és anyagalakítási 
problémákkal szembeni teljes kiszolgáltatottságból és műveletlenségből. 

A vizuális nevelésen belül a tárgykészítés oktatásban való szerepének erősítése ezt az egyol-
dalú tendenciát is ellensúlyozhatná. 

 
2.4. A rendelkezésre álló szakirodalom vázlata 

 
A szakirodalmi kutatást első lépésben a kerámiatörténettel, kerámia készítési technikákkal 

foglalkozó könyvek tanulmányozása jelentette. Ennek célja: egy-egy korszak számomra új 
példákkal való bővítése, új edénykészítési és díszítési technikák megismerése, ilyen ötletek gyűj-
tése. A téma ilyen irányú megközelítésében gazdag szakirodalmi anyagra támaszkodhattam, 
ahogyan erről a disszertáció bibliográfiai részében számot is adok.  
 Amennyire gazdag a kerámiatörténeti szakirodalom a történeti vagy technikai leírások 
vonatkozásában, annyira kevés használható forrást találtam a kerámia technikák vizuális 
nevelésben való használata vonatkozásában. Nagyon sok az igénytelen barkácsolást nem 
meghaladó szintű, csak a mintadarab másolására korlátozódó népszerűsítő könyv. Az 
Iparművészeti Egyetem Tanárképző tagozata szakán utóbbi években végzett hallgatók saját 
próbálkozásaikat bemutató szakdolgozatai számítanak csak kivételnek ez alól. 
                                                           
7 Bálványos Huba  Az ELTE TÓFK Vizuális Nevelési Tanszéke VMT 14.-es programjából 
8 Bálványos Huba: i.m.  
9 Bálványos Huba: i.m. 
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Magyarországon a hetvenes évek új folklorizmusát megteremtő „nomád nemzedék”10 újra 
felfedezte a néphagyományt, a néptánc, az éneklés és a kézműves tevékenységek örömét. A 
táncház mozgalom környékén kivirágzott kézműves tevékenységek a Népművelési Intézet, a 
Népművelési Propaganda Iroda, a Móra Kiadó kiadvány sorozataiban is megjelentek (Kaptár, 
Csináld velünk, Hobbi) Napjainkban ennek a korszaknak legjobb összefoglalásával a Mezőgazda 
Kiadó Jelenlévő múlt sorozata foglalkozik. Mindez a népművészethez vonzódó tanítók, rajz-
tanárok gyakorlatába is beépült. A közoktatás különböző területein ebben a mozgalomban 
magam is részt vettem (napközis nevelőként, szakkörvezetőként, klub-napközis foglalkozások 
vezetőjeként, játszóházas iparművészként, főiskolai oktatóként, valamint könyvek szerzőjeként). 

A múzeumok kerámia gyűjteményeiben való kutatásban csak saját tanítási tapasztalatom 
segíthetett a válogatásban.  

 
2.5. A téma történeti háttere: az anyagalakítás és munkaoktatás története11 

 
• Finn kezdeményezésre alakult ki a kézimunka oktatás a 19. századi Európában 
 

A népiskolai kézimunka12 oktatás megalapozása a 19. században Európában finn kezde-
ményezésre kezdődött, s a ház körül felhasználható, egyszerű eszközökkel (finn fakéssel) el-
készíthető tárgyak kivitelezéséből állt. A munkaoktatás nemzetközi elterjedése a svédországi 
slöjd asztalosságnak volt köszönhető. A tanítási programot az egyszerűtől a bonyolult felé haladó 
50 használati tárgyból álló sorozat képezte, ahol minden egyes darab elkészítése egy új művelet 
elsajátítását foglalta magában. 
Magyarországon 1877-ben rendelet írta elő az elemi iparoktatást a tanítóképezdékben, ezt 1896-
ban a nevelési célú kézimunka tanítására módosították. A népiskolák számára a kézimunka 
tanítása 1905-ben vált kötelezővé, ez lényegét tekintve napjainkig fennmaradt a hazai közoktatás 
első négy évében. 

Az alapjaiban korszerűnek mondható, a gyermek érdeklődését felébresztő kézimunka 
oktatási gyakorlat a kézügyesség fejlesztését, a gyermek tisztaságra, pontosságra, rendre való 
szoktatását tartotta fontosnak, de emellett az esztétikai érzék fejlesztését is célozta. 

A kézimunka oktatás szakmák tanítását nem tartotta fontosnak drága és veszélyes voltuk 
miatt. Módszerében fontos szerepet szánt a szemléltetésnek, amely az alsó tagozaton a minta (az 
elkészítendő tárgy) bemutatásából és a tanító utánzásából állt. Általános elvként írta elő, hogy a 
készítendő tárgyak hasznosak, kellemesek, külső segítség nélkül elkészíthetőek legyenek, s 
mindemellett fejlesszék a szép iránti érzéket. 

A „tervezés” a tárgykészítés reproduktív jellege miatt csak a munkadarab mintától eltérő 
díszítését, vagy egyszerűen csak a munkadarab rajzának elkészítését jelentette. A slöjd 
asztalosság, a kézimunka oktatása a gyakorlati foglalkozásokban, majd a technika tantárgy 
oktatásában folytatódott a közoktatásban. 

 
• A „tervezés”, az életszerű problémahelyzet kiválasztásának gyakorlata a tárgykészí-

tésben a mérnök és designer szakképzésben kialakult modell hatása a közoktatásra 
 

                                                           
10 Csoóri Sándor kifejezése. Azonos címmel: Bodor Ferenc: Nomád nemzedék Múzsák Kiadó 
11 Gaul Emil: A TERVEZŐ - KONSTRUÁLÓ KÉPESSÉGEK SZERKEZETE ÉS FEJLŐDÉSE 12 - 16 ÉVES  

KORBAN doktori (PhD) disszertáció Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, 2001.  
12 Tárgykészítésekre csak a kézimunka, majd a gyakorlati foglalkozás, a politechnika és a technika órák keretében 

volt lehetőség egészen az 1980-as évekig. A rajz tantárgy sokáig megőrizte képzőművészet–centrikusságát. 
Tárgykészítésekre a képzőművészeti műfajok oktatása mellett csak a vizuális nevelés tantárgy megjelenésével 
kerülhetett sor. 
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Az 1920-as évek végére a korszerű munkaoktatásnak minden elméleti kérdése tisztázódott. 
A munkafolyamat lépései a feladat tudatosításából, tervek készítéséből; az elképzelések 
megvalósításából; valamint az elkészült tárgy értékeléséből álltak. A közoktatásban a „tervezés”, 
valamint a tárgykészítést követő értékelés tényleges gyakorlata azonban csak századunk 
hatvanas éveiben vált fontossá Angliában. A mérnök és designer – szakképzésben az életszerű 
problémahelyzet kiválasztása szokásos oktatási forma volt, ezt a modellt vette át a közoktatás. 

A korábbi kézműves hagyományokra épített oktatással szemben azt javasolták, hogy a 
tanulók ne feladatot oldjanak meg, hanem egy számukra fontos problémából induljanak ki, erre 
készítsenek tervet, majd az iskola műhelyében készüljön el a tárgy, a kipróbálás pedig a 
probléma felmerülésének helyén történjen meg. Az iskolai gyakorlatban az új módszer azt 
jelentette, hogy a meglévő kézműves műhelymunka elé került a probléma-felismerés és ter-
vezés, majd a műhelymunkát követte az értékelés, az elkészített tárgy „beválási” vizsgálata. 

Az angliai minta véleményem szerint a felső tagozatos vagy középiskolás korosztály számára 
alkalmazható inkább, az alsó tagozatos gyerekeknek szükségük van különböző eljárások, 
anyagalakítási módok élményszerű megismerésére, megtapasztalására. 

 
• A magyarországi új folklorizmus és a „nomád nemzedék” szerepe a kézművesség 

oktatásában 
 
A rendelkezésre álló szakirodalom vázlatá-ban már említettem a hetvenes évek új 

folklorizmusát megteremtő „nomád nemzedék” szerepét a kézműves tevékenységek feleleve-
nítésében, ilyen tárgyú könyvek írásában. (Kaptár, Csináld velünk, Hobbi,)  

 
 

2.6. A disszertáció témája az anyagalakítás és munkaoktatás története tük-
rében 

 
A slöjd asztalosság tanítási programjából követhető elvnek tűnik az egyszerűbb tárgykészí-

tésektől a bonyolultabbak felé haladás, ha ezt nem egy szigorú, másolandó gyűjteménynek 
tekintjük. Minden új tárgy elkészítése egy új művelet megismerésére teremthet lehetőséget az én 
elképzeléseim szerint is. Ugyanakkor a kötöttebb feladatok kivitelezése során megtapasztalt 
technikát, az elsajátított fogásokat jó volna szabadabb tárgyalakításokban is használtatni. 

A hetvenes évek játszóházas hagyományait technológiai okok miatt nem tudom átvenni: 
mivel a magyar fazekasság körébe tartozó tárgyak közel 95%-a fazekaskorongon készült, ezért 
disszertációm nem korlátozódhat a magyar népművészetre.  

Kutatásom célja, hogy szakoktatásra nem törekedve tanítsunk mesterségbeli fogásokat 
egyszerű eszközökkel elkészíthető tárgyak kivitelezése során oly módon, hogy mindez a 
képzőművészeti oktatás szerves kiegészítése, s annak egyenrangú partnere lehessen. 

 
 

2.7. A kutatás terepei  
Elméleti 

 

 A szakirodalmi könyvek tanulmányozása mellett fontosnak tartottam egy, a tanításhoz 
készített, inspirációs bázisként használható, kerámiatörténettel foglalkozó diagyűjtemény 
összeállítását. A fotózást könyvekből reprodukálással, illetve múzeumok kerámia gyűjte-
ményeiben való fotózással valósítottam meg. Az új edénykészítési és díszítési technikák megis-
merése, gyűjtése mellett fontosnak tartottam a kerámiatörténetből ismert tárgyak eredetiben való 
tanulmányozását is. (Néprajzi Múzeum, Budapest; Katona József Múzeum, Kecskemét; Victoria 
and Albert Múzeum, Múzeum of Mankind és British Múzeum, London) 
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A kerámiatörténeti háttér képanyagának gyűjtésével párhuzamosan folytattam a tanítványok 
által készített tárgyak színes dokumentálását is. 
 

 
Gyakorlati 

 

• Az autentikus eljárások oktatási körülményekhez való igazítását saját műhelyemben 
folytatott alkotó tevékenység során alakítottam ki. 

• Kerámia készítési tanítási gyakorlatokat folytattam a Tanítóképző Főiskolán, a 
Gyógypedagógiai Főiskolán, napköziben, klub-napköziben, óvodában, nyári kézműves 
táborokban, játszóházakban, a Kecskeméti Szórakaténusz Játékműhely– és Múzeumban.) 

 
2.8. A kutatási eredmények 

 
A kutatás tehát egymásra épülő empirikus kutatásból és oktatási kísérletből állt, melynek 

során az alábbi eredményekre jutottam: 
 
1. A kerámiatörténetnek léteznek tantermi körülmények között inspirációként hasz-

nálható megoldásai. 
2. A kerámiatörténet jól használható forrásanyagként a Tárgy-és környezetkultúra 

oktatásban. A technikai adaptációk megoldhatóak a szakmai szempontok, az 
anyagszerűség tiszteletben tartásával. 

3. A kiválasztott kerámia készítési eljárások különböző korosztályhoz igazíthatók. 
4. A tárgy instrumentális funkciója és kommunikációja feltárásával biztosítható, hogy 

a tárgykészítés mindig kultúrába ágyazott feladat lehessen. 
5. A tárgykészítések mindegyikénél kimutatható a vizuális kommunikáció egyéb 

fajtáival való kapcsolódási lehetőség, a konkrét tárgykészítésen túlmutató, egységes 
vizuális nevelésre törekvés. 

 
A kerámiatörténet fazekaskorong nélküli technikáinak felhasználása a tárgykészítésben 

 

A dolgozat ezen részében arra a kérdésre kerestem a választ, hogy hogyan lehet a kerá-
miatörténetet a tanítási órák alkotás–i gyakorlataiban felhasználni. Az iparművészet történetből 
kiválasztott tárgyféleséget, vagy a tárgy készítési technikáját, annak iskolai körülményekre való 
átültetését az alábbi szempontok alapján dolgoztam fel: 

 

• A tárgy instrumentális funkciója 

• A tárgy kommunikációja (esztétikai aspektusok) 
• A tárgy kommunikációja (technológiai aspektusok) 
• Technológiai analógia  

o A kézművességgel, az iparművészet eljárásaival ismerkedve sok fontos informá-
ciót nyerhetünk más mesterségek hasonló megoldásait vizsgálva. A technológiai analó-
giák kutatása a rokon megoldások felfedezésével saját eszköztárunkat gazdagíthatja. Pl. 
a kőtömb esztergályozásával létrehozott kőedénykészítés adta az ötletet az agyagtömb 
üregesítésével való edénykészítéshez (Raku teáscsészék); a lapszerű anyagok (fa, szaru) 
fűrészeléssel való áttörése köszön vissza a gótikus fél-hengeres kályhafülkék rácsain; a 
mézeskalácsok cukormázas írókázása a fazekasok írókás díszítményeivel rokon ugyan-
úgy, mint a cirok szálas márványozások, cirkozások a cukrászatban vagy a törököktől 
átvett engóbos, fazekas díszítményekben. 
o Az analógiák megmutatása metodikai kérdés is lehet: pl. a figura-háttér vizuális 
problémájának szemléltetése szaru kontyfésűn, nógrádi áttört támlájú padon azért 



 9

alkalmas az áttört lappal lezárt félhengeres kályhafülke elkészíttetése előtt, mert ezek a 
megoldások valóban csak a vizuális probléma megértését fogják segíteni, de a képmező 
formátum mássága miatt mechanikusan nem lemásolhatók. 

•   A tárgykészítéshez kapcsolódó környezetkultúra téma 
Az egyes tárgyféleségek készítésénél csak említés szintjén térek ki erre a szempontra, 
hiszen ez minden egyes tárgyféleségnél külön tanulmány elkészítését jelentené. Egy 
kiemelt példa – A kerámia teáskanna és a japán teáscsésze– kapcsán teszek kísérletet a 
tárgy környezetkultúrába ágyazott részletes elemzésére a disszertáció második részében. 

 
A kerámiatörténet fazekaskorong nélküli technikái 
 

EDÉNYKÉSZÍTÉS 
 

1. Edénykészítés felrakással 
2. Edénykészítés tömb üregesítésével 
3. Edénykészítés agyaglapok összeépítésével 
4. Edénykészítés részekből illesztéssel 
5. Edénykészítés forma kitapasztásával 
6. Edénykészítés öntéssel: bonsai tálka 
7. Figurális edények készítése 

 

DÍSZÍTÉS 
Motívumtervezés 

• Formaredukció a motívumtervezésben 
• Állatalakos, növényi és geometrikus minták 
• Komponálás tálka közepébe 

Díszítési technikák 
• Papírsablonos díszítés 
• Pecsételés 
• Domborműves díszítés 
• Írókázás 
• Intarzia (mészbetét) 
• Szabadkézi festés 
• Karcolás 
• Polírozás 

 
EGYÉB TÁRGYFÉLESÉGEK KÉSZÍTÉSE 

1. Kályhacsempék, domborművek 
2. Játékszerek 
3. Egyszerű hangszerek 
4. Ékszerek 
5. Építmények, konstrukciók 

 
A kerámiatörténet felhasználása a tárgyelemzésben 
(Egy környezetkultúra óra háttéranyaga) 

 

A disszertáció második részében azt kutatom, hogy milyen lehetőségek rejlenek a kerámia-
történet elméleti órán való felhasználásában (a befogadásban). Hogyan lehetne a kerámia-
történetet a környezetkultúra órákon a tárgyelemzésekben hasznosítani? Ezen téma körüljá-
rásához a teaiváshoz kötődő európai és japán edényféleségek közül válogattam. Az európai 
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szokásokban a kiöntőcsöves teáskannát, a japán tea-ceremóniákban a teáscsészét vizsgálom meg 
közelebbről. 

 

Európai teafőzési és teázási szokások 
A kerámia teáskanna részei: edénytest, kiöntő, edény fül, fogantyú, edény fedő 
Kerámiatörténet: kiöntőcsöves, kanna- , korsó-. és kancsó formájú edények 
Japán 

Japán teázási szokások: Raku teáscsésze, és amit a csészének tudnia kell 
A Raku technológia külföldi kortárs keramikusok szemével 
Tanítóképzős hallgatók véleménye a diaképeken vetített teáskannákról 

 

 A tézisfüzet műfaji kereteit szétfeszítené bármelyik téma részletes ismertetése, ezért itt 
csak az európai teáskanna és a japán csésze készítésének rövid bemutatására, a teázási 
szokásokban rejlő eltérések felvillantására vállalkozom. 

 

Az európai teáskanna 
 
� Készítésmódja:  manufakturális szintű műhelyekben: külön megkorongozott alkatré-

szekből összeépítés bőrkemény állapotban 
gyári kivitelezésben, tömegtermelésben: sokszorosítás többrészes gipsz 
formában öntéssel 

� A teáskanna az alkalmazott művészet része: az információcsere polgári szertartásos 
kelléke 

� Európai szépségeszmény: szimmetriára, harmóniára törekvés az edény részei között  
összhang, meghittség, kiegyensúlyozottság a formában  
tökéletességre törekvés a technikai kivitelben 

 
Ha a tárgy készítésének technikáját vizsgáljuk, akkor a manufakturális szintű, kisszériás 

gyártásokra specializálódott európai műhelyekben a teáskannát külön megkorongozott edény 
test, fedő, kiöntőcső alkatrészekből építik össze bőrkemény állapotban, s a kanna emelését 
megoldó fogantyút fülhúzással illesztik a tárgyra, vagy égetés után meghajlított bambusznád 
fogóval látják el az edényt. Ha a teáskanna tömegtermelésben készül, akkor többrészes gipsz 
formában öntéssel sokszorosítják. Az európai teáskanna formáját kínai előképek befolyásolták. 
Angliában külön neve van a fémből készült teáskannának (kettle), s külön elnevezéssel illetik a 
kerámia alapanyagból készülőt (teapot). 

Milyen formai jellegzetességei vannak egy kerámia teáskannának? Miből látszik a fotón, 
hogy a kanna fémből készült? Milyen formai konzekvenciái vannak az egyik vagy a másik anyag 
használatának? Mindez az elemzésben lehetőséget nyújt a fémszerű megoldások és a kerámiába 
kívánkozók megfogalmazására, amelyben a hővezetés vagy szigetelés, a szegecseléses vagy 
forrasztásos illesztés, a törékenység, a forma lekerekítettsége vagy hirtelen formai váltásokban 
való használata egyaránt szerepet kaphat. 

A kerámiatörténetben gyakori megoldás volt a fém edények agyagból való utánzása: 
gyakran készültek bronz edényformák agyagból, ezüst tároló edények kerámia alapanyagból. A 
valószínűleg gazdasági szempontok miatti anyagcsere még nyilvánvalóbban mutatja a forma 
ilyen vagy olyan „anyagba kívánkozását”, amely az anyagszerűség nagyon sarkalatos problémá-
jára világít rá. 

Ha az európai teáskannákat vesszük szemügyre, akkor a teáskanna minden egyes részlete 
nagyon pontos elvárás sornak megfelelve, gondos mérlegelgetés után kerül kivitelezésre. Ha 
csak egyetlen részlet, a kiöntőcső funkció sorát vizsgálgatjuk, akkor a következő problémasort 
kell a keramikusnak mérlegelnie: milyen formájú legyen a kiöntőcső? Milyen legyen az íve? 
Milyen forma biztosítja leginkább a folyadék szabad, de irányítható áramlását? Milyen megoldás 
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biztosítja a csészékbe való biztos folyadék töltést? Milyen szögben csatlakozzon az edény 
testéhez? A közlekedőedények elvét követve milyen magasra érjen a kiöntőcső? Hogyan 
biztosítható a kiöntőcső cseppvágó részének kiképzése oly módon, hogy a lecsorbulás veszélye 
nélkül akadályozza meg a folyadék visszacsurgását? 

A legutolsó kérdés is jelzi, hogy nincs tökéletes, minden elvárásnak megfelelő megoldás. A 
tervezőnek mindig valamilyen szempont előtérbe állításával, kompromisszumokat kötve kell a 
megfelelő megoldást megtalálni. 

Miután a teaivás kínai közvetítéssel jutott Európába, kezdetben a kínaizáló megoldásokat 
tartották stílusosnak. Érdekes nyomon követni a teáskannákon visszaköszönő stílusirányzatokat: 
hogyan fest egy klasszicizáló, egy barokkos, egy biedermeyer, egy Bauhaus stílusú edény? 

Az európai keramikus az edény test, a kiöntőcső, a fül méretezésével, egymáshoz való 
viszonyával olyan harmóniára törekszik, amely összhangot, meghittséget, kiegyensúlyozottságot 
áraszt. Az európai szépségeszményhez hozzátartozik a technika tökéletessége, a szimmetria, a 
felület csillogása, a mintázat szépsége. Az európai teaivási szokásokban a meleg tea frissítő, 
szomjoltó hatásával, kellemes illatával a szalonok világát idézve a társasági élet, a pihenés, a 
meghitt beszélgetés, és információcsere polgári szertartásos kelléke. A kellék szó jelzi, hogy a 
teáskanna az alkalmazott művészet kiszolgálói szerepkörében díszletként van jelen. Európában a 
kerámia tárgyakat hagyományosan az alkalmazott művészetbe sorolták, és ennek következtében a 
magas művészetet jelentő festészethez és szobrászathoz képest alacsonyabb rendűnek tartották 

 
Európai teázási szokások 
 
A tea importtal került Európába a 17. században. Amikor 1650-ben első ízben jelent meg ké-

sőbbi európai fellegvárában, Angliában, akkoriban valami főzelékfélének tartották. Vízben meg-
főzött leveleit vajjal főzelékként tálalták, levét pedig kiöntötték. Miután rájöttek a helyes elkészí-
tésére, nagy sikert aratott az egész világon. 

Kezdetben a teát Kínában még orvosságnak tartották, ezért a teáskannák kicsik voltak, né-
melyik csak 6-9 cm átmérőjű volt. A Brit Birodalom idején olcsóbb teát termesztettek Indiában 
és Ceylonon és ennek köszönhetően lett a tea olyan népszerű ital a 19. századi Angliában. A 
teáskannák mérete ekkor már nagyobb volt. 

Először a 18. századi Anglia társasági hölgyei tartottak teadélutánokat. Később, a 19. szá-
zadra a munkásosztály számára a sör mellett a tea vált másik élvezeti cikké. Mára a teaivás bizal-
mas légköre, pihenési, szertartás jellege maradt csak meg és elvesztette korábbi atmoszféráját, 
amelyet a kínai stílust utánzó európai edények és a rokokó dekoratív hatása idézett elő. 

Az angol teázási szokások a magyar arisztokrácia közvetítésével jutottak el a polgári és 
nemesi családokba. Az 1830-40-es években terjedt el, amikor a kávéházakban teát készítettek. 
Vendéglátóhelyeken fogyasztották, elsősorban mint frissítő italt, de a házi patikák gyógynö-
vényei között is említik megfázásos tünetek kúrálására. Ebből az időből származik a teafű 
elnevezés, mely bizonyítja, hogy a teát a gyógyfüvek, herbák közé sorolták. 

A két világháború közötti polgárság legnépszerűbb vendéglátási formája az ötórai tea volt. 
Takarékos vendéglátásnak bizonyult, csak egy csésze teát kínáltak, hozzá apró sós és édes falato-
kat készítettek. Terítés nélkül kínálták körbe a tálat és apró zsúrasztalkákat tettek az ülőal-
kalmatosságok mellé. 

 
A japán chawan (teáscsésze) 

 
� Készítésmódja:  manufakturális szintű műhelyekben: szétnyomkodással kialakított 

edényfal vékonyítása faragással, felület textúrájának biztosítása 
ráspolyozással 



 12 

� A japán chawan a grand art-ba tartozik, a zen buddhizmus magasszintű vissza-
tükrözője, a japán nép ízlésének, esztétikai érzékenységének, 
szellemének megtestesítője 

� Japán szépségeszmény: aszimmetrikus egyensúly mesteri végigvitele, a véletlenül, 
ösztönösen létrejövő szépségekre helyezi a hangsúlyt 
a szépség a csendes, egyszerű és tökéletlen tárgyakban rejlik 
az állandó használat patinát biztosít, mely a tárgyat nyugodttá és 
tartózkodóvá teszi  

 
A kőcserép edény gyártás a buddhizmus zen szektájának japáni elterjedésével, a teaivás 

szertartásával virágzott fel a 12. század végén, amikor egy szerzetespap a teanövényt a zen 
buddhizmussal együtt Japánba vitte. A japán teaceremóniákhoz többféle edényt használnak: a 
porított teafüvet egy hosszúkás, fedeles edényben tárolják, a teát a teáscsészében a porított 
tealevélre öntött forró vízzel magában a csészében készítik el. Bambuszból készített habverőt 
használnak a keveréshez. A csésze formájának belső profilja a bambusz habverő formájához 
igazodik. A japán teaceremóniáknak ezért a teáscsésze a központi edénye, melyet kézműves 
módszerekkel készítenek: a szétnyomkodással nagyjából kialakított vastag edény falat 
esztergályozó eszközökkel faragják, vékonyítják a kellő vékonyság eléréséig, majd ezt tovább 
ráspolyozzák a felület érdességének biztosítására. A japán teáscsészének sosincs füle, de annál 
nagyobb szerepe van a csésze felületi minőségeinek. Használatát úgy tervezik, hogy kézben 
tartva, tenyérben forgatva ne csak a formája, de felületi minőségei is élménytadóak legyenek. A 
kellemes tapintási tulajdonság fontos szempont a csészéknél, amely a mérsékelt érdesség 
biztosítására is hangsúlyt helyez. Igény van arra is, hogy a tárgyon belül a textúra változást 
mutasson. 

A máznak enyhén nedvesnek és lágy megjelenésűnek kell lenni. Az is követelmény, hogy a 
színváltozatoknak olyan fajtái jelenjenek meg, amelyeket a nedvesség biztosítani képes. 
Japánban az összes Raku csészét szabályos időközökben szokták használni annak érdekében, 
hogy megtartsa tulajdonságát. 

  
Japán teázási szokások13 
 
Mit jelent a teaizmus a japánok számára? Mi a szerepe a teáscsészéknek? 
Míg Kínában a költészet, a jó modor birodalmába tartozott a szertartásos teaivás, Japánban 

más szintre emelkedett. A teaizmus kultusza azt hirdeti, hogy legyünk képesek a szépség 
felfedezésére a mindennapok szürkeségében is. Mindez nemcsak esztétikai kérdés, hanem az 
etikával és a vallással együtt benne tükröződik a távol-keleti ember viszonya társaival és a 
természettel. Azt példázza, hogy az igazi élvezet inkább megtalálható az egyszerűségben, mint a 
csillogásban. 

 Távol-Keleten és különösen Japánban nem ismerik a magas művészet és alkalmazott 
művészet európai használatát, gondolkodásmódjuk szinte teljesen ellentétes ezzel. A japán 
mesterek felemelték a kerámiaművészet státuszát a magas művészet szintjére, amely minden 
másnál jobban szimbolizálja a japán nép ízlését, esztétikai érzékenységét és szellemét. 

A Raku a szépség fogalmának új felfogásába enged bepillantást a nyugati kultúra számára. 
Számos Japánban járt nyugati kutató úgy beszél a Raku csészékről, mint kezdetleges és 
hozzáértés nélkül készített tárgyakról. Ez a természetesen nem dicséretnek szánt, európai 
esztétikai normák szülte kritika a csészéket pontosan olyanoknak írta le, amilyeneknek azt 
Rikyu, a Raku atyja elképzelte. A Raku az aszimmetrikus egyensúly mesteri végigvitelét 

                                                           
13 John Dickerson, Raku handbook Studio Vista, London 1972 „Raku esztétika” 5. fejezet 
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valósítja meg, a véletlenül, ösztönösen létrejövő szépségekre helyezi a hangsúlyt, nagyra értékeli 
a természet szeretetét, amelyben nem az ember a legfontosabb. 

 
A mértékletes teázás a zen két esztétikai alapjára a Wabi-ra és a Sabi-ra épül. A Wabi olyan 

elképzelés, mely szerint a szépség legnagyobb fokú érzékelése a csendes, egyszerű és tökéletlen 
tárgyakban rejlő szépség érzékelésével azonos. Az alkotás tökélye azon tárgyakban valósul meg 
leginkább, amelyek elvesztették az öntudatos művészi tárgyak létének pózát és gőgét, és 
igénytelenül csendben teszik a dolgukat, léteznek, mint funkcionális tárgyak, igazi szépségük 
abban rejlik, hogy tökéletesen szolgálják a funkciót. 

 A Sabi viszont annyit jelent, mint a kor és a használat által megérlelődni és megszépülni. 
Az új tárgyak hajlamosak arra, hogy rikítóak és tolakodóak legyenek. A Sabi kultusz előnyben 
részesíti azt a patinát, melyet az állandó használat biztosít a tárgy részére, nyugodttá és 
tartózkodóvá téve azt.  

A Raku csészéket igazán csak a használat során lehet értékelni. A Raku Chawan (speciális 
csésze) formák sora is úgy fejlődött ki, hogy a hővel kapcsolatos meggondolásokat tartották 
szem előtt. Ez azt jelenti, hogy a csészeformák az éppen aktuális évszak hő viszonyaihoz 
igazodnak.  

A hagyományos japán teaceremóniában csendben, beszélgetés nélkül fogyasztják el a teát 
nagyon lassan kortyolgatva, hogy közben gyönyörködhessenek az edény keresetlen szépségében, 
a teapavilon egyszerűségének csendjében. 

 
Soldner amerikai keramikus véleménye szerint „ a Raku nem csupán egy technika. (…) Azt 

hiszem sokkal találóbb a Rakut olyan edénykészítésnek tekinteni, amely a várakozás gondolati 
keretei között zajlik és nem törekszik feltétlenül dolgok felfedezésére.” 

  
Más kultúrák szokásaival, tárgyhasználatával, másféle szépségeszményekre épített elveivel 

azért fontos megismerkednünk, mert segítségével rácsodálkozhatunk az élet változatosságára, 
kiléphetünk neveltetésünk, szokásaink gyakran korlátozó kereteiből. Ennek elérését segítheti 
vagy elindíthatja egy ilyen típusú környezetkultúra óra. 

 
 

3. KÖVETKEZTETÉSEK, TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK 
 
A szemléltetés metodikai konzekvenciái 
 
Kutatásom egyik központi kérdése az volt, hogy hogyan valósítható meg egy olyan 

szemléletű tárgy-és környezetkultúra oktatás, amely technikai fogásokat tanít, szemléletet 
formál, de nem másolandó tárgygyűjteményből áll. Meggyőződésem, hogy a különféle eljárások, 
fogások megtanítását úgy célszerű oktatnunk, hogy eközben a tanítványok saját szellemi 
erőfeszítésére is igényt tartsunk az alkotás során. Mielőtt az összegzésre rátérnék, a fenti kérdés 
szempontjából kulcsfontosságú szemléltetési lehetőségeket csoportosítsuk. 

 
1. Lépésről lépésre azt szemléltetjük, amit a hallgatóktól várunk 
 

előnye: szakszerű, pontos, lemásolható lépésékből áll 
Kezdő csoportoknál, a szakmai fogások megtanítása érdekében esetleg használható módszer, 
de érdemesebb az önállóságnak nagyobb terepet hagyni.  
hátránya: önállótlanságra, szellemi restségre nevel 
 
2. Tárgykészítés csak a feladat megnevezésével, szemléltetés nélkül 
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előnye: a tanár így kaphat reális képet tanítványai ízléséről 
ízlés- és tárgyformálási készségek felmérésére jó módszer 
Természetesen annak is van fejlesztő hatása, ha az agyagot külső instrukciók nélkül gyurkál-
hatja a kisgyerek, ha nincs felnőtt irányítás és elvárás, nincs semmilyen „diktált algoritmus” 
a létrehozandó tárgy kapcsán. Nyomogatja, megszorítja, elvékonyítja s a keze között alakuló 
formában időnként rátalál valamire. Ez a hozzáállás kicsiknél lehet fejlesztő hatású, az 
anyaggal való ismerkedés kezdeti stádiumában magam is alkalmazhatónak tartom, de sokkal 
több kihozható ebből a találkozási lehetőségből, ha fogásokat is tanít a foglalkozás vezetője. 
A „csinálj amit akarsz!” utasításra tapasztalatom szerint a főiskolás korosztály saját belső 
képei alapján dolgozik, és reprodukálja a butikokban látott, gyakran anyagszerűtlen 
dísztárgy csúnyaságokat. 
hátránya: sok anyagszerűtlen megoldás születik 
 
3. A szemléltetés egy bizonyos stílus minél mélyebb ismertetésére törekedjen: a feladat 

stílusimitálás, nem teljesen önálló tárgy kitalálása 
 

Ilyen típusú feladat lehet a 16. századi japán oribe kerámiák jellegzetes tárgy- és díszít-
mény viszonyának visszaadása, vagy saját díszítésű butellák készítése. (Szimmetrikus növé-
nyi mintával, aszimmetrikus állat alakossal vagy geometrikussal.) 
 
4. Analógiás példákra építve szemléltetni, de a konkrét feladatot nem megmutatni 
 

előnye: a szemléltetés által megvalósulhat az ízlésformálás mintaadás nélkül, a tanítvá-
nyoknak szellemi erőfeszítésébe kerül a saját megoldások megtalálása 
hátránya: a kevésbé jó képességűektől ez a módszer sok erőfeszítést követel, de a tanárnak 
elsősorban nem a gyengékhez kell igazítania az elvárásait 
Pl. A hallgatók feladata a következő volt: La Fontaine tetszőlegesen kiválasztott kétállatos 
meséjéhez domborműves csempét készíteni. Mivel a szemléltetésben bemutatott csempék 
emberalakosak voltak, így azok csak a kompozíció, a dombormű technikai megoldása, a 
mintázás stilizáltsága megfigyelésére kínáltak lehetőséget, de a hallgatók saját megoldásait 
nem blokkolták le. 

A fentiekből következik, hogy a kerámiatörténeti példák közül mindig úgy kell válogatni 
a használható példákat, hogy azok témájukban ne legyenek azonosak az elvégzendő 
feladattal. Az általunk kiadott feladattal azonos, konkrét kerámia-történeti példákat csak a 
feladat befejezése után célszerű megmutatni. 
 

Összegzés 
 
 A szemléltetés metodikai konzekvenciáit összefoglalva leszögezhetem, hogy a tanítványok 

saját szellemi erőfeszítésére is igényt tartó tanítást a stílusimitációkkal és az analógiás szemlél-
tetéssel bemutatott kerámiatörténeti példákkal lehet a legsikeresebben elérni. 

 
A kutatás célja az volt, hogy sajátos eszközeivel hozzájáruljon a vizuális nevelés tárgy-

készítésekben megvalósítható képességfejlesztése egy lehetséges modelljének kidolgozásához. A 
disszertáció során végzett kutatásokat dokumentálja a nagyszámú képanyag: a disszertációban 
közölt 540 kép közül 350 kép a saját felvételem; a disszertáció 111-115-ig, valamint a 134-136. 
oldalig terjedő szövegek saját fordításaim angolból. 

A tanítási gyakorlatokról az ezeket dokumentáló, disszertációban bemutatott képanyag ad 
számot. Ezek tanúbizonysága szerint a kerámiatörténet különböző korszakait eredményesen fel 
lehet használni a vizuális nevelésben. A kerámiatörténet több korszaka alkalmas technikai 
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átalakításokkal, kompromisszumokkal az osztálytermi adaptációra úgy, hogy mindez nem mond 
ellent szakmai, valamint az anyagszerűséggel kapcsolatos követelményeknek.  

Kutatásom másik témája a környezetkultúra tanítása egy lehetséges modelljének felállí-
tására irányult; melynek keretében a különböző teakészítési és ivási szokásoktól indulva le-
hetőség nyílott a használati tárgy (teáskanna, japán teáscsésze) instrumentális funkcióit és 
kommunikációs aspektusait részletesebben szemügyre venni. Mindezt természetesen csak egy 
lehetséges modellnek tekintem, amely lehetőséget teremtett a használati tárgyak elemzési 
szempontjainak gazdagítására. 

 
TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK 

 
A disszertációban bemutatott példák ismertetésével nem merítettem ki az összes lehető-

séget. A szakirodalmi kutatást, a múzeumok kerámia gyűjteményeiben való anyaggyűjtést nem 
tekinthetem írásommal befejezettnek. A helyi gyűjtemények adott iskolákhoz igazítása az 
eredetivel való találkozás élményével gazdagíthatná a tanítást. Tehát szükség volna a kerámia-
történet további kutatására, újabb tárgyféleségek iskolai átültetésére. 

Fontosnak tartanám egy A kerámiatörténet felhasználása a vizuális nevelésben témájú, 
gazdag képanyaggal illusztrált, feladatgyűjtemény rendszerű tanári kézikönyv összeállítását, 
amelyből minden pedagógus szabadon válogathatna a feladatok közül saját tanítványai kor-
osztálya számára. Egy ilyen rendszerű tanári kézikönyvben bővebben kellene foglalkozni annak 
a problémának a bemutatásával is, hogy az egyes tárgykészítések a vizuális kommunikáció 
milyen egyéb területeivel érintkeznek. Ez segítené a vizuális problémákban, feladatsorokban 
gondolkodó tanári tanmenetkészítést. 

Emellett fontos volna többféle kézműves- és iparművészeti tevékenység iskolai átültetését 
megoldani, amely a szakmai szempontok érvényesítésén túl arra is törekedne, hogy a vizuális 
nevelést szervesen egészítse ki, a képzőművészeti oktatás egyenrangú partnere legyen. 
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4. A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE 
 

Könyv 
● 1977 –ben Ifjú népművész címet kaptam fazekasságból. Pályamunkám Hal Riegger Primitive 

pottery című könyvének lefordítása, és a könyvben leírt néhány edénykészítési mód és 
gödörégetés kipróbálása volt. Lefordítottam és hazai néprajzi vonatkozásokkal egészítettem 
ki Hal Riegger Primitive pottery című könyvét: Primitív fazekasság. Mesterségek  sorozat. 
Népművelési Propaganda Iroda, Bp. 1978 (pp 81) 

● Általános iskolai kompenzáló kísérlet 1. Szabadidő program – 5. Mintázások, agyagos 
munkák. Oktatáskutató Intézet Iskolakutatási Osztály, Bp. 1982 (pp 88) Változatlan 
utánnyomás: Mintázások, agyagos  munkák. Szórakaténusz módszertani kiadványai II. 
Mozinyomda, Kecskemét. 1987 (pp 56) 

● Agyagművesség. Hobbi sorozat. Móra Kiadó, Bp. 1988 (pp 69) 
● A tárgykészítés tantárgypedagógiája. ELTE TÓFK belső jegyzet, Bp.2000 (pp 198)  

 
Könyv társszerzőjeként: 
● Kádasi Évával Agyagmívesség. „Nyitott ház” program. Népművelési Intézet 

Művelődésiotthon Osztálya, (pp 79, valamint 132 A/3-as lapon vonalas grafikák.1980 
Átdolgozott kiadása: Kerámia. Kaptár sorozat. Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp. 1982., 
(pp 119 oldal) Második kiadása: l995  

● Nagy Marival: Az óvodai  ábrázolás lehetőségei. Játékkészítés és kézművesség óvodásokkal. A 
Szórakaténusz módszertani kiadványai I. Kecskemét. 1985 (pp 51) 

● Bubcsóné Hornyák Klára - Kardos Mária – Preisinger Zsuzsanna: KÉP – VILÁG 1. Vizuális 
kultúra az 1. évfolyam számára, Tölgyfa program, Tankönyv (pp 36 oldal), 
Tanári kézikönyv (pp 69) Helikon Könyvkiadó, Bp, 1998 

● Bubcsóné Hornyák Klára - Kardos Mária – Preisinger Zsuzsanna: KÉP – VILÁG 2. Vizuális 
kultúra a 2. évfolyam számára, Tölgyfa program, Tankönyv (pp 36), Tanári kézikönyv (pp 
78) Helikon Könyvkiadó, Bp. 1999 

 
Cikk szerkesztett könyvben 
● Agyagművesség, [In: Gaul Emil /szerk./] Kézművesség (kézikönyv gyerekeknek, tanítóknak, 

Magyar Iparművészeti Főiskola, PRESS TEAM Kft, Bp. 1993 (pp 77-91) 
● A kerámiatörténet felhasználási lehetőségei a vizuális nevelésben [In: Kapitány Ágnes és 

Kapitány Gábor /szerk./]: Tárgyak és társadalom II. Kapcsolatok: A tér, a tárgy és a képi 
kultúra összefüggései című konferenciái alapján, A Magyar Iparművészeti Egyetem és az 
MTA Szociológiai Kutatóintézete közös rendezvénye, Bp. 2003.(pp 104.-123.) 
 

Elektronikus publikáció 
● Főszerkesztő: Bodóczky István Tanterv  Vizuális nevelés 1-10. OKI96 TLG VK 1-10. 1996 

Szerzők/alkotószerkesztők: Kardos Mária (1-2. osztály: 5-20. oldal), Sándor Zsuzsa, Heffner 
Anna, Deszpot Gabriella, Bodóczky István, Sinkó István. 

● Vizuális nevelési CD A Képzőművészeti Főiskola, az Iparművészeti Főiskola valamint a Buda-
pesti Tanítóképző Főiskola közös projektje részeként: A kerámia készítés fazekaskorongot 
nem igénylő technikáinak, oktatásban megvalósítható eljárásainak bemutatása (pp 40 +160 
diapozitív). Bp. 1996 

● A környezetkultúra tantárgy oktatása a Tanítóképző Főiskolán, valamint Kerámiatechnikák. 
[In: CD-ROM Vizuális nevelési program. S. Nagy Katalin szerk. ] a Soros Alapítvány 
támogatásával Nagykanizsán működő továbbképzés szerkesztett anyagai. Nagykanizsa, l997-
98 
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TV- és videó film 
● MTV Iskolatelevíziós filmforgatása. Szerkesztő: Gaul Emil – Kopper Judit. Általános iskola 1. 

osztálya számára Technika tantárgy. Anyagok  (in: Kardos Mária  Agyag, (szakértőként), 
Papírvilág, szakértőként, szereplőként) 198o 

● Kerámia készítési technikák: Részekből illesztett edény Videó film: 23 perc; Fütyülős  lovacska 
 29 perc. 1993. Budapesti Tanítóképző Főiskola, Oktatástechnikai Stúdió, Budapest. 

 
Diasorozat: 
● Környezetkultúra az alsó tagozaton 1oo diából álló diasorozat. PSZM Programiroda, Bp. 1993 
● A kerámia teáskanna. Egy környezetkultúra óra háttéranyaga. Design Center: Tervezzünk tár-

gyakat! pályázata: Tanári kategória I. díj. 1987 Tanulmány és diasorozat. 


