
Felesleges játék?



„Létfontosságú, hogy az ember időnként olyat is csináljon, 
ami nem létfontosságú.”

Mérő László (HVG 2012. 34)



Az embernek, hogy ne csak kegyetlenkedjék és ne csak 
megéljen, játszania kell.”

Tandori: Játék-történet



„A játék nincs mindenütt jelen a világban. Nincs, mint valami 
éltető só, feloldva és feloldódva a világ anyagában. Épp 
ellenkezőleg: alig-alig fér össze a világgal. Egyedülálló és 
különleges a világban. Ütközik a világgal. Ellenpólusa annak a 
"nem emberi világnak", annak a világnak, amelyben élünk, s 
amelyet "idegen világnak" nevezünk.”

Hankiss Elemér: Az emberi kaland 



„Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék 
komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában 
megtalálja a valamikori játék hangulatát.”

Sütő András



„Ha egy gyerek elé egy csomó játékot teszünk, különféle 
játékokat, végül is egy mellett fog megmaradni, és az 
államnak az lenne a kötelessége, hogy megteremtse azokat 
a feltételeket, amelyek közt ez a játék végleg megmarad a 
gyereknek. Meg vagyok győződve róla, hogy ez a boldogság 
és a hosszú élet titka. Hogy mindenki úgy éljen, hogy csak 
azt csinálja, amit szeret, a bölcsőtől a sírig.”

Gabriel Garcia Márquez: Nem azért jöttem, hogy beszédet 
mondjak



Miért nem játszunk?
Mert nincs időnk…



Másra azért van idő

 Egyesült Államokban végeztek felmérést arra 
vonatkozóan, hogy egy átlagos gyerek mennyi időt tölt a 
képernyő előtt és mennyit az iskolában. Az eredmények 
szerint 14 éves korukig a gyerekek átlagban 22 ezer órát 
töltenek tévézéssel, míg 11 ezer órát az iskolában (Kósa 
1998, 21.).

 Egy átlagos, tizenöt év feletti magyar ember 
szabadidejének 46 százalékát tölti tévénézéssel, 24 
százalékát rádióhallgatással, 15 százalékát pedig 
internetezéssel - az Országos Széchényi Könyvtár 
felmérése szerint.



Miért nem játszunk?
Mert sokba kerül



Ugróiskola

http://napidiy.hu/diy/ugroiskola-szonyeg



Gumizás 

http://www.evamagazin.hu/psziche_sorozat/18110_a_szerkeszto_leve
le_augusztusban.html



http://www.tabulas.hu/cedrus/temakj08.html



Furcsa játékok
Szubjektív gyűjtemény, ezeket szerintünk nem 
kellene megvenni



Miért?

Feleslegesek, károsak, túlcsomagoltak- az egyes kategóriák 
„best of” szereplőiből mutatunk be egy szubjektív 
válogatást.

További nevetséges szánalmas vagy épp riasztó darabok 
láthatóak lesznek majd a Kutatók Éjszakáján. 



Veszélyes játékok

 Hogy a játék pisztoly felesleges-e, vitatható. De… 

 „Közel 1500 darab veszélyes anyagot tartalmazó
játék íj és játék pisztoly már az országhatárt sem 
léphette át. A közelmúltban ugyanis a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság és a NAV Dél-budapesti Vám 
és Pénzügyi Igazgatósága együttes fellépésének 
köszönhetően közel 1500 darab veszélyes anyagot 
tartalmazó játék íj és játék pisztoly forgalomba hozatala 
hiúsult meg.” 

http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/hirek/nap_120628_
1.html



Hello Kitty buborékfújó pisztoly

http://www.jatekshop.eu/hello-kitty-buborekfujo-pisztoly-14155.html/hun



Monster High Lagoona Blue baba 
A tengeri szörny lánya

http://www.babyaruhaz.hu/Monster-High-Lagoona-Blue-baba-A-tengeri-szorny-lanya_7092.html



Elektronikus játék 
gyűjtemények
Nem mi találtuk ki…



Munkakerulo.blog.hu (elgondolkodtató 
játékok)



Istennek tetsző játékok

 11 játék – két dimenzióban : „ájtatosság” és 
„játékélmény”

 Nincs kibocsátó

Http://index.hu/tech/szoftver/gamz061220





Edutainment

Education - entertainment



És a mi gyűjteményünk…


