
KATEDRAKÖZELBEN 

Játék és felelősség 

A kisgyermek jóformán egész nap játszik. Játszik nyíltan vagy rejtetten (pl. 
kenyérmorzsákkal evés közben). Játszik egyedül vagy társakkal, játékszerrel vagy 
bármi egyébbel, ami keze ügyébe akad és érdekli. E. A. Flerina neves orosz pe
dagógus, aki több évtizedes tudományos munkásságával nagymértékben hozzájá
rult a szovjet játékipar fellendítéséhez, számos tanulmányban, cikkben, előadás
ban hangsúlyozza, mennyire fontos, hogy mivel és hogyan játszik az óvodáskorú 
gyermek, hiszen napi tevékenységének 70-80 százalékát a játék tölti ki. 

Az, hogy a kisgyermekkor mind fizikai, mind értelmi-érzelmi szempontból 
fontos szakasza a fejlődésnek, régóta ismeretes. De arról, hogy ez a néhány életév 
az értelmi fejlődés legaktívabb szakasza, csak napjainkban győződtek meg a szak
emberek. A z erre vonatkozó adatokat ismertetve a hazai sajtóban, Mircea Maliţa 
megjegyzi: „Valóságos vészkiáltás ez!" Valóban az, hisz mivel a fejlődésnek ebben 
a korai szakaszában alakul ki jellegzetesen az egyén intelligenciahányadosa, az 
esetleges kezdeti mulasztások később már aligha pótolhatók. S mert ebben az 
életkorban a játék a gyermek fő tevékenysége, ez a nevelés, ráhatás fő eszközévé 
válhat. A kérdésnek nagy s egyre növekvő szakirodalma van. De hogy milyen 
sokféle funkciót tölt be a gyermek életében a játék, azt Jean Piaget foglalja össze 
talán a legvilágosabban: a fejlődés egész menetében egységes terméke és eszköze 
az értelmi fejlődésnek, gyakorlórendszere a mozgásnak, majd a képzetalkotásnak 
és a szocializációnak. 

Érthető tehát, miért tanulmányozza seregnyi szakember világszerte, hogy mi
lyen tárgyak, eszközök, foglalkozások lennének a legalkalmasabbak a játékos for
mában történő nevelés mielőbbi megkezdésére. Magyar fordításban is jelent meg 
már olyan kézikönyv, amely az első életévben alkalmazható játékos nevelő te
vékenységet ismerteti: kezdetben hétről hétre, majd hónapról hónapra javasolva 
különböző játékszereket, játékos foglalkozásokat, nevelői célok, elvárások szerint 
csoportosítva a tanácsokat. (Dr. Geneviève Painter: Tanítsuk a kisbabát! Buda
pest, 1974.) És hogy mindez nem túlzás, sőt mi több, nélkülözhetetlen lépcsőfoka 
a nevelőmunkának, azt újabb kísérletek hosszú sora igazolja. Egybehangzó véle
mény, hogy a nevelést sohasem lehet elég korán elkezdeni. 

Nevelés. „Sokan, ha ezt hallják: nevelés — rögtön a kényszerre gondolnak 
— jegyzi meg Vekerdy Tamás pszichológus. — Pedig a nevelés szó a növeléssel 
egy tőről fakad, és növelni sem növényt, sem gyereket nem lehet erőszakkal." 
Nyilván a túlzott engedékenység sem célravezető. Hány olyan esetről hallani, 
hogy „mindene megvan" a gyermeknek, mégsem érik el a kívánt eredményt. Nem, 
mert a gyermek a vele való rendszeres foglalkozást igényli a leginkább. S ez 
akkor lehet igazán eredményes, ha természetszerűleg alkalmazkodik az ő fő napi 
tevékenységéhez: a játékhoz. 

Amikor óvodába kezd majd járni, tehát szakképzett nevelő irányítása alá 
kerül a gyermek, akkor sem lazulhat az otthoni foglalkozás. A z értelmi képessé
gek, a tanulási potenciál alakítását, fejlesztését nem lehet kizárólag a hivatásos 
pedagógusokra hagyni, hiszen ezekben a legaktívabb, legfogékonyabb esztendők
ben a család szerepe rendkívül jelentős. Amint dr. Benjamin Spock amerikai 
orvos tételesen is megfogalmazza: „ A jó óvoda nem pótolja az otthont, csak ki
egészíti." 

Az óvodai foglalkozásoknak nagy irodalmuk van, a tevékenységeket országos 
viszonylatban pontosan meghatározza az érvényben lévő program. Kevesebb szó 
esik viszont az óvodán kívüli nevelésről, holott a nap jelentős részét mégiscsak 
családi környezetben tölti a legtöbb gyermek. Hogyan? Ügy, hogy játszik. Ha 
valami miatt nem játszhatik alaposan és eleget, annak egész súlyos — kórházba 
vagy javítóintézetbe vezető — következményei lehetnek. E. A . Flerina szerint az 



ún. „problémás gyermekek" 90%-a esetében a foglalkozás hiánya, a meg nem 
felelő irányítás a tulajdonképpeni „kórokozó". A z első vészjelzések pedig: a rosz-
szaság vagy a közönyös tétlenség. 

Ha a gyermek környezetében élő felnőtt (szülő vagy idősebb rokon) kellő 
türelemmel, szeretettel, leleményességgel irányítja a gyermek tevékenységét, időn
ként bekapcsolódik játékába, olykor segít bonyolítani a játékfeladatokat, hol új 
játékszereket, hol csupán új ötleteket ad neki, mindezzel meggyorsítja a testi
szellemi fejlődést. A sokat és jól játszó kisgyermek lesz képes majd később igazán 
elmélyülten gondolkozni, tanulni, dolgozni. De előbb meg kell tanítani játszani. 
Ez nem jelent állandó beavatkozást a foglalatosságaiba. De a felnőtt jelenlétére, 
kezdeményezésére gyakran szüksége van. Kezdetben naponta, később hetente leg
alább egyszer-kétszer. Ez a felnőtt számára is pihenés, kikapcsolódás, szórakozás, 
a gyermeknek viszont nemcsak öröm, hanem tanulás, gyakorlás egyben. 

Kicsinek, nagynak egyaránt feledhetetlen élményt jelenthet a családi játék 
(teljes részvétellel). Kitűnő alkalom arra, hogy alaposan megismerjék egymást a 
közösség tagjai. Meg lehet figyelni, hogyan alkalmazkodik a gyermek a többiek
hez, hogyan viselkedik különböző játékhelyzetekben, milyen a modora, hogyan 
beszél, milyen téren észlelhetők hiányosságok (pl. a megfigyelőképességet, kéz
ügyességet, memóriát próbára tevő játékokban). S mindez vidám hangulatban zaj
lik. A jó hangulat a játék alapvetően demokratikus jellegéből fakad: minden ját
szótárs egyenrangú. (Ezt az egyenrangúságot sérti meg a felnőtt, rombolva a játék 
nevelő hatását, ha — csupa szeretetből — csal a gyermek javára.) 

Sajnos, még mindig nem méri föl minden szülő, mennyire fontos ez az 
együttjátszás, hogy erre mindenképpen időt kell szakítani, alkalmat kell terem
teni. Mert ez a „pillanatnyi időbefektetés" rövidesen bőven kamatozva térül meg. 
Nemcsak testileg, szellemileg gyarapodik a gyermek. A közös játék érzelmileg 
is szorosabban fűzi egymáshoz a családtagokat. S ez nélkülözhetetlen eleme a 
nevelésnek. Szókratészről jegyezték föl, hogy egyszer egy tanítványáról azt mond
ta: „Semmire sem tudom megtanítani, mert nem szeret engem." Tény, hogy a 
gyermek arra hallgat, akit igazán szeret, s a büntetés is csak így hatásos. Sok 
majdani terméketlen dorgálástól, eredménytelen büntetéstől mentesít a jó családi 
légkör. Ennek megteremtéséhez nyújt gyakori alkalmat a családi játék. 

Érdekes újdonsága a szakirodalomnak, hogy a játék nemcsak a gyermek szá
mára hasznos. Nagy port kavart dr. Franziska Stengel bécsi gerontológus főorvos 
közelmúltban megjelent könyve a játékos agytornáról. Párszáz olyan vidám já
tékleírást közöl az egészen egyszerűtől a legbonyolultabbig, mely kimondottan az 
emlékezőképesség élénkítésére, gyakorlására alkalmas, ugyanis, mint írja: „ A z 
idegpályák függetlenek a kortól, és nem fáradnak ki. Agyi kapacitását az ember 
sohasem használja ki teljesen. [ . . . ] A munkában eltöltött évek alatt a gondol
kodás bizonyos pályáit foglalkoztatja, a többi elsatnyul." A z ellenszer: „intenzív 
aktivizálás". A legjobb módszer még öregkorban is: a változatos igénybevételt 
biztosító játék. Ez viszont nemcsak az emlékezőtehetségnek használhat. Fokoz
hatja — természetesen mindig a megfelelő módozatot választva — akár az ügyes
séget, akár a megfigyelőkészséget stb. Talán nincs messze az idő, amikor úgy 
adjuk tovább egymásnak a játékötleteket, mint eddig a jó olvasmányt vagy étel
receptet, kötésmintát. Mivel könnyebben, gyorsabban megszervezhető, gyakrabban 
kerül sor a lakásban a közös játékra. S noha elsősorban a gyermeknek fontos, 
hogy minél többet mozogjon a szabadban, a felnőttnek is nagy szüksége van friss 
levegőre, s íme, máris új alkalom nyílik a közös élményszerzésre. Akkor tehát, 
amikor a felnőtt részt vesz a gyermek játékában: gyarapít és gyarapodik, gaz
dagít és gazdagodik. Ha önmaga szórakozására, örömére nem is szakítana rend
szeresen időt, meg kell tennie a nevelés eredményességéért. Hogy önmaga is nyer 
vele, ez csupán kellemes többlet. Úgy tűnik, általános érvényű igazságot rejt 
Schiller szép gondolata: „A szó valódi értelmében az ember akkor igazán ember, 
amikor játszik." 

A játéktevékenység alapvető jellemzője: az örömszínezet. Kisgyermekek szá
mára különösen sokféle forrásból fakad ez az öröm. Ilyen pl. a még teljes mér
tékben el nem sajátított funkciók — készségek, viselkedési formák — gyakorlása 
(feszültséglevezető); az „én csinálom", „én idézem elő" jó érzése, azaz a haté
konyság öröme; a mozdulatok, szavak szabályos ismétlésével teremtett ritmusos-
ság (ilyen kezdetben pl. az agyag vagy plasztilin paskolása, s a rajzolás, ami 
eleinte inkább ritmikus kopogás a ceruzával a papíron). A „másnak lenni" öröme 
— az utánzás — már érzelmi gazdagodásra utal, és kettős tudatállapotot feltételez 



(elmélyült játék közepette sem feledkeznek meg a való helyzetről), s mivel ez a 
kettősség csökkenti a játékot kísérő tudat feszültségét, így maga az illúzió is 
örömforrássá válik. A játékban örömet kelt a „veszélytelen veszély" gyönyörű
sége, a titok feszültsége, a humor csattanója, a kicsinyítés vagy az átváltozás meg
lepetésének élvezete. Puszta tartalmával is örömöt szerez a játék, még olyankor 
is, amikor látszólag ellentétes hangulatot áraszt (pl. a gyerekek szülők közti ve
szekedést „adnak elő"). A játékos formában történő reprodukálás, ismétlés csök
kenti az átélt, szorongással teli helyzet feszültségét. 

Bármit is játsszék a gyermek, a tény, hogy kedve szerint cserélgeti elfog
laltságát, már önmagában véve öröm számára. A játék fontos jellemzője, hogy 
szabadon választott, szabadsághoz kötött tevékenység. A saját igény szerint vá
lasztott foglalkozásnak megfelelően hol a fizikai, hol az érzelmi, hol az értelmi 
igénybevétel kerül túlsúlyba. Épp ebből a saját igényt kifejező, ebből a szabad, 
önkéntes jellegből fakad, hogy amikor olyasmit játszik a gyermek, ami vala
milyen oknál fogva helyteleníthető, a tiltás — még ha magyarázattal társul is — 
élénk ellenvetést vált ki. Sokkal célravezetőbb játék helyett játékot ajánlva, más
fajta szórakozás irányába terelni érdeklődését. Ha megszokta, hogy a szülő más
kor is gyakran „játszótársa", gyanakvás nélkül, kedvvel fogadja az új foglalatos
ságot. Minek fölöslegesen csorbítani önállóságát, akaratát, kezdeményező készsé
gét? Érdekes összefüggéseket tár fel — épp az önkéntes jellegről szólva — Su
sanna Millar angol pszichológusnő: „ A játékra jellemző a választás szabadsága 
és az a tény, hogy senki, semmilyen körülmények között nem kényszeríti rá az 
embert, hogy játsszék, bár ez nem mindig különleges ismertetőjegye a játéknak. 
[ . . . ] Bizonyos fokú döntéslehetőség, valamint a tárgyak, az anyagok és a gon
dolatok megszokott kezelési kényszerének hiánya mindenképpen része a játék
nak. A játék itt kapcsolódik leginkább a művészethez és az alkotás egyéb for
máihoz." 

Ahhoz, hogy igazán jól játsszék a gyermek, vonzó játékszerekre van szük
sége. „ A játék. Az különös. Gömbölyű és gyönyörű, csodaszép és csodajó, nyitható 
és csukható, gomb és gömb és gyöngy, gyűrű" — írja Kosztolányi Dezső. A jó 
játékszer megszabja a játék jellegét és módját, cselekvésre serkent, leköti a fi
gyelmet, fejleszti a képességeket, a tudást, s mint ilyen, a nevelés fontos eszköze. 
Ursula Şchiopu így jellemzi a jó játékszert: expresszív (nem másolja a valóságot, 
hanem tipikus vonásokat sűrít), esztétikus (serkenti a képzelőerőt), higiénikus 
(festékanyaga nem mérgező, tisztán tartható), érdekes (játékra csábít). E. A. Fle
rina még azt is kiemeli, hogy legyen veszélytelen (pl. ha nem törékeny, nincsenek 
élei), és hogy lehetőleg serkentsen közös tevékenységre (mert — mint mondja — 
ilyen játékszerekben nincs elég nagy választék; ugyanakkor viszont nem tagadja 
a magányos foglalatosságot igénylő játékszerek előnyeit sem). 

Miközben világszerte egyre több önműködő játék, technikai csoda készül, 
a szakemberek egyöntetű véleménye s az általános tapasztalat szerint is az egy
szerű, kezdetleges játékoké az elsőség. Ugyanis a kisgyermek képzelőtehetsége 
annyira élénk, cselekvőkészsége oly nagy, hogy az ilyesfajta játékszereknek veszi 
igazán hasznát. A bonyolultabbakat inkább a nagyobbak és a felnőttek értékelik. 
Égy nemrégiben készült felmérésből kitűnt, hogy az NSZK-ban például a felnőtt 
férfiak 50%-a szeretné, ha játékvasútja lenne, de eddig csak 15%-uk „engedett a 
kísértésnek". Gyakran a hajdani gyermekkori vágyálom kel életre, amikor a szülő 
— nem számolva a gyermek fejlettségi szintjével — megvásárolja a túl bonyolult 
szerkezetet. A z említett példánál maradva: az apa szabályosan játszana — ter
mészetesen a gyermeket is bevonva — a vasúttal, de a kisfiú nem is elég ügyes 
még a finom izommozgást igénylő illesztgetéshez, távirányításhoz, kapcsoláshoz, 
és különben is maga szeretné tologatni a kocsikat. A csalódás kettős: az apa 
türelmetlen, a fiúcska elveszti önbizalmát. Hagyni kell a gyermeket saját szín
vonalán játszani. Fontos, hogy minél többet tudjon beleadni önmagából, saját 
leleményéből, képzeletéből. E. A. Flerina hangsúlyozza, hogy az energiabefekte
tésnek arányosnak kell lennie az elért eredménnyel, mert a túl könnyen meg
valósuló, igazán „mutatós" eredmény pedagógiai szempontból kimondottan káros. 
Ideje lenne hát mérlegelni — és ez világviszonylatban probléma —, hogy meny
nyire felelnek meg a forgalomban lévő játékok a gyermeknevelés megnövekedett 
követelményeinek. A nevelőértéken túl, még távolabbi következtetésig jut el K o 
dály Zoltán: „Nagy a játékok tisztán emberi értéke, fokozzák a társas érzést, 
az életörömet. A mai gyerek koravénsége ellen nincs jobb orvosság [ . . . ] Minél 
hosszabb a gyermekkor, annál harmonikusabb és boldogabb lesz a felnőtt élete." 



Tele vannak a játéküzletek, rengeteg az áru. De ez a sok vajon elegendő is? 
A z egyéni, pillanatnyi óhaj nem megbízható szempont a mérlegeléshez. E. A. 
Flerina rendszerezése (Jocul şi jucăria. Bucureşti, 1976) viszont nemcsak objektív, 
tudományos kiindulópontul, hanem az igények átfogó összegezéséül szolgálhat. Így 
csoportosítja a játékszereket: 

1. sportjátékok (a gyermek fizikai fejlettségének, korának megfelelő, minél 
változatosabb igénybevételt biztosító felszerelések, játékok); 2. „igazi dolgokat" 
utánzó játékok (bútor, babaház, közlekedési eszközök, állatok, babák stb. A babák 
akkor hasznosíthatók változatosan, ha mindkét nemet és minél több foglalkozást 
képviselnek, s jó, ha sokféle népviseletet is megismerhet általuk a gyermek); 
3. alkotójátékok (olyan félkész termékek, amelyekből maga a gyermek készít tár
gyakat, játékokat. Ezeket célszerű hosszabb ideig jól látható helyre kiállítani); 
4. technikai játékok (különösen gondos, pontos kivitelezéssel készített, működtet
hető játékok, amelyek híven kell hogy szemléltessék az ábrázolt termelés mene
tét, így a kis szövőszéken valóban lehessen szőni stb. Ide tartoznak az építőjá
tékok is. Ennél a játéktípusnál különösen fontos szem előtt tartani az egyes kor
csoportok színvonalát, igényeit); 5. társasjátékok (pedagógiai szempontból rendkí
vül fontos, változatos lehetőséget jelentenek. Annál érdekesebbek, minél jobban 
igénybe veszik — természetesen korának megfelelően — a gyermeket. Ide tartozik 
többek között sok szabályjáték. A szabályjátékok jelentőségét így határozza meg 
Vekerdy Tamás: „Önként vállalt szabály betartása egyívású társak között — ez 
[ . . . ] a társadalom előiskolája."); 6. vidám játékok (nemigen alkalmasak hosszas 
foglalkozásra, de azzal, hogy váratlan, esetleg groteszk mozgást végeznek, vagy 
meglepő hangot adnak ki, jó kedvre derítik a gyermeket); 7. zenélő játékok, já
tékhangszerek (kellemes dallamot eljátszó zenedobozok, énekes madarak stb., va
lamint olyan egyszerű hangszerek tartoznak ide, mint a xilofon, a triola stb.; 
alapvető követelmény, hogy jóhangúak legyenek, valóban fejlesszék a zenei hal
lást; ellenkező esetben kimondottan ártalmasak); 8. színházi játékok (pl. árny
játék, bábszínházi bábuk, marionettfigurák, amelyekkel szabadon, kedvére játszik 
a gyermek; játék, „alakítás" közben, művészi képességekben gyarapodva formá
lódik E. A. Flerina szerint a leendő bábszínház-, majd színházlátogató). 

Ezek volnának — nagyon vázlatosan ismertetve — a főbb játéktípusok. S 
mert minden játékszer egyben az ízlést formálja, játék és művészet kapcsolatát 
vizsgálva állapítja meg Nagy Ildikó: „Ahogy felfedezzük, hogy csak az az igazán 
jó »gyermekvers«, amely az irodalom körébe tartozik, ugyanúgy tudatosítanunk 
kellene, hogy az igazán jó és hasznos játék a művészet körébe tartozik." Követ
keztetése egyértelmű: „ A modern művészet nagyon sokat tanult a gyerekektől. 
Ideje lenne viszonozni." 

A gyermek játszik. Ismerkedik a világgal. Tapasztalatokat gyűjt, jártassá
gokra tesz szert. Okosodik, ügyesedik, erősödik. Az óvodás játékában már a kör
nyező valóság, a felnőtt az ihlető minta. Így utánoz, tanul, fokozatosan kezd 
beilleszkedni. Hogy mindez mennyire sikerül, azt híven tükrözi időszakról időszakra 
a játéka. S mivel a gyermek utánoz, ez a játék a környezet, főként a környezeté
ben élő felnőttek pozitív és negatív megnyilvánulásainak különös tükre. Kétszeresen 
érdemes odafigyelni: mit észlel, mit hogyan „raktároz el". Mert kettős képet vetít 
a tükör: a mait és a holnapit. S mindkettőért — immár egyre tudatosabban. — 
mi vagyunk felelősek. Mi, mai felnőttek. 

Kopándi Ágnes 
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