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Hollós Róbertné

Hollós Róbertné és a magyarországi játszóházak 40 éve
Hollós Róbertné (Hollós Gizi) 1926-ban született 
Kassán, itt gyerekeskedett. Miskolcon a Reformá-
tus Tóth Pál Nőnevelő Intézet Leánygimnáziumá-
ban érettségizet, mert szülővárosában a magyar 
nyelvű tanulás nehézségekbe ütközött.

1947-ben a „lakosságcserével” települ át család-
jával Budapestre. Édesanyját baloldali elkötelezett-
sége a Magyar Nők Demokratikus Szövetségébe 
vezeti. A fi atal textiltechnikus-tanuló itt ismerke-
dik meg az amatőr bábjátékkal. A Bábjátékos Egye-
sület és a Paulay Ede utcai Mesebarlang jóvoltából 
tanul bábjátékot. Életre szóló kapcsolatot köt a Mé-
szöly Miklós – Polcz Alaine író–pszichológus há-
zaspárral.

1952-ben a Népművelési Minisztérium mun-
katársa lesz, majd az (amatőr művészeti szövet-
ségek államosításából, összevonásából) alakuló 
Népművelési/Népművészeti Intézetben vállal 
állást. A bábjátékos mozgalom koordinációja lesz 
hosszú évekre a feladata. Az egykori népi kollé-
gistával, Hollós Róberttel, a Gyermekszínház ak-
kori dramaturgjával köt házasságot. Két fi út ne-
velnek fel.

Munkatársaival a 70-es évek végére „szabadal-
mazza” a játszóházat.

Fontosabb megjelent munkái:
Hollós Róbertné (szerk.) (1971): Bábjátszás a nép-
művelésben, Budapest, Népművelési Propagnda 
Iroda
Hollós Róbertné (szerk.) (1975): A gyerek és a mese, 
Népművelési Intézet.
Hollós Róbertné (1980): Gyermekek, játék, alkotás, 
Népművelés, 1980/9.
Hollós Róbertné (1982): Játszóházak (Playing hou-
ses), In: Művészet–Oktatás–Játék (Arts–Education–
Games) Hosszú, Klára (ed.), Budapest–Kecskemét, 
32–33.
Hollós Róbertné (1982): Játék-kultúra a Magyar 
Nemzeti Galéria GYIK-műhelyében (Play-culture in 
the Workshop of the Hungarian National Gallery), 
Experiments, In: Oktatás–Művészet–Folklór–Játék, 
Hosszú, Klára (ed.), Budapest, 105–107.
Hollós Róbertné (szerk.) (1983): A bábjáték lélektana 
és pedagógiája, Népművelési Propaganda Iroda.
Hollós Róbertné (1985): Báb, Vizuális kultúra, In: 
Papp György (szerk.): Művészek a gyerekekért, Ifjú-
sági Lapkiadó vállalat, 14–15; 122–124.
 Hollós Róbertné: 10 tanács játékvezetőknek, In: Jani 
Gabriella (szerk.) (1985): 600 tanács a kulturális, 
művészeti neveléshez, Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, 
Budapest, 166–167.

F. B. – S. D.: Hogyan került kapcsolatba a játszóhá-
zakkal?
H. G.: Nem volt közöm a bábjátékhoz fi atal ko-
romban. Nem igazán az kóválygott a gimnáziumot 
félbehagyott fejemben, hogy bábjátékkal, meg gye-
rekekkel, meg játszóházzal foglalkozzam, mert or-
vosnak készültem volna. Aztán egy egyéves iskola 
után technikus lettem, hogy valamiből kenyeret is 
lehessen venni.

Az ELTE-n kezdtem el pszichológiát tanulni. 
Mi, akik a képzésben „klinikaira szakosodtunk”, 
három évig jártunk a „Lipótra”, rohangásztunk 
anatómiára, fi ziológiára, belgyógyászatra, gyerek-
gyógyászatra, gyerekpszichiátriára. Amikor meg-
kaptam az egyetemen a diplomámat – még a jó 
édes anyukám, ne haragudjon rám, de még ő sem 
kérdezte meg, hogy most akkor mit is végeztél.

Az élet összesodort Polcz Alaine-nal, aki a Köz-
ponti Gyermekideggondozó Intézetben próbálko-
zott először Magyarországon játékterápiával.

’56 október 25-én elért minket a Parlament 
előtti sortűz szele a Margit-hídon. Négyéves gye-
rekemmel voltam az utcán: utána pszichológus-
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hoz kellett vinni. Hát kihez vigyem? Alaine-hez. 
Bekerültem Alaine-hez, ő foglalkozott a fi ammal, 
egyszer csak azt mondja: „Te meg mit üldögélsz 
itt, mint egy „balett anyuka”? Segíts már nekem, csi-
nálj valamit, itt unatkozik a sok szülő és a gyerek is, 
foglald le őket: találj ki valamit!” (Alaine különben 
haláláig ezt mondta: csinálj valamit, találj ki vala-
mit… oldd meg.) Mészölyékkel szoros barátságba 
kerülünk. A férjem színházi dramaturg volt, és 
Mészöly Miklós sem élt meg abból, hogy írt, tehát 
ő is színházi dramaturg volt, egy munkahelyen 
dolgoztak. Érdekes, hogy minket ennyire össze-
sodort a sors.

A játékterápiás munkába a kezdet kezdetén Mik-
lós is besegített: voltak ötletei. Én Alaine mellett 
először csak szabadrajzokat, családrajzokat vettem 
fel a gyerekekkel, egyszerűbb dolgokkal foglalkoz-
tam. Aztán odajártam asszisztensnek, és cipeltem 
mindig a két gyerekemet. Hova tettem volna őket, 
ha már kijöttek a napköziből vagy az óvodából? És 
ők voltak mindig a demonstrációk: ha jöttek más 
kórházból, akkor „Juj, itt vannak a fi úk?” – kérdezte 
Alaine. „Igen, itt van, de csak a Jani.” „Nem baj, legyen 
itt a Jani, várjál.”

Akár a református tanból, akár a bibliából ve-
szem, akár a buddhizmushoz nyúlok, mindig 
érzem, hogy az ember nem véletlenül jár be egy 
utat. És hogy egy év alatt – miután még azt sem 
tudtam Pesten, hogy kell közlekedni, és hogy ju-
tok vissza Soroksárig, ahol laktunk – belebotlok 
valakibe véletlenül, és egy év múlva Budapest leg-
érdekesebb értelmiségi körében vagyok benne? 
Ez nem lehet véletlen! Weöres Sándortól Illyés 
Gyuláig, festőkig belekerültem egy körbe, akik-
nek egy részét érdekli a bábjáték, a bábszínház, a 
báb mint absztrakció, a báb mint önkifejezés, mint 
művészeti eszköz, mint tervezés… És olyan mai 
modern szavak nélkül is, hogy interaktív, igaz, 
amit mondok: a gyerekekkel való játék eszköz a 
felnőtt és a gyerek között. Amellett, hogy ugyan-
olyan rangú művészet mindenütt a világon, csak 
nálunk hiszik, hogy nem az: „Mit csinál ez a Gizi?” 
– mondják. „Jaj, hát ő semmit, egész nap pénzért ül és 
így csinál: Szervusztok Gyerekek…”

Amikor például egy gyereket fegyelmezni 
kell, képtelen vagyok nem demokratikusan, nem 
egyenrangú félként elfogadni őt, és inkább befo-
lyásolnám, nem fegyelmezném. Vagy igyekszem 
olyan szituációt teremteni a számára, amelyik hoz-
zá közelebb van. Mert abban a szituációban ő maga 
is képes működni, és nem arra vár, hogy majd én, a 
nagy, a bölcs, okos felnőtt, aki már… én egy sms-t 
nem tudok leolvasni…

F. B. – S. D.: Miben is rejlik a játszóház jelentősége, mi 
is annak szerepe?
H. G.: Az egész játszóház dolog – majd elmondom, 
hogy indult el és miért – végül is arról szól, hogy 
dolgozó szülők vannak: a mama is dolgozik, a ma-
mának is joga van dolgozni. (Most nem arról be-
szélek, hogy szükséges-e, hanem hogy joga van 
dolgozni, joga van diplomát szerezni, joga van 
szellemi életet is élni. Nem biztos, hogy ez két vagy 
három gyerek mellett megoldható. Most képzelj el 
egy közgazdászt vagy egy mérnököt, aki 5 évig 
nem tudja azt a munkáját végezni, amiért tíz éves 
kora óta küzd.) Szóval kellene ott bizony olyan fel-
adatokat átvállalni a családtoktól, amelyeket a csa-
ládok egyenként nem nagyon tudnak megoldani. 
Ez a bébiszitter rendszer… hát az egyik jobb, a má-
sik rosszabb, ugye. Akkor nem a gyereket kezdjük 
el ellenőrizni, hanem azt, aki vigyáz rá. Na most, 
a gyerekre nem vigyázni kell, hanem együtt len-
ni vele, játszani vele, élni vele. Nem börtönőr kell a 
gyerek mellé, aki egyszerűen csak felügyel. Vagy 
az olyan, aki inkább még egy csokit a szájába dug. 
– Hát ez sem megoldás. Ezt a légkört, hogy a csa-
ládok egymásért is felelősek, hogy nem egy vala-
ki parancsol, míg a másik állandóan panaszkodik: 
szóval ezt szerettük volna valami módon elkerülni. 
No de volt ennek azért előélete, mert nem úgy pat-
tant ki azért az agyunkból.

Hiszen én „belemásztam” már korábban is a 
bábjátékba.

F. B. – S. D.: Hogyan alakult a bábmozgalom helyzete 
Magyarországon?
H. G.: A háború után először volt lehetőségünk 
arra, hogy Franciaországba kimehetett magyar 
együttes is egy nemzetközi fesztiválra. Én vezet-
hettem ki ezt a csoportot, mert mindig kellett egy 
állami vezető kísérőnek. És nekem ez volt a foglal-
kozásom a Bábjátékos Szövetségben, majd később 
a Népművelési Minisztériumban, megint később a 
Népművelési Intézetben.

Megérkeztünk abba a francia kisvárosba, és lát-
tam, hogy itt nem nézik hülyének a bábjátékosokat. 
És akkor föltűnt, hogy az esti előadások nem olyan 
szabályosak, hogy színházjegyed van, beülsz, mű-
ködik, szabályos, elő van írva, … hanem minden-
ütt, akár az utcasarkon felállítottak egy kis asztalt, 
kiraktak valami izét, s aki megállt, segített bábot 
készíteni. Rögtönöztek, s ha megunta, elment. 
Csak néztük, mint a majom a moziban, hogy most 
hogy is van ez?

Ferenc József óta nálunk minden olyan szabályos. 
Aki a szabályoknak megfelelt, aki elég konformista 
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volt, az volt a jó tanuló. Akinek valami kérdése mert 
lenni, vagy valamit nem értett és rákérdezett, az za-
varta az órát – hát nem? A súgás meg büntetendő 
volt, holott csak annak lehet súgni, aki tud valamit. 
Ebből a világból belezuhantunk abba a franciába, 
és ez engem mérhetetlenül megfogott. S azt gon-
doltam, hát mibe kerül ezt itthon is megcsinálni? 
Semmibe. Mindent meg lehet csinálni, amihez nem 
kell pénz. És akkor jött a következő kis hazai báb-
fesztivál ’48-ban. Centenáriumi kultúrversenyt hir-
detett meg a Kultuszminisztérium. E körben külön 
a bábjátékosoknak is rendeztek egy bemutatót. Ez 
kellett nekünk, hogy ott a francia kisvárosban rá-
jöjjünk arra, hogy az sem rossz, amit mi csinálunk. 
Szabályosan, szépen betanulod a szöveget, elmon-
dod, közben egy kézzel játszol… Végső soron egy 
színházi előadáshoz is nagy fegyelem kell.

Ennek mégiscsak van egy holdudvara. Ez a sza-
badjáték, a rögtönzéses játék, alkotás – amit ma csak 
kreativitásnak nevezünk. Tehát az a „valamiből 
valamit létrehozni”. Ott van a kis hurkapálca, meg 
húsz darab kis rongy, meg három pingpong labda, 
és azzal hozzál létre valamit. Amit akarsz, amit ő 
sugall neked, amit éppen belelátsz.

Aztán később, a 70-es évek felé a népművészet 
is kezdett feltámadni, új irányt venni, modern kö-
zösségi foglalatossággá válni. Akkor hosszú kiad-
ványsorozatok jelentek meg a papírhajtogatásról, a 
szövésről… Elindult a drámapedagógia is. A nép-
táncosok kezdték a táncházakat. Elindult a sza-
badabb mozgás: aki akart, az beállhatott. Ezek az 
ágazatok a maguk kis csoportjaival, ki-ki a maga 
elméleteivel – megindultak minden irányból: ez 
lett a szabad játék. Hogy tényleg tartalmasan vagyok 
együtt a gyerekekkel, és nem felügyelem őket, nem 
előírom, és nem korrigálom addig, amíg nem lesz 
olyan, amilyennek én képzelem – holott ez az ő 
műve! Miért kell korrigálnom állandóan? Ha kéri, 
segítsek, megkérdem, mit segítsek. „Így gondoltad? 
Jó, akkor kész.”

1970-ben volt mindez. Ezt pontosan tudom, 
mert akkor egy évre otthagytam a népművelést. 
Huszonvalahány évig csináltam már akkor, aztán 
egy fél évre elmentem az egészségügybe. Gondol-
tam, ott is kipróbálom. De hát valami olyan rémes 
légkör volt, hogy fél év múlva én megszöktem.

A maga korában ez egy rendkívül érdekes moz-
gás volt. Elszakadni egy kicsit ettől a merev neve-
lésfelfogástól. Hogy is mondjam – az angolszász 
pedagógiai hagyomány hiányaira gondolok tulaj-
donképpen. Trencsényi László akkor az Úttörő-
szövetségnél volt, ő is megkeresett minket: Mezei 
Évát, Gabnai Katit, a Hollós Gizit, a Hollós Robit.

F. B. – S. D.: Az első játszóházak hazánkban…
H. G.: Aztán jött 1979, amelyikről azt mondták, 
hogy ez a gyerekek nemzetközi éve. Aztán azt 
mondták: „Gizi, ide fi gyelj! Kapsz erre a célra egy-
millió forint állami támogatást.” Nagyon sok pénz 
volt az akkor. „Találj ki valamit, próbálkozzál!” – 
Egymillió forint? Hát akkor 19 megyében legye-
nek nagy vasárnapi színpadok… bohócok jönnek, 
rendezvények… mi a fenét találjak ki? Vitányi 
Iván, az intézet igazgatója azt mondta: „Te meg fo-
god csinálni, egész biztos. Azt csinálsz, amit akarsz, 
senki nem fog belebeszélni. Csak valami jót, ne szóród-
jon el a pénz.” És nekem az jutott eszembe, hogy 
ha játékkal a nagyon erős neurózist, devianciát is 
gyógyítani lehet, akkor miért ne lehetne ezt fel-
használni prevenciónak?

Akkor kezdtünk el ezen gondolkodni… össze-
szedtem az intézetben azt a hat-hét munkatársat, 
aki akkor külön-külön foglalkozott gyerekügyek-
kel. Hogy lehetne ezt valahogy koordinálni? Ki 
kellene találni valamilyen rendszerét, valamilyen 
szervezetét. Minek nevezzük? És akkor ott mi tör-
ténjen? S akkor „izzadtuk ki” ezt a játszóházas 
ügyet. Azt a pénzt az utolsó fi llérig erre a célra köl-
töttük. Ez az ügy nem bukott el. Ma is van, tehát 
látszik, hogy nem volt egy politikai rendszerhez 
kötött dolog, nem volt unalmas.

A lényeg az, hogy kell hozzá helyiség. Meg kel-
lenek hozzá házak. Akkor hívtak engem a rádióba, 
meg a televízióba, hogy nyilatkozzak erről. Kér-
dezte tőlem az egyik riporter, hogy „Ugye azt nem 
tetszik gondolni, hogy most föl fognak építeni egy rend-
szert?” – Ugye hát ott vannak az úttörő házak, meg az 
iskolák – mondtam válaszul –, ott van a sok pártház! 
Ott állnak üresen! Hát miért ne lehetne ezt oda been-
gedni! Vasárnap délelőtt fűtik az előcsarnokot, büfé van, 
WC van… na, ezt bele élőben a televízióba. Aztán 
azt mondta nekem intézetigazgatónk „Te Hollós, te 
megőrültél! Vagy minket rúgnak ki veled együtt, vagy 
nem tudom, hol fogjuk végezni!” Én meg mondtam, 
hogy „Dehogy! Hát Jézus is azt mondta, hogy engedjé-
tek hozzám a kisdedeket, miért ne mehetnének be azokba 
az üres, kitakarított, tiszta, meleg, fűtött pártházakba!” 
És beengedték őket. Nekem lett igazam! Nem min-
denütt, de a játszóházak egy része vasárnap dél-
előttönként a pártházak addig dög üres előcsarno-
kaiban működött. Így törtünk be a múzeumokba, 
ahova addig gyerek legföljebb pórázon mehetett 
be, hogy le ne verjen valamit. És azóta is működik 
ez, főleg a múzeumos része működik nagyon jól.

F. B. – S. D.: Mik a játszóház legfőbb alapelvei, hogyan 
működik?
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H. G.: A működés három alapelve: nyitottság, ön-
kéntesség, játékosság. De hát mi a nyitottság? Nyi-
tottság abban az értelemben is, hogy a különböző 
foglalkozások, tevékenységek nem zárt szakköri 
rendszerben folynak, hanem egymásba is átjárha-
tóan szerveződnek. Nyitott abban az értelemben 
is, hogy a tevékenység nem csak a házban folyna, 
hanem minden formának megkeresnénk a termé-
szetes, mindennapi életben és a társadalomban 
való feladatát. A szabadban mozgás, kirándulás, 
élménygyűjtés, faág-, termény-, levél-, kavicsgyűj-
tés, osztályozás, festés, rajzolás… Kiállítások a mű-
vekből, megfi gyelések a természetben: napszakok, 
évszakok, természetvédelem – milyen zöld voltam 
már akkor is?!

A mindennapi élet meg a másik témakör. A la-
kásban játszható játékok megtanulása. Lakásdíszí-
tési, lakberendezési ötletek – elkészítési módok. 
A modern és a régi viszonya. Praktikum, ötletesség 
és esztétikum az otthonban. Szabás-varrás minták. 
A tér szerepe – játszósarok a lakásban. Konyhai és 
háztartási eszközök használata.

A társadalom a harmadik témakör. Viselkedés, 
kapcsolatteremtés, barátság, családi ismeretek. Vi-
selkedés a változó helyzetekben, társaságban… 
Azt a bizonyos régi jólneveltséget vissza szeretném 
lopni. Hogy azért viselkedni nem baj, ha tudunk. 
Az nem szégyen, csak nem kötelező minden pilla-
natban. De nem szégyen. Ismeretlen környezetben, 
hivatalban, orvosi rendelőben, színházban, kiállí-
táson… Na most, erre valók a dramatikus, szitu-
ációs játékok tömegei. Hogy igenis a színházban 
másképp, a kiállításon is tudni kell, hogyan… Ki 
ne kapna görcsöt, ha egy hivatali ügyet kell elin-
téznie?

Körülbelül erről volt szó. Foglalkozásokat kínál-
tunk a szülőknek is. Megnézhetik, be is kapcsolód-
hatnak… szülők iskolája, nevelési fórumok, családi 
tanácsadás… Tehát amíg a szülő elviszi a gyereket 
a játszóházba, és ő ott esetleg unatkoznék – számá-
ra van egy külön klub.

A demokratikus viselkedést kéne megtanulni, 
úgy igazán. Mi is az valójában, hogy demokrácia? 
– Hát ezt ma sem ártana tanítani. Igen, ehhez itt 
egy külön stúdium kell. Hogy mi is az, hogy játé-
kosság, tehát hogy valami nem teljesítmény-elvű.

Az volt a szemem előtt, hogy ha egy lakásban él 
egy gyerek, valami olyasmi helyre kéne csalogatni, 
aminek otthonhangulata is van. És nem korcsoport 
van, kiscsoport, középső csoport… Kitől tanul-
jon? A nagyobb gyerektől, a nagyobb testvértől. 
Kire vigyázzon, hogy ne rúgja föl, mert még csak 
tanul járni? A kicsikre. Hát miért kell őket külön 

szobákba rakni? És miért csak szakkörökben ta-
nulhat meg egy gyerek néptáncot vagy szövöget-
ni? Hát tanuljon meg egyedül, ha neki egyedül is 
van hozzá kedve. Vagy ketten a testvérével vagy a 
barátnőjével. Ne kalodázzuk a gyerekeket, hanem 
hagyjuk játszani. És ha elfárad, vagy a másik szo-
bában őt valami jobban érdekli, akkor ne tartsuk 
ott végig. Az nem ezen múlik, hogy kitartó lesz-e. 
Még érdeklődő, még nem döntött. Hozzuk döntési 
helyzetbe. De dönteni csak akkor lehet, ha tudjuk, 
hogy miről dönthetünk. – Ezt egy gyereknek el-
méletben nem tudod elmagyarázni, neki látni kell, 
meg kell fogni – kézzel megtapintani: „Ó, én ezt a 
vizes agyagot szívesebben gyúrom, mint azt az izét szö-
vögetem!” Vagy fordítva: „Elegem van abból, inkább 
ezt a jó kis meleg gyapjút szövögetem…” Hát hadd 
dönthessen! De szerezzen hozzá tapasztalatokat. 
Hogyan szerez, ha rászólok: „Na mi van, meguntad, 
s már kimégy? Még be sem fejezted! Gyere csak vissza, 
fejezd be előbb!”

Az autoriterség helyett próbáltunk demokrati-
kusabb megoldásokat találni. De hogy igazából mi 
is egy gyerek és felnőtt közötti demokrácia, hát azt 
évekbe telt, amíg kigondoltuk, kimódoltuk.

Az egész játszóház-rendszer a prevencióra 
épült. Nem megengedni, amíg a gyermek dado-
gós, bepisilős, hazudós lesz, lop az iskolában, ki-
marad, rosszul alszik, éjszaka átmászkál … ezt 
meg lehet előzni. Hogy lehetne egy kicsit a hagyo-
mányos nagycsaládot is visszalopni neki ebben 
a játszóházban? Kicsit inkább a kertes házat „re-
konstruálni”, mert az is cél volt, hogy kapcsoljuk 
össze a szabaddal, meg a természettel, a természet 
szeretetével. De iszonyúan utálom a büntető pe-
dagógiát, mert az a gyerek, akinek ráversz a ke-
zére, hogy ne tépje le az ibolyát, az le fogja tépni 
legközelebb is. De ha megszereti, akkor nem fogja. 
Akit szeretünk, azt nem bántjuk. Tehát meg kell 
szerettetni a tiszta vizet.

Soha el nem felejtem: apám sokat vitt el engem 
kirándulni. Fiút szeretett volna – lány lettem, kora-
szülött voltam – mégis az apám úgy nevelt, mintha 
fi ú lennék. Kettesben mentünk az erdőbe gombász-
ni. Apám mindig tudta, hogy hol van forrás. Egy 
gyönyörű szép, kis tiszta patak mellett azt mondta: 
Na, akkor itt most leülünk, eszegetünk, a gombát feltűz-
zük kis botra, tüzet rakunk, megpirítgatjuk, megsózzuk 
a gombát, azt is megesszük”. Én borzasztó szomjas 
voltam. Mondta, hogy ne így igyál: elővett egy gyö-
nyörű zöldpaprikát, körbevágta, kipucolta, és kap-
tam egy zöldpaprika-poharat. Abból ittam a vizet. 
Soha, amíg élek, el nem felejtem annak a tiszta víz-
nek az ízét. Nekem soha többet nem kellett mon-
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dani, hogy zárd el fogmosás közben a vizet, ne pa-
zarolj a tiszta vízzel… Nem volt szemét, mindent 
visszaforgattunk. Valahol egy kicsit ez azt jelenti, 
hogy ellátjuk magunkat mindennel, ami a kertben 
nő, nem megyünk mindenért a piacra. Hogy mi 
mindent el lehet télire rakni. Én tudom, hogy ez 
egy romantikus kép, ma a tízemeletes panelekben 
ezt nem lehet elkívánni, de irdatlan pénzeket dobá-
lunk ki, amivel csak tönkretesszük a környezetet.

Arra építettem az egészet, hogy a gyerekeket 
olyan helyzetbe hozzuk, amiben megelőzhető, 
hogy neurotikus, nehezen kezelhető legyen. Nem 
tudom, leírtam-e valahol, de magamban mindig 
ez vitt előre. Ahogy mi nyaraltunk például: nem 
is tudtuk, hogy mi nyaralunk. Anyám egyik nő-
vére falusi tanítónő volt Olaszliszkán, ahol olyan 
vidáman mentünk végig a cigánytáboron, hogy 
eszünkbe sem jutott, hogy valami történhet. Le-
vettük, vittük a kezünkben a szandált, addig se 
koptattuk – ez a békésebb világ része volt. Abban 
a környezetben, amiben élek, próbáljak valamilyen 
harmóniát teremteni: talán ez a cél. De erre pici 
korban kell ráérezni.

F. B. – S. D.: Mit gondol a mai játszóházakról?
H. G.: Sajnos leszegényedtek. Ezt a teljes funkciót 
nem is ismerik, talán nincs is rá igény vagy pénz, 
vagy egyéb. De ennek bármilyen kis része olyan, 
mintha modulokból volna összeállítva. Nem mu-
száj az egészet mindig összerakni, amire lehetőség 
van. Egy családban élő, két-három testvér otthon is 
megélheti ugyanezeket az élményeket. Ezeken ke-
resztül könnyebben lehet kontaktust teremteni. Sok 
szülő mondja, hogy nem ér rá otthon játszani a gyer-

mekkel. Nekem főznöm, mosnom, takarítanom kell, 
mikor érek én rá? Hát éppen azalatt! Azalatt játssz 
vele, amíg szidod: hány percbe kerül, amíg lehor-
dod, szidod, megbünteted, sarokba állítod, odajön 
az apja, elmondod, felhív az anyád, panaszkodsz rá, 
barátnőddel megbeszéled… Olyan ez, mint Mozart 
zenéje: nem lehet olyan rosszul játszani, hogy ne 
lenne szép. Nem lehet olyan rossz játszóházat csi-
nálni, hogy ne érne többet a semminél!

F. B. – S. D.: Van-e kedvenc játéka, tevékenysége?
H. G.: Az úgy kezdődik, hogy a három unokám, 
három kis vadember, az öcsém unokái is ide jön-
nek hozzám játszóházba. Mindent elpakoltam a 
gyerek-magasságból, és mindenhova olyat tettem, 
amihez ők nyúlhatnak. Előkerül a nagy zacskó já-
ték, csupa-csupa kincs: itt van egy műanyag autó, 
amelyik ha akarom, telefon, ha akarom, autó, ha 
akarom, vasaló: legyen egy játéknak több funkci-
ója. Van itt fa kirakó, matrjoska-baba, senki nem 
mondja meg, mit kell vele csinálni: neki kell rá-
jönnie! Próba-szerencse, beválás – tanították az 
ELTE-n neveléslélektanból. Kifordítom-befordí-
tom, baba, béka, facsörgő, hogy a gyerek érdesebb 
anyagon is begyakorolja a kézizmok mozgatását, 
munkára való képességét, kereplő… Mindenhez 
hozzá szabad nyúlni!

A saját gyerekeimmel is így volt ez. Amit elmé-
letben hirdetek, azt nem árulom el a gyakorlatban 
sem: mert vagy igazam van, és akkor be fog jön-
ni, vagy nincs igazam – akkor meg mit erőlködök, 
nem?

Ferencz Barbara – Sikó Dóra


