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Fóris-Ferenczi Rita 
 

Játék és játszottság a „tanulásban"1 
 
A játék és tudomány „játékterében” egy irodalmi szöveg egyetemi hallgatók és 
tanárok általi olvasási kísérletei alapján az irodalomolvasást a létértelmezés játé-
kaként, a – hagyományos megközelítés szerinti zárt és biztos ismereteket prefe-
ráló − didaktikát pedig a játék és játszottság élményét felerősítő eszközként kö-
zelítem meg. Ebből a szemszögből a „tanulás” és gondolkodás, a felismerés, 
megértés és értelmezés megszakíthatatlan és állandóan megújuló folyamat. A 
konstruktivista pedagógiai szemléletben ez a folyamat nem csak az irodalomol-
vasás sajátja, hanem az egyéni tudás megteremtésének lehetséges útja is. 
 
Kulcsszavak: olvasás, értelmezés, tanulás; játék, játszottság, játékszabályok 
 

Az ismeretközpontú pedagógiai szemlélet értelmében és a paradigmát taní-
tási és tanulási módszerekben, értékelésben tökélyre vivő korábbi iskolai gya-
korlatban sokáig élt az a hit, miszerint a tanulás bevált útja az elméleti ismere-
tek elsajátítása és az ezt követő gyakorlati alkalmazás. Az elmélet – az említett 
felfogásban − nem nézetrendszer(eke)t jelentett, hanem az adott diszcip-
línához/tantárgyhoz tartozó ismeretek letisztult, megkérdőjelezhetetlen, tárgy-
ként értelmezett rendszerét. Ezeket a fogalmi szinten elsajátított ismereteket 
kellett volna „gyakorlatba” fordítania a tanulónak. Annak ellenére, hogy a tu-
dományok területén a különböző szemléletek egymástól elhatárolhatóan kör-
vonalazódtak, az oktatásban – még akkor is, ha a koncepciók némelyike nagy 
hatású volt (például a genetikus irodalomfelfogás) − a tanulók számára az elmé-
leti pozíció rejtve maradt, legfeljebb a tanórák tapasztalatából leszűrhető meg-
közelítésmódok, műelemzési rituálék, tanári kérdések és az értékelés súlypontjai 
alapján nyert némi ködös jelentést. 

A fentiekben vázolt, az oktatásban évtizedekig érvényesülő és az oktatás-
szabályozás eszközeivel szigorúan ellenőrzött zárt rendszerrel szemben a taná-
rok számára kihívást jelentett a korábbi gyakorlattal való szembesülés: egy jól 
bejáratott oktatási rituálét kell(ett) újraértelmezni, mérlegelvén, hogy a „tan-
tárgy” hátteréül szolgáló szaktudományokban nem egy, hanem több – az okta-
tás számára is hasznosítható − elmélet is élhet egymás mellett. S mint amiképpen 

                                                           
1 A tanulmány A tanulás útjai: a játék és játszottság élményének lehetőségei című előadásra 

épül, amely a Játék és tudomány konferencián hangzott el (Interdiszciplináris párbeszéd 2. 

Bolyai Társaság–Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2013. október). 
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egy tudományos paradigmának a szemlélethez igazodó szabályrendszere van, 
az oktatásban is érvényes, hogy valamely elméletrendszer érvényesítése feltéte-
lezi az iskolai gyakorlat, a tanítási, tanulási módszerek, értékelési eljárások stb. 
újraírását, szemlélethez igazodását. 

Segítséget jelent viszont, hogy az oktatásra ható szaktudományos nézetek 
(pedagógia, pszichológia, szaktudományok, hogy csak a legfontosabbakat em-
lítsük) rokoníthatók egymással. Ezeknek az összefüggéseknek az átlátása segít-
het abban, hogy a paradigmatikus megközelítések mentén otthonossá válhas-
sunk valamely elméletrendszerben, amely tükröt kínál a tanítási/tanulási tapasz-
talatra való reflektálásra, elvezethet a szemlélettel rokonítható didaktikai eljárá-
sok kimunkálásáig: a tervezés, a tanítás, a módszerhasználat és az értékelés 
szintjén. (Sőt lehetővé teszi azt is, hogy akár több megközelítésmóddal kísérle-
tezzünk úgy, hogy a tanuló számára is világos legyen az elméleti pozíció). 

A játék és tudomány dimenziójában a befogadásközpontú irodalomszem-
lélet és a kognitív pszichológia felismeréseire (is) támaszkodó konstruktivista 
pedagógia játékterének a megteremtésével kísérletezem olyan módszerek bevo-
násával, amelyek az említett szemléletekhez illeszkednek. Ezek a módszerek – a 
szemléletnek alárendelten – felerősíthetik, explicitté teszik a „tanulási” tapaszta-
lat lényeges mozzanatait és folyamatát. Ebben a megközelítésben a módszer 
eszköz arra, hogy a megértést, jelentésteremtést, értelmezést az ide-oda mozgás 
játékterében – esetünkben az irodalmi szöveg által felkínált játékszabályok sze-
rint – lassítsa, késleltesse, a biztosnak ítélt felismeréseket elbizonytalanítsa, ref-
lexióra és újraértelmezésre késztessen. 

Először egy irodalmi szöveg egyetemi hallgatók és tanárok általi olvasási kí-
sérletei alapján az irodalomolvasást a létértelmezés játékaként, a didaktikát pe-
dig a játék és játszottság élményét felerősítő eszközként közelítem meg. A fel-
vetett kérdések megközelítéséhez konkrét irodalomolvasási példából indulok ki, 
s ennek leírását követően utalok – a konstruktivista szemlélet jegyében – azokra 
a felismerésekre, amelyek a „tanulást” más tudásterületekre nézve is – állandó-
an megújuló folyamatként – a megértés, értelmezés vég nélküli játéklehetősége-
ként értelmezik. 

Figyeljük meg – egyetemi hallgatók és továbbképzéseken részt vevő taná-
rok olvasási kísérletei alapján −, milyen játékteret, játszottsági állapotot és meg-
értési tapasztatalokat kínálhat Lázár Ervin: A kislány, aki mindenkit szeretett2 írása, 
illetve milyen lehetőséget kínál az olvasásnak – mint játszottsági állapotnak – a 
lelassítása a jóslás és a kettéosztott napló módszerének a segítségével. 

                                                           
2 Lázár Ervin: A kislány, aki mindenkit szeretett. In Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér. 

http://mek.oszk.hu/02700/02732/02732.htm. Leolvasás ideje: 2014. III. 15. 
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Ráhangolódásként csak annyit osztottunk meg a hallgatósággal, hogy a szö-
vegnek a befejezését nem fogjuk felolvasni. A befejezést csoportban kell meg-
írniuk úgy, hogy a megteremtett szövegegész egy számukra lehetséges és elfo-
gadható jelentést nyerjen a szöveg által felvetett kérdéssel, létproblémával kap-
csolatban. Az alábbi szövegrészlet tanári felolvasásban hangzik el (terjedelmi 
korlátok miatt itt csak kiemelt részleteket közlök úgy, hogy részletként is láttas-
sa a lényeget): 
 

Egyszer mindenki eltéved. Így esett a kis Brunellával is. Eltévedt. Reggel elin-
dult hazulról, a kert alatt egy kicsit nézte magát a patakban, fésülködött. 

− Szép fekete hajam van − mondta a pataknak, és mosolygott örömében, hogy 
szép fekete haja van. 

− Bizony szép − mondta a patak. 
− És a szemem is nagyon szép − folytatta Brunella. 
Mi tagadás, a szeme is szép volt. A patak bólogatott. Most már nem olyan nagy 

lelkesedéssel, de bólogatott, mert Brunella igazán szép kislány volt, s olyan kedve-
sen tudott mosolyogni, hogy nem lehetett rá haragudni. A patak nagyon szerette 
volna, ha Brunella valami olyasfélét mond, hogy: „Jaj, de gyönyörű kristálytiszta 
vagy, te patak!” vagy: „Olyan szépen muzsikálsz, ilyen szépen senki sem tud muzsi-
kálni!” De Brunella nem mondott ilyesfélét. Esze ágában se volt. Azt mondta: 

− Ha behunyom a szemem, nem látlak. 
Mikor Brunella szépen megfésülködött, elhatározta, elindul az erdő felé. Ott-

hon ugyan mondták neki, hogy csak a patakig szabad mennie, mert az erdőben elté-
vedhet, és ott veszélyek leselkednek rá. „Ugyan – gondolta Brunella −, miféle ve-
szélyek? Engem szeretnek a fák, a füvek, az őzikék. „De az erdőben kígyók is van-
nak” − jutott eszébe. Öntudatosan fölvetette a fejét, fekete hajfonatában meglib-
bent a széles piros szalag. 

− Engem a kígyók is szeretnek − mondta. – Most szépen megfésülködtem, elme-
gyek, megmutatom az erdőnek a hajam − szólt a patakhoz. 

− Csak ne menj messze. Bajod eshet, az erdőben lakik a Tigris, a Medve meg a 
Pakuk madár. 

− Engem szeretnek − toppantott Brunella, és elindult. 
A patak nem szólt semmit. Akkor sem, mikor kisvártatva Brunella megfordult, 

és azt mondta: 
− És én is szeretem őket. 
Sohasem látott még Tigrist, Medvét meg Pakuk madarat. 
Aztán, mondom, eltévedt. 
De nem félt. 
− Ugye, szerettek engem? − kérdezte a fákat. 
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Szép kislány vagy − mondták a fák. Azon a dombon, ahol a hét hársfa állt, talál-
kozott a Tigrissel. 

− Hrrr − morgott a Tigris −, hogy merészelsz! 
− Jaj, de szép hangod van! − mondta Brunella, és közelebb lépett. − Nem mo-

rognál még egyet? 
A Tigris meglepetésében teljesítette a kérést. 
− Hrrr − morgott még egyszer, de most már sokkal szelídebben. 
Aztán észbe kapott, igyekezett borzasztó pofát vágni: még ez a kis mitugrász 

lányka akar vele kukoricázni?! 
 − És az arcod is olyan kedves − mondta erre Brunella. − Megsimogathatom? 
A Tigris tekergette a nyakát. „Még hogy kedves az arcom”. Gyorsan belenézett 

egy tócsába. „Igaz is, elég kedves arcom van.” – állapította meg elégedetten, és 
mosolyogni próbált. Az állkapcsa csikorgott, mert a Tigris hét éve mosolygott utol-
jára. 

− Kedves kislány vagy − mondta −, megsimogathatsz. 
Brunella megsimogatta a Tigrist, és azt mondta: 
– Örülök, hogy találkoztam veled. Szeretlek, Tigris. 
A Tigris boldog lett, ugrált és bukfencezett. Amikor kiugrálta magát, csodál-

kozva Brunellára nézett. 
− Mit keresel itt, kislány? 
− Eltévedtem − mondta magabiztosan Brunella −, a patak partján lakom, abban a 

piros cserepes házban. 
− Tudom − mondta a Tigris −, pattanj a hátamra, egy darabig elviszlek. 
Brunella a Tigris hátára ült. Csodálatos volt száguldani. 
Egy ligetnél megálltak. 
− Tovább nem mehetek − mondta a Tigris −, erre menj, egyenesen. Hazatalálsz. 

 

A történet további részében a fentiekben leírt találkozás forgatókönyvsze-
rűen megismétlődik: Brunella megszelídíti és a szeretet áramába vonja a hold-
fényes barlangban meghúzódó Medvét, az eukaliptuszfán több száz éve üldö-
gélő Rettenetes Háromkerekű Pakuk madarat. Hazafelé tartó útján visszakanya-
rodik a patakhoz: ekkor találkozik a negyedik szereplővel, a vadásszal. 
 

Már majdnem a patakhoz ért a kislány, mindjárt otthon lesz, gondolta, ami-
kor egy borízű hang reccsent rá: 

− Állj! Hogy mersz a területemen mászkálni? 
− Hát te ki vagy? − csodálkozott Brunella, és megindult a hang felé. 
Egy torzonborz ember állt ott, szakálla az övéig ért, puskájával Brunellára 

célzott. 
− Én a vadász vagyok. Ha nem állsz meg, lelőlek. 
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− Dehogy lősz − nevetett Brunella −, ki hallott már olyat, egy kislányt lelőni! 
Nem is gondolod te komolyan, látszik a szemeden, hogy jó ember vagy, és én a jó 
embereket szeretem, meg a jó emberek is szeretnek engem. 

− Igazán? Látszik a szememen? − kérdezte a vadász, és leengedte a puská-
ját. 

Brunella rámosolygott, a vadász meg vissza. 
− Ne haragudj, hogy ijesztgettelek − mondta a vadász −, nem tudtam, hogy 

szeretsz. 
− Ó, én mindenkit szeretek − mondta a kislány −, s engem is szeret mindenki. 

A füvek, a fák, a virágok. És a Tigris is meg a Medve meg a Rettenetes Háromkere-
kű Pakuk madár. 

− Az nem lehet igaz − mondta a vadász, és megszorította a puskáját. − Nem 
is láttál még Tigrist, Medvét meg Pakuk madarat. 

− De igenis láttam − mondta büszkén a kislány −, és biztos téged is szeretné-
nek. A Tigris a hátán hozott, a Medvénél mézet ettem, és a Pakuk madártól ezt a 
tollat kaptam emlékbe. A Tigris azon a dombon lakik, amelyiken a hét hárs áll, a 
Medve a Holdfényes Barlangban, a Pakuk madár meg az eukaliptuszfán. 

− Ó! − mondta halkan a vadász, és forgatta a szemét 
− Megsimogatnál? − kérdezte tőle Brunella. 
− Persze, persze − sietett a vadász. Megsimogatta a kislányt. – És most már 

siess, mert esteledik. 
Elváltak. A kislány a patakhoz ért. 
− Szervusz, patak − mondta −, látod, semmi bajom se lett. Mindenkit szere-

tek, és engem is szeret mindenki. 
 

Az olvasás megszakítását követően az olvasók 3−4 fős csoportokban befe-
jezést írnak a történethez úgy, hogy a szöveg témájával, a szeretettel kapcsolat-
ban egy számukra elfogadható jelentést teremtsenek meg. Ezt megelőzően – a 
szöveg kérdésfelvetésének pontosításához – kettéosztott naplót készítenek, 
amelyben az ismétlődő forgatókönyvekből (Brunella találkozása a Tigrissel, a 
Medvével, a Rettenetes Háromkerekű Pakuk madárral és a vadásszal) kiemelik 
azokat a szövegrészeket, amelyekben a szeretet a maga teljességében, tökéletes-
ségében mutatkozik meg. A történet eseménymozzanatai és a párbeszédek 
alapján a szeretet jellemzőit és áramlásának feltételeit a csoportok a következő-
képpen rendszerezik (lásd az 1. táblázatban a kettéosztott naplót).3 

 
 

                                                           
3 Az 1. táblázatban olvasható kettéosztott napló több csoport munkájának összesítéséből és 

rendszerezéséből származik. 
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1. táblázat 
„Engem szeretnek a fák, a füvek, az őzikék. És a 
kígyók is szeretnek.” 

Feltétlen bizalom, hit (tisztaság, 
naivitás). 

„Szép fekete hajam van”. „És a szemem is na-
gyon szép.” … „És én is szeretem őket.” 

Önzés, önszeretet, hiúság? 
Jó értelemben vett önzés a fele-
baráti szeretet értelmében (csak 
az képes másokat szeretni, aki 
elfogadja, szereti önmagát; szere-
tetparancsolat). 

„− Ugyan – mondta a Pakuk madár −, én már há-
romszáz éve ülök itt, és még soha senkivel nem 
szerettük meg egymást.  
− Talán nem is járt erre senki – mondta Brunella. 
− De igenis – mondta a Pakuk madár −, kétszáztíz 
éve egy nyúl és nyolcvan éve egy szénégető. Az 
igaz, hogy nem is vettek észre.” 

Észrevétel, látás. 
Éberség, odafigyelés 
(intertextuális áthallásként az 
irgalmas szamaritánus példázata: 
a pap és a lévita látta, de elkerül-
te). 

„− Ne szaladj el! − kiáltott utána Brunella. Úgy 
szeretnék beszélgetni veled.” 
„Most már mindegy − gondolta a Medve, és meg-
állt. 
−Ne gyere közelebb, mert megeszlek! − kiabált a 
kislányra.” 
 

„Ebben a pillanatban a nagy eukaliptuszfán − ép-
pen az alól kiáltott vissza Brunella − megszólalt 
egy dörmögő hang: 
−Ki merészeli zavarni a nyugalmamat? 
−Hát te ki vagy? − kérdezte a kislány, ernyőt 
csinált a szeme fölé, és a fára kémlelt. 
− Én a Rettenetes Háromkerekű Pakuk madár 
vagyok − dörmögött a hang −, és ha azonnal nem 
hordod el magad, meglegyintelek a szárnyammal. 
− Ó, de buta vagy! − mondta csendesen Brunella. 
− Látod, ha kedvesen beszélnél velem, és lejönnél 
hozzám, megszerethetnénk egymást. És akkor 
sokáig jól éreznéd magad, tudnád, hogy valaki 
szeret. 
− Ugyan − mondta a Pakuk madár −, én már há-
romszáz éve ülök itt, és még soha senkivel nem 
szerettük meg egymást.” 

Vannak emberek, akik elbújnak, 
félnek a kiszolgáltatottságtól, 
nem engednek senkit közel ma-
gukhoz. A szeretetnek eseten-
ként „erőszakosnak”, „tolako-
dónak”, „meggyőzőnek” kell 
lennie. 
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„− Jaj, de szép hangod van! − mondta Brunella, és 
közelebb lépett. − Nem morognál még egyet?” 
„− Na látod − mondta Brunella −, lejöhetnél, úgy-
sem láttam még Pakuk madarat. 
A Pakuk madár egy darabig mirgett-morgott, az-
tán csak lejött. Óriási madár volt, és láb helyett 
tényleg három kereket viselt. 
− Hát, te elég fura szerzet vagy − nevetett 
Brunella −, de a szíved biztos jó, téged biztos 
nagyon lehet szeretni.” 

Megszelídítés: verbális „simoga-
tás”. 

„− És az arcod is olyan kedves, megsimogatha-
tom? 
− Még hogy kedves az arcom. Gyorsan belenézett 
egy tócsába. − Igaz is, elég kedves arcom van − álla-
pította meg elégedetten, és mosolyogni próbált.” 

A szeretet (a szem és a víz) mint 
tükör, tükrözés. 
Intertextuális kapcsolatok: „Hiá-
ba fürösztöd önmagadban,/ csak 
másban moshatod meg arco-
dat”.4 

„− Kedves kislány vagy − mondta −, megsimogathatsz.
Brunella megsimogatta a Tigrist, és azt mondta: 
− Örülök, hogy találkoztam veled. Szeretlek, Tigris.” 
„Brunella a Tigris hátára ült. Csodálatos volt 
száguldani.” 
„− És az arcod is olyan kedves, megsimogatha-
tom?” 
„Ezzel megsimogatta a Pakuk madarat. A Pakuk 
madárnak mind a három kereke bizseregni kez-
dett […]”. 
„A Medve elcsodálkozott. 
− Hogy mersz így beszélni velem? 
− Ó, hát mert szeretlek! − nevetett a kislány, és 
kezet nyújtott a Medvének. 
A Medve vigyázott, nehogy nagyon megszorítsa a 
kezét.” 

Érintés, testi kontaktus, „ölelés-
terápia”. 

„A tigris boldog lett, ugrált és bukfencezett.” 
„A Medve mosolygott. – Micsoda kedves kislány − 
gondolta −, lám, azzal törődik, hogy nekem nehe-
zebb.” Pedig hát igazán lepkekönnyű kislány volt, 
a Medvének meg se kottyant, hogy a hátán ül.” 

Érzelmek: az öröm és a jól levés 
érzete. 

                                                           
4 József Attila: Nem én kiáltok 
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„ [...] megsimogatta a Pakuk madarat. A Pakuk 
madárnak mind a három kereke bizseregni kez-
dett, s arra gondolt, jöhetett volna ez a kislány 
háromszáz évvel korábban is. Akkor talán ő még 
énekelni is megtanult volna, úgy, mint a sárgari-
gó.” 

A szeretetben lét megváltoztat. 

„– Ne menj még!” 
„– Gyere el máskor is!” 
„− Na, innen már látszik a házatok − mondta, és 
kitépett a szárnyából egy tollat.− Ezt őrizd meg. 
Emlékül.” 

Fenntartás, folytonosság, folya-
mat, állandóság és biztonság. 

 
A kettéosztott napló kitöltésével az olvasók a szöveg legfontosabb kérdés-

felvetéseként azonosítják, hogy itt nem a hétköznapokban megtapasztalható, 
hanem a tökéletes szeretet mutatkozik meg a maga teljességében. A téma felis-
merése, pontosítása intertextuális összefüggéseket ránt be a játék terébe: példá-
ul József Attila Nem én kiáltok című versét, Az irgalmas szamaritánus példázatát,5 
Szent Pál szeretethimnuszát6. És előhívódnak ilyenkor a szülőktől, nagyszülők-
től hallott intelmek, történetek, tapasztalatok, a velük és a szeretettel kapcsola-
tos érzések, a szeretethiány fájdalma vagy a szeretet éhsége örök emberi vágy-
ként. Az előzetes „tudás”, az olvasó világa megelevenedik, tétován ugyan, de 
artikulálódik is, s kimondásával megragadhatóvá válik: tapasztalatként, tanult 
vagy a szocializáció során leszűrődő ismeretként, érzelemként, élményként, vi-
szonyulásként, implicit vagy explicit szabályként és a bevett szabályokhoz vi-
szonyított eltérésként. 

A témával kapcsolatos elvárások, a korábbi sémák aktiválása az olvasó vilá-
ga – előzetes „elméletrendszere” – terére dobja a labdát. Előre látható, hogy az 
előrejelzés, a jóslás ennek jegyében fog megszületni. De a gyakorlottabb játéko-
sok tudják, hogy a labda játékát nyomon kell követni. Az előre-hátra mozgás, a 
retrospektív olvasás a kettéosztott napló segítségével, de a végkifejlet nem is-
meretében − ráerősítenek arra, hogy ismétlődő és harmonikus labdaadogatás 
következik: a szöveg világa, a szeretet győzelmének ismétlődő forgatókönyvei 
igazolják, hogy a jelentés megteremtésének eme szakaszában – akár ideiglenes 
jelentésként − az olvasói elvárások és a szöveg a tökéletes szeretet diadalában 
egyetértenek. 

                                                           
5 Lukács könyve, 10: 25−37. 
6 1Kor 12,30−13,13. 
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A megértésre törekvésben az előzetes tudás és az ebből fakadó elvárások 
meghatározók. Éberebb olvasók tudatosíthatják, hogy a szöveg – miután kellő-
képpen meggyőzött a szeretet mindenhatóságáról – a biztos felismerést azon 
nyomban el is mozdítja: a vadásszal való találkozás forgatókönyve egyértelmű-
en jelzi, hogy a korábbi szeretetrituálé áramlása megtörik. A vadász nem csak 
abban különbözik a mesei dimenzióba helyezett szereplőktől, hogy evilági lény 
és ember, hanem szerepéből adódóan vadászösztöneit is követi. A szöveg jelzi 
is az ebből fakadó újabb játékszabályt: „megszorította a puskáját”; „forgatta a sze-
mét”, „sietett”. Az előzetes nézetrendszer felől igazolt és a szöveg által is meg-
erősített ideiglenes jelentés (a tökéletes szeretet győzedelmeskedik) viszont so-
rompóként áll útjába a sejthető újabb jelentésteremtésnek: az olvasók – még 
akkor is, ha az állatok legyilkolását választják befejezésként, szinte röstellkednek 
e miatt; arra hivatkoznak, hogy a szöveg ezt a befejezést kényszerítet-
te/követelte, de valójában nem tudják, hogyan szembesülhetnének, illetve ho-
gyan lehetne „értelemmel” értelmezni a szöveg korábbi részében megtapasztalt 
tökéletes szeretet bukását, csődjét. Akik ezt a befejezést választják, többnyire 
csalódottak: a valóságban nincs tökéletes szeretet; a szeretet kiszolgáltat; naivi-
tásában, hiszékenységében veszélybe/pusztulásba sodorhatja azokat is, akiket 
szeretünk”. 

Az olvasók nagy része a tökéletes szeretet diadalát igazoló befejezéshez fo-
lyamodik: 

1. Brunella hazatér, elmeséli a pataknak találkozását az állatokkal és a va-
dásszal. „A mindenki szeret mindenkit” végkifejletben a szeretet győzel-
meskedik, mintegy köznapi igazolást is nyer. A jelentés értelmezésekor az e 
befejezést választók latolgatják ugyan, hogy ez cseppet naiv, sőt „nyálas” is, 
de hinni szeretnének a szeretet kiteljesedésében. 

2. A szeretet diadala nemcsak egyéni tapasztalatként nyer igazolást: Brunella 
meghívja a vadászt és a falu közösségét az állatokkal való találkozásra. Te-
hát a szeretet nem csak egyén-egyén között áramlik, hanem közösséget ösz-
szetartó, megváltó erőként, értékként tételeződik. 

3. Brunella hazatér, bocsánatot kér a pataktól, hogy korábban nem figyelt rá, 
s valamilyen módon kinyilvánítja, hogy őt is szereti. Ebben a befejezésben 
épp az a tapasztalat mutatkozik meg, miszerint szeretetünk tökéletlen: épp 
a hozzánk közel állókra nem figyelünk eléggé, s ezt jóvá kell tenni. 

És íme a szöveg befejezése: 
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Elváltak. A kislány a patakhoz ért. 
− Szervusz, patak − mondta −, látod, semmi bajom se lett. Mindenkit szere-

tek, és engem is szeret mindenki. 
Ekkor egy lövés dördült. 
− A Tigris − mondta a patak. 
Brunella földbe gyökerezett lábbal állt. Megszólalni sem tudott. 
Eldördült a második lövés. 
− A Medve − mondta a patak. 
− Jaj, ne, nem akarom! − kiabált a kislány, de akkor már hozta a szél a har-

madik dörrenést. 
− A Rettenetes Háromkerekű Pakuk madár − mondta a patak. 
A kislány térdre esett, keservesen sírt, könnyei a patakba hullottak. A víz 

zavaros lett a könnyeitől. 
− Most már sohasem láthatod magad bennem − mondta szomorúan a patak −, 

csak talán akkor, ha behunyod a szemed. 
 

Ez a befejezés még azokat a csoportokat is sokkolja, akik maguk is hason-
lóan zárták a történetet. Mert élesen ütközik a korábban megteremtett egyetér-
téssel, harmóniával az olvasó világa és a szöveg világa között: sőt a szeretet 
áramlásának szövegbeli forgatókönyvei az előzetes tapasztalatokból, tudásból 
épp a szeretet győzelmébe vetett hitet és annak élményét mozgósították, igazol-
ták. A szerzői intenció kérdése expliciten és − az olvasási folyamatnak e moz-
zanatában − vádszerűen fogalmazódik meg: Lázár Ervin szövegeire jellemzőek 
a meglepő fordulatok, szokatlan nézőpontok, de ez a meghökkentés a játékból 
való kidobottság meghökkenésével jár együtt: a „pü, pü, nem járja” gyermeki 
sértődöttség és játékból való kilépés/kiesés élménye jellemzi az olvasók állapo-
tát − kimondva vagy kimondatlanul. Az okosabbak, szkeptikusabbak törik meg 
a csendet: ők már korábban is sejtették/megmondták. A többnyire hallgatva 
gondolkodók és nem belenyugvók újabb játékszabályokat keresve bizonytalan-
kodva felvetik: „meg kéne nézni még egyszer, a szövegben van valami a patak-
kal”. 

Így kerül újra a játék terébe − újabb játékszabályként − a keretes szerkezet 
lehetősége mint lehetséges rés, amelyen keresztül megmutatkozhat a korábbi, 
ideiglenes jelentéshez viszonyított újabb értelem – lehetséges feloldásként. 

„Ha behunyom a szemem, nem látlak”. 

„Most már sohasem láthatod magad bennem – mondta szomorúan a patak −, 
csak talán akkor, ha behunyod a szemed.”  



Fóris-Ferenczi Rita                                           Játék és játszottság a „tanulásban” 

 

 41

A két mondat gondolatisága viszont egymás mellé állítva zavaróan vibrál. A 
térszerkezet megragadásához – nem leszűkítő, egyszerűsítő modellként −, 
hanem szemléletesebb, látványként is megfogható térképként szolgálnak az 
alábbi, olvasók által készített ábrák (1. és 2. ábra). 

 

1. ábra. A gyermekkor egységes világké-

pe/a szeretet egysége 

2. ábra. A gyermekkor mint emlék/A töké-

letes szeretet mint ethosz 

Brunella útja (egységes tér/világ, 
eltévedés, beavatás) 
Patak (összemos, nem választ el):  
„Ha behunyom a szemem, nem lát-
lak”. 

Brunella visszatérése: kettéosztott 
tér (a tökéletes szeretet és a minden-
napi tapasztalatok világának elkülö-
nülése) 
Patak (elválaszt, de átjárható határ):  
„Most már sohasem láthatod magad 
bennem – mondta szomorúan a patak 
−, csak talán akkor, ha behunyod a 
szemed.”  

 

Az első ábra azt az egységes világot láttatja, amelyet Brunella bejár. Számára 
(a szeretet számára) nincsenek határok: a patak itt még nem a világokat elvá-
lasztó vonal toposza, nem Styx méretű folyó, csak tükröző víz, s tükörként akár 
tócsa is lehet. A víz–tükör patakká, tócsává kicsinyítése, lényegtelenítése megté-
vesztő: mert a tükrözés feltétele a szem, a látás: a víz önmagában nem, csak 
Brunella (a szeretet) szeme/látása/nézőpontja tükrében láttatja a vágyott kép-
mást: ([…] a kert alatt egy kicsit nézte magát a patakban, fésülködött./ − Szép feke-
te hajam van − mondta a pataknak, és mosolygott örömében, hogy szép fekete haja 
van; A Tigris tekergette a nyakát. »Még hogy kedves az arcom. Gyorsan belenézett egy 
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tócsába. − Igaz is, elég kedves arcom van.« – állapította meg elégedetten, és mosolyogni 
próbált.). Ebben az egységes térben (1. ábra) a szeretet a maga tökéletességében 
mutatkozik meg, áramába vonja a mesebeli lényeket, látszólag a vadászt is. A 
szöveg viszont idejében és folyamatosan jelzi azt is, hogy az a patak, amelyet az 
olvasó – meggyőzetve a szövegben felkínált szeretetáramlás hitével vízként–
tükörként észlel –, mégis világokat elválasztó határ: túlsó partján veszélyeket 
sejtető eltévedélyedés várható („Egyszer mindenki eltéved. Így esett a kis 
Brunellával is. Eltévedt.”; Otthon ugyan mondták neki, hogy csak a patakig sza-
bad mennie, mert az erdőben eltévedhet, és ott veszélyek leselkednek rá.”; „Csak ne 
menj messze. Bajod eshet [...]”; „− Eltévedtem − mondta magabiztosan Brunella −, 
a patak partján lakom, abban a piros cserepes házban.”). Mindezek ellenére a pa-
tak világokat elválasztó szerepe csak a végkifejlet ismeretében válik meghatáro-
zóvá. 

A 2. ábra térszerkezete azt próbálja megragadni, hogy az állatok elpusztulá-
sát követően a szeretet terének egységessége megszűnik, a patak határrá, elvá-
lasztóvá (sz)élesedik, a tökéletes szeretet tere más(ik) térré válik, amelyre csak 
„behunyt szemmel” lehet rálátni. A tér a beavatás útjaként is értelmezhető: be-
járásakor, szétválásakor a gyermekkor, a naivitás, a feltétlen elfogadás és biza-
lom csak az emlékezésben mutatkozhat meg („Most már sohasem láthatod ma-
gad bennem – mondta szomorúan a patak −, csak talán akkor, ha behunyod a 
szemed.”). 

A gyermekkor elvesztése, visszahozhatatlansága, emlékké válása mellett vi-
szont a szöveg újabb jelentéslehetősége is felmerül: a Brunella alakjában meg-
testesülő tökéletes szeretet mibenlétét ismerteti fel és mutatja meg a térszerke-
zet: a szeretet mint abszolút érték az ethosznak az emberi életben betöltött sze-
repét vibráltatja metaforikusan: ráébreszt kicsinységünkre, törékenységünkre, 
tökéletlenségünkre, de ez a tapasztalat nem a beletörődés, hanem a másként 
látás lehetőségeként a tökéletesre vágyódás örök imperatívuszát kínálja fel: 
„Most már sohasem láthatod magad bennem. [...] csak talán akkor, ha behunyod a szemed”. 

A játék és tanulás összefüggésében bárki mondhatja, hogy az irodalmi 
kommunikáció más, az irodalmi szöveg másképp kínálja megértésre önmagát, 
mint egy történelmi esemény, egy matematikai képlet vagy egy kémiai jelenség. 
Megkockáztatjuk viszont azt a kérdést, hogy talán ez utóbbiak sem – tőlünk és 
a gondolkodásunktól független – objektív tárgyak vagy dolgok. A megértésre 
törekvő gondolkodás felől nézve a megértés folyamata maga a játszottság álla-
pota. Amiatt az, mert a megértendőt csakis előzetes tudásunk kontextusában 
érthetjük. Előzetes tudásunk olyan termékeny előítéleteket kínálhat, amelyek 
előhívása, elbizonytalanítása, módosítása a megértendőhöz igazodó ide-oda 
mozgás játszottságában közelebb vihetnek a jobban értés, másképp értés, a 
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megértés felvillanása felé ahhoz, hogy a következő pillanatban újraértelmezhes-
sük mindazt, amit látszólag megértettünk. 

Nem olyan bonyolult ez: a tanulni akarót csak arra kell biztatni, hogy gon-
dolja végig, mit gondol az éppen szóban forgó dologról; legyen hajlandóság 
benne saját gondolatai elbizonytalanítására, megváltoztatására, újabb szemszö-
gek érvényesítésére. Ehhez nem kell más, csak a megértés játéka által felkínált 
játékszabályokhoz igazodás, a játszottsági állapot elfogadása, az odafigyelés fe-
gyelmezettsége és a megértés akarása. Ebben a folyamatban nem határolódik el 
egymástól a megismerő alany és a megismerendő tárgy: játszótársak csupán a 
megértés játékterében. 

A gyermekek ezt nagyon értik: a mindennapi tanulási helyzetekben tökéle-
tesen mívelik is. Kár lenne őket leszoktatni erről. Jó lenne felnőttként magunk-
nak is újratanulnunk. 
 


