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Tartalom ● 

Hogy kerül a játék-téma 

a Mária és Márta Magazin 

oldalaira? Így, gyermeknap 

környékén, a szerkesztőség 

egy olyan témával lepi meg 

az olvasót, amiről első gon-

dolatunk, hogy semmi köze 

Istenhez, a keresztény taní-

táshoz. És valóban, a Bibli-

ában alig néhányszor olvasni 

a játékról. Veress László lelkipásztor írása és Bustya 

Sándor jegyzete szerint ez mégsem jelenti azt, hogy a  

játék gondolata nincs meg a Szentírásban. A játék fon-

tos része az életünknek, így keresztyénségünknek is. Sőt, 

összefüggéseket találhatunk vallásos liturgiák és a játé-

kok között. Máskor meg éppen a játék segít elgondol-

koznunk és megértenünk Isten életünkre alkalmazott 

logikáját.  

Az élet sokszor olyan, mint egy játék, de Lukács 

Vilmos István értelmezésében ez nem jelent felelőtlensé-

get, könnyelműséget. Cikkében magyarázatot ad erre a 

kijelentésre, sőt arra biztat, hogy mint eszközt, akár a 

gyülekezeti tevékenységeinkben is használjuk.  

Voltunk mi magunk játékszerek, és voltak játéksze-

reink. Berekméri Melinda a Portré rovatunkban Undi 

Mariska képzőművészt mutatja be, aki sok más képes-

sége mellett játékszerek megálmodója és készíttetője volt a 

múlt században. Napjainkban rengeteg játékszer áll 

rendelkezésünkre. Zsidó Erzsébet Enikő óvónő Korondi 

Kinga munkatársunknak mesélte el, hogyan hatnak 

ezek a gyermekek fejlődésére. A játék eszköz lehet kö-

zösségépítésben, egyén, kapcsolat formálásában. Sógor 

Árpád a sakkot használja terápiás eszközként, a vele 

készült interjúban ennek a módját ismerhetjük meg.  

A Bonus Pastor Alapítvány betegei között olyanokkal is 

találkozhatunk, akiknek a játék a szenvedélye. Az ala-

pítvány tevékenységéről Adorján Éva tanácsadó beszél.  

Bár a játék túlzott mértékben káros is lehet, alapjá-

ban mégis öröm és vidámság forrása. Minden, a maga-

zinban található rovat és írás erről szándékszik meg-

győzni az olvasót. Játékos kedvet és jó olvasást kívánok 

mindenkinek! 

•   BORSOS MELINDA 
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● Az ige mellett 

Fiatal szülők találkozójára hívták 

meg a lelkipásztort és családját. A 

vendégsereg tucatnyi gyereke pilla-

natok alatt eltűnt az emeleti szobák-

ban, a felnőttek komoly, intelligens 

beszélgetésbe mélyedtek lent a nap-

paliban. Odafentről hamarosan vi-

dám hancúrozás zaja szűrődött le, 

hol az egyik, hol egy másik gyerek 

hangja vált ki az általános zsivajból. 

Odalentről hol az egyik, hol egy má-

sik szülő kiáltott fel illedelmesen 

pironkodva: – Fiacskám! Kislá-

nyom! Csendesebben! A házigazda 

szintén illedelmesen válaszolt:  

– Hagyjátok csak! Hadd játszanak. 

Addig jó, amíg ilyen felszabadultan 

tudnak játszani. 

A felnőttek egyre jobban beleme-

legedtek a beszélgetésbe. Hirtelen 

furcsa zajra figyeltek fel: odafönt 

csend lett. Kezdődött volna a családi 

áhítat, de a hívó szóra a gyerekek 

nem feleltek. – Majd én – mondta a 

lelkipásztor, és felment a lépcsőn. A 

gyereksereget egy számítógép előtt 

találta. Áhítattal figyelték a képer-

nyőt, amin egy felirat jelent meg: 

Fight of Gods – Istenek harca. A 

következő képkockán a kereszten 

szenvedő Jézus volt látható, aki előtt 

provokáló mozdulattal Buddha jelent 

meg. A provokációra Jézus letépte 

magát a keresztről, úgy hogy két 

csuklóján ott maradt a kereszt geren-

dájának egy-egy darabja. Ettől kezd-

ve az egyik gyerek irányította a  

Jézust formázó szereplőt: a számító-

gép által irányított Buddha támadott, 

Jézus védekezett, majd visszavágott. 

Heves harc bontakozott ki. Kilenc-

ven másodperc múlva Buddha élet-

telenül terült el a földön. „Most én! 

Most én! Most én akarok Jézus len-

ni!” – kiabáltak a gyerekek. Egy 

újabb kis srác ült a számítógép elé. 

Neki (azaz Jézusnak) Mohameddel 

kellett megküzdeni, ami néhány má-

sodperc alatt sikerült is. A következő 

menetben – most már egy kislány 

irányítása alatt – Kung Fu-Ce maradt 

alul Jézussal szemben. Lentről egyre 

sürgetőbb hívások hangzottak. 

„Tudjátok-e, kik voltak azok, akiket 

Jézus éppen legyőzött?”– kérdezte a 

gyerekeket a lelkipásztor. Általános 

hümmögés volt a felelet. Odalent 

valaki egy kis csengőt rázott türel-

metlenül. Valahogy sikerült leterelni 

a gyereksereget. A felnőttek székek-

re, a díványra ültek, a gyerekek a 

földön foglaltak helyet, a lelkipász-

tor pedig, a friss élmények hatására 

valami egészen másról beszélt, mint 

amivel eredetileg készült.  

Egy kínai emberről mesélt, aki a 

maga képes nyelvén így beszélte el 

megtérése történetét: „Mély verembe 

estem. Minden erőmmel igyekeztem 

kijutni, de nem sikerült. Kétségbe-

esetten kiáltottam segítségért. Arra 

jött Kung Fu-Ce és így szólt: »Ha 

hallgattál volna tanításomra, nem 

lennél ebben a veremben« – és to-

vábbment. Nem sokkal később 

Buddha jelent meg, letekintett rám, 

keresztbe fonta karjait, és ezt mond-

ta: »Fiam, ha te is keresztbe fonod a 

karodat, és lehunyod a szemed, ak-

kor meglátod, hogy nem is vagy te 

veremben, mert nem is létezik sem-

miféle verem. Légy közömbös, és 

amikor meghalsz, megszabadulsz 

minden szenvedéstől.« Nem sokkal 

később Mohamed érkezett, aki amint 

meglátott, ezt mondta: »Ember, mit 

lármázol itt? Vedd tudomásul, hogy 

a hatalmas Allah akaratából estél be 

ide. Fogadd el az ő kegyelmes akara-

tát, és akkor a paradicsomban két-

szeres örömben lesz részed.« És  

elment ő is. Azután hangot hallot-

tam: »Fiam!« Feltekintettem és  

megláttam Jézus arcát, tele részvét-

tel, együttérzéssel. Egyetlen szemre-

hányó szó sem hagyta el ajkát. 

Azonnal lejött hozzám a verembe. 

Karjával átölelt, kiemelt a veremből, 

szilárd talajra állította a lábamat, és 

ezt mondta: »Kövess engem!« Így 

lettem az én Uramnak, Megváltóm-

nak a követője.” 

Hazafelé ballagva, a lelkipásztor 

elgondolkodott az esti eseményeken. 

Újra rádöbbent, hogy milyen fontos 

része a játék az emberi életnek. Jo-

han Huizinga (1872–1945) holland 

történész szerint a játék, a játszásra 

való hajlam emelt ki bennünket az 

állati sorból. Meggyőzően bizonyít-

ja, hogy a vallásos liturgiától kezdve 

a költészeten, a zenén át, egészen a 

vallási disputákig és a háborúkig 

Játékos keresztyénség 
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Az ige mellett ● 

 

●   VERESS LÁSZLÓ 

Január 
„Bízzál az Úrban, és cselekedj jót, e 

földön lakjál, és élj hűségesen. Gyö-

nyörködj az Úrban, és megadja neked 

szíved kéréseit.” (Zsolt 37,3-4) 

 

Február 
„Ezért az örömöt dicsérem. Mert nincs 

az ember számára jobb e világon, mint 

hogy egyék, igyék és vigadjon, és ez 

kísérje őt munkájában élete minden 

napján, amit Isten adott neki a nap 

alatt.” (Préd 8,15) 

 

Március 
„Te tanítasz engem az élet ösvényére, 

nálad teljes az öröm, jobbodon örök 

gyönyörűség van.” (Zsolt 16,11) 

 
Április 
„...mert ezek olyan napok, amelyeken a 

zsidók megszabadultak ellenségeiktől, 

és olyan hónap ez, amelyben keserűsé-

gük örömre és sírásuk ünnepre fordult. 

Tegyék azokat a vigasság és az öröm 

napjává, és küldjenek ajándékot egy-

másnak és adományokat a szegények-

nek.” (Eszt 9,22) 

 

Május 
„Minden szabad nekem, de nem minden 

használ. Minden szabad nekem, de ne 

váljak semminek a rabjává.” (1Kor 

6,12) 

 

Június 
„Mostanáig semmit sem kértetek az 

Atyától az én nevemben, kérjetek, és 

megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes 

legyen.” (Jn 16,24) 

Július 
„Te azt a hitet, amely benned van, őrizd 

meg magadban Isten előtt. Boldog, aki 

nem kárhoztatja magát abban, amit he-

lyesnek talál.” (Róm 14,22) 

 

Augusztus 
„Ideje van a sírásnak, és ideje van a 

nevetésnek; ideje van a jajgatásnak, és 

ideje van a táncolásnak.” (Préd 3,4) 

 
Szeptember 
„A sok barát tönkreteszi az embert, de 

van olyan barát, aki ragaszkodóbb a 

testvérnél.” (Péld 18,24) 

 

Október 
„Gyönyörködött bennem minden nap, 

mindig ott játszottam színe előtt. Ját-

szottam a földkerekségen, és gyönyörű-

ségemet leltem az emberek fiaiban. És 

most, fiaim, hallgassatok engem: boldo-

gok, akik megtartják útjaimat.” (Péld 

8,30b-32) 

 

November 
„Énekeljetek Istennek, zengedezzetek 

nevének! Készítsetek utat annak, aki a 

pusztákon át jön!” (Zsolt 68,5) 

 
December 
„Az asszony is szomorú, amikor szül, 

mert eljött az órája, de amikor megszül-

te gyermekét, többé nem emlékezik 

gyötrelmeire az öröm miatt, hogy ember 

született e világra. Hasonlóképpen ti is 

most szomorúságban vagytok, de ha 

majd ismét meglátlak titeket, örülni fog 

a szívetek, és örömötöket senki sem 

veszi el tőletek.” (Jn 16,21-22) 

A kegyelem csillagjegyében 
 

A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél, horoszkóp 

helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében: 
 

„De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló azokhoz a gyermekekhez, 

akik a piacon ülnek, és így kiáltoznak a többieknek: Fuvoláztunk nektek, és 

ti nem táncoltatok, siratót énekeltünk, és ti nem sírtatok.” (Mt 11,16-17)   

minden-minden a játékokból fejlő-

dött ki. A lelkipásztor magában mo-

solyogva nyugtázta: a legmodernebb 

számítógépes játékok sem tudják 

megkerülni a Szentírás világát. A 

stratégiai játékokban falvakat, vá-

rosokat, azokban templomokat kell 

építeni, és kell megvédeni őket a 

pusztulástól. A karakterjátékokban 

olykor egy-egy vallásos szereplő 

bőrébe lehet bújni, és úgy kell meg-

oldani valamilyen feladatot. Némely 

harci játékban be lehet kapcsolni az 

úgynevezett „isteni módot”, ami 

sebezhetetlenné, halhatatlanná teszi 

a játékost.   

Otthon a lelkipásztor kikereste a 

Szentírásból azokat az igehelyeket, 

ahol előfordul a játék kifejezés. Vi-

szonylag kevés olyan igehely van, 

ahol mai értelemben olvasunk játék-

ról, játszásról. Jób könyvében példá-

ul azt olvashatjuk, hogy a gyerekek 

szelídített madarakkal játszanak (Jób 

40,29); egyik beszédben Jézus játszó 

gyerekekről beszél, akik olykor es-

küvőset, máskor temetésest játsza-

nak (Mt 11,16). A játék fogalmának 

ritka használata viszont nem azt je-

lenti, hogy a játék gondolata nincs 

meg a Szentírásban.  Keresztyén 

szemmel nézve is igaza van a játék-

elmélet holland megalkotójának: az 

életünk akár úgy is felfogható, mint 

egy nagy játszma, amelyben mindig 

Isten teszi meg az első lépést. Mint 

mindennek a teremtője, ő jelöli ki a 

játékteret és a szabályokat is. A sza-

bályok megszegése végzetes lehet, 

valahogy úgy, mintha valaki éles 

pengékkel felszerelt cipőben fociz-

na. Amikor Jézus arra figyelmeztet, 

hogy legyünk olyanok, mint a gyer-

mekek, akkor ebben benne van az is, 

hogy tudjunk felnőttként is olyan 

játékosak maradni, mint a gyerekek 

(Mt 18,3-5). 

Fontos, hogy játsszunk többet, és 

játsszunk gyakrabban gyerekeink-

kel. Játék közben játékosan nevel-

hetjük őket a Szentírás tanítására is. 

A gyerekevangelizációs programok 

szervezői, páratlan leleményesség-

gel, igazi kincsesbányáját nyújtják a 

játékos nevelőeszközöknek.  

Nem tudjuk befolyásolni, hogy 

milyen játékokat, filmeket készítse-

nek a nagy multinacionális cégek.  

Ha valaki keres, bőven talál klasszi-

kus vagy nagyon modern, szelíd, 

tanulságos, sőt egyenesen bibliai 

alapú társasjátékot is. És ha mégis 

olyan játékokon kapjuk gyermekein-

ket, amelyek első látásra nem illenek 

világképünkbe, kérjük a Szentlélek 

segítségét, hogy a játékból kiindulva, 

ötletesen, játékosan vezessük a gye-

rekeket Ahhoz, aki az út, az igazság 

és az élet. 



 

 

 5 

 

2021 / 2 

● Jegyzet 

Tűzoltók lehetünk s katonák, va-

dakat terelő juhászok, akár a szemeit 

lehunyó gyerek József Attila Altató-

jában. Ha játszunk, átlépjük a valóság 

korlátait. Ideig-óráig félretesszük az 

elvégzendő feladatokat, magunk mö-

gött hagyjuk a gondokat, kilépünk 

jól ismert szerepünkből, és más bő-

rébe bújva próbálhatjuk ki, milyen is 

lenne, ha bátrabbak, erősebbek,  

hatalmasabbak, egyszóval másak 

lennénk, mint amilyenek vagyunk. 

Képzeletünk által a világ leg-

rangosabb sportklubjaiban szerepel-

hetünk, akár vezethetjük is azokat, 

településeket, városokat építhetünk, 

vállalkozhatunk, gazdálkodhatunk, 

természetesen jóval kevesebb kocká-

zattal, mint a valóságban. Vakmerő-

ségünk következménye legrosszabb 

esetben az, hogy vesztesként fejez-

zük be a játékot. Nem egy ügy. Nem 

szabad annak lennie, amíg tét nélkül, 

csupán kedvtelésből játszunk. Tulaj-

donképpen örülhetünk, de legalábbis 

vigaszul szolgál,  hogy valójában 

nem veszítünk semmit. Ellenkező-

leg: ismereteket, tapasztalatokat szer-

zünk, amelyeket a játékon túl, a  

valós életben is felhasználhatunk. A 

játék is keretek közt, szabályok sze-

rint zajlik, de épp azért, mert játék, 

nincs helye benne gondnak, harag-

nak, csalásnak – semminek, ami el-

rontaná a játék örömét.  

Közismert szólás, hogy a medve 

nem játék. Hát az ördög bibliájaként 

emlegetett kártya játék-e? A népi 

elnevezés mögött az áll, hogy a kár-

tya nem csak játékeszköz, hanem a 

jósláshoz használt kellék is. Az el-

kártyázott vagyonok nyomán bekö-

vetkezett tragédiák szintén sokat 

nyomnak a latban a tekintetben, 

hogy a kártyával szemben fenntartá-

saink legyenek. Az elrettentő ragad-

ványnév és tartózkodásunk mindad-

dig jogos lehet, amíg nem játékra 

használjuk. A kártyajátékok rendkívül 

sok fajtáját ismerjük. Egyszemélyes 

változatai előrelátásra, mérlegelésre, 

gondolkodásra késztetnek, és a sike-

res játszmák a jól végzett munka 

örömével koronáznak meg. A vélet-

lenszerűen kiosztott lapok meghatá-

rozott szabályok szerinti rendezése, 

sorba rakása azzal a megnyugtató 

érzéssel tölt el, hogy képesek va-

gyunk helyére tenni a dolgokat. Bár-

mekkora is a káosz, az összevissza-

ság, meg kell találnunk a rendezés 

lehetőségét. A folyamatos figyelmet, 

elemzést, töprengést igénylő játék 

következtében fejlődik a probléma-

megoldó készségünk. Ez a szellem 

játékának, az agytornának, a logikai 

feladványoknak az előszobája. 

Lépjünk beljebb, ismerkedjünk a 

környezettel, s ha már játszunk, raj-

ta, duplázzunk is! Olyan feladvá-

nyok megfejtésére hívom az olvasót, 

amelyek önmagukban is megállják a 

helyüket, de egy-egy kérdéssel, gon-

dolattal megtoldva további gondol-

kodásra késztetnek.  

Először is próbáljuk meghatároz-

ni, hogy kik is vagyunk, és milyen 

kapcsolatban vagyunk egymással. A 

következő kérdést kell megfejte-

nünk: Ha az Erzsébet lánya az én lá-

nyomnak az édesanyja, kije vagyok 

én Erzsébetnek? A helyes válasz a 

következők egyike: a) a nagyanyja, 

b) az anyja, c) a lánya, d) az unoká-

ja, e) én vagyok Erzsébet. Ha kibo-

goztuk a rokoni szálakat, és sikerült 

megfejtenünk, hogy a feladványbeli 

énünk kicsoda, adódik a következő 

kérdés: a valóságban én kinek a mije 

vagyok? A Heidelbergi Káté első 

kérdésére adott választ sikerül fel-

idéznünk? 

A következő feladványban a kér-

dőjel helyére kerülő számot kell 

meghatároznunk.  

Első látásra képtelenségnek tűnik 

a felsorolt egyenlőségek sora. Egy 

nem lehet egyenlő hárommal, ez 

rácáfol az ismereteinkre, szembe-

megy a gondolkodásunkkal. Ézsaiás 

próféta könyvében viszont azt olvas-

suk: „Bizony a ti gondolataitok nem 

az én gondolataim, és a ti utaitok 

nem az én utaim – így szól az Úr.” 

Más gondolatok, más utak… Lehet, 

hogy nem is számtani egyenlőségek 

ezek? Milyen logika szerint születtek? 

Hát az Úr gondolatait ismerjük-e? 

Harmadik feladványunkban egy 

16 ágyas járványkórház szerepel, 

amelyben a 13-as kórterem betege 

meggyógyult. Elhagyhatja a kórhá-

zat, de szeretne összes betegtársától 

elbúcsúzni. Minden egyes fertőzött 

kórterembe csak egyszer léphet be. 

A másodszori belépéssel újra meg-

fertőződne. Milyen útvonalat kell 

követnie a páciensnek, hogy ezt el-

kerülje? Mielőtt a kezdeti lendüle-

tünk csappanna, és feladnánk az út-

keresést, gondoljunk arra, hogy  

volt-e olyan helyzet életünk során, 

amelyből úgy éreztük, hogy nincs 

kiút. Kátyúba jutott az életünk, nincs 

szabadulás, hiába próbálkozunk újra 

és újra, nincs jó megoldás, csak mé-

lyebbre kerülhetünk. Reményik Sán-

dor Kegyelem című versében így 

fogalmaz: „Mondod magadnak: 

mindegy, mindhiába:/ A bűn, a be-

tegség, a nyomorúság,/ A minden-

napi szörnyű szürkeség/ Tömlöcéből 

nincsen, nincsen menekvés!// S akkor 

– magától – megnyílik az ég”.  

Van kiút! 

Amennyiben a feladványok fejte-

getése közben  sikerült felidézni, 

elismételni, hogy kinek a tulajdona 

vagyunk, hogy az Úr gondolatai nem 

a mi gondolataink, és hogy nincs 

olyan nyomorúság, amelyből ő ne 

tudna kihozni, már elégedettek lehe-

tünk. A játék, a megfejtés öröme 

ráadás. (A megoldásokat a következő 

lapszámban közöljük.) 

Agytorna 

•   BUSTYA SÁNDOR 

1 = 3 2 = 5 3 = 5 4 = 4 5 = 2 6 = ? 
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Üresedő játékpolcunkat figyelem: egy agyonfoltozott 

„kicsiédes” macika, egy agyonölelt, ruháját vesztett baba, 

egy lógó fülű, bánatos szemű kutyus, egy szeretnivaló 

bárány, egy félszemű kisegér. Gyermekeim felnőttek, és 

ennyi maradt a temérdek játékból. Őket nem szabad ki-

dobni, kölcsön- vagy ajándékba adni, még kimosni sem, 

mert a legkisebb tisztálkodási kísérlet is kárt okozna. Ők 

nem „csak játékok”. Ők hozzátartoznak a családunkhoz. 

Játékok, amelyeket mások megálmodtak, megint mások 

elkészítettek, mi pedig befogadtuk, megszerettük őket. 

Művész, tervező, játék megálmodó volt Undi Maris-

ka, akinek életútja, mint női alkotó, a korszak egyik leg-

sikeresebb példája. Nem volt könnyű megvalósítani ezen 

a téren az elképzeléseit, terveit, hiszen abban az időben a 

nők művészeti pályán való működését, önmegvalósítá-

sát, kiteljesedését szinte lehetetlennek tartották, illetve 

átmeneti időszakként kezelték, ami a férjhez menéssel, a 

közvélemény hatására, többnyire elmúlt. Szinyei Merse 

Pálnak, a korabeli magyar művészeti élet egyik vezér-

egyéniségének, a nők művészi pályára való alkalmassá-

gáról szóló nyilatkozata több helyen is olvasható: „El-

ismerem, hogy ügyesek a nők, megvan az érzékük sokféle 

finomsághoz, de hiányzik a hím ős karakter: az alkotó, a 

teremtő, nagy teljes erő, a mivel egyedül lehet csak abszolút 

becsű művet alkotni”. A nőkhöz leginkább illő foglalatos-

ságként a kézműipari tevékenységet, a hímzést és a  

szövést jelölték meg. Erre cáfolt rá Undi Mariska hozzá-

állásával, művészeti tevékenységével, egész életművével. 

1877-ben született Győrben, egy hatgyermekes csa-

ládban. Szülei észrevették művészi hajlamát, és támogat-

ták tanulását, fejlődését annyira, hogy ezért Budapestre 

költöztek. Budapesten kezdte el tanulmányait, de nem 

elégedett meg azzal, amit Magyarország ezen a téren 

kínálni tudott, hanem Londonban és Párizsban is tökéle-

tesítette tudását. Nagy hatással voltak rá a művésztele-

pek is. Gödöllő, Nagybánya, mind-mind egy fejezet mű-

vészi kibontakozásában. Később a fővárosi Iparrajz isko-

lában tanárként adta tovább tudását. Magas szintű képzés, 

alkotótehetség, nyitottság, szabadság megélése jellemezte. 

Munkássága sokrétű volt. Az elsők között képviselte 

az öltözködési reformot, ami azt jelentette, hogy levetet-

te a fűzőt, és maga tervezte reform ruhákba öltözött. 

Egyéniségét tekintve elkerülhetetlen volt, hogy bekap-

csolódjon a női emancipációs törekvésekbe. A fővárosi 

építkezések kapcsán nagyszabású murális munkákra is 

megbízást kapott. Kezdettől a gyermekjáték, a gyerme-

kek világa is foglalkoztatta. 

A századfordulót követően kialakuló új gyermekkép 

nyomán, a reformpedagógiák hatására átalakuló játékok 

megmozgatták a nők fantáziavilágát, és új lehetőségeket 

láttak azok megtervezésében. Ezt egyrészt a fából ké-

szült játékok, másrészt a gyermek kezébe simuló, puha, 

barátságos, főként textilből készült játékszerek, babák 

csoportja jelentette. 1904-ben a Magyar Művészeti Tár-

sulat játékpályázatot írt ki, amelynek nyertese Undi Ma-

riska lett. Díjnyertes játéka: Péterke királyfi szekere. 

Tervezésében a hagyományos népi háziipari fajátékok 

formavilágát alkalmazta. Fontosnak tartotta a gyermekek 

térbeli környezetének esztétikusabbá tételét is, ezért ké-

sőbb több gyermekszoba-berendezés tervet is alkotott. 

Gyermekkönyvillusztrációi is ismertek. Sokrétű tevé-

kenységének köszönhetően ma úgy gondolhatunk rá, 

mint grafikus, festő, meseillusztrátor, iparművész, játék-

szer- és bútortervező. Hálás vagyok, hogy a játékterve-

zést nem tekintette játéknak, hanem komoly feladatnak. 

Nézem a polcunkon a régi játéktársakat. Majd ha 

unokáim lesznek, új barátok költöznek be hozzánk. Ké-

szítem a helyet. Remélem, lesznek még játékmegálmo-

dók, akik az újabb nemzedék számára is olyan játékokat 

készítenek, amelyekhez jó lesz odabújni, amelyek este, 

sötétben bátorítanak, reggel pedig huncut csintalanko-

dásra biztatnak. 

Portré ● 

•   BEREKMÉRI MELINDA 

Undi Mariska 
(1877, Győr – 1959, Budapest)  

Undi Mariska: ÁBC-s könyv M betűs lapja 
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● Interjú 

– Miért pont sakk? Hogyan 

került kapcsolatba ezzel? 

– A családterápiás képzés során 

egy alkalommal egy írországi tera-

peuta tartott előadást a terapeuta erő-

forrásairól. Akkor, egyebek mellett, 

beszélt a hobbiról, hogy minden em-

ber egy-egy nehéz nap után a saját 

hobbijában töltődik fel. Ő ajánlotta 

azt, hogy tegyünk egy próbát, és ne 

úgy töltekezzünk a hobbiból, ahogy 

addig: a nap végén vagy akkor, ami-

kor erre időt tudunk fordítani, hanem 

munkaidő alatt. Más szavakkal, ha 

lehet, akkor hívjuk meg a klienst a 

hobbinkba. Példaként azt mondta, 

hogy ő el szokott menni golfozni az  

őt megkereső emberekkel, és hogy 

ez mennyire megtermékenyíti a terá-

piás beszélgetést. Ilyenkor ugyanis 

nem egy irodában vagy egy szobá-

ban ülnek, hanem kinn a szabadban 

játszanak, és közben ugyanúgy be-

szélgetnek.  

Én szeretek sakkozni, még akkor 

is, ha nem tudok nagyon jól, és arra 

gondoltam, hogy mi lenne, hogyha a 

kliensekkel sakkoznék, és ennek 

kapcsán beszélgetnénk.  Ez volt az 

első ötlet pillanata, de később nyil-

ván utánaolvastam a szakirodalom-

ban, hogy foglalkoztak-e még ezzel 

a kérdéssel. Azt tudtam, hogy a sak-

kot már korábban is  használták terá-

piás céllal, például Széchenyiről is 

feljegyezték, hogy amíg szanatóri-

umban volt, ott sakkozott, de inkább 

csak stresszoldó jelleggel.  

Az én módszerem abból áll, hogy 

lejátsszuk a játszmát annak rendje  

és módja szerint, órával, jegyezzük a 

lépéseket, és utána a parti végén új-

ból felállítjuk a figurákat a táblára, 

és elemezve a játékot, a játék során 

meghozott döntéseket, keressük a 

kapcsolódási pontokat, a párhuzamot 

az életben hozott döntésekkel. Első 

hallásra lehet, hogy ez így hihetet-

lennek tűnik, de rengeteg kapcsoló-

dási pont van a játék és az élet kö-

zött. A huszadik század nagy filozó-

fusa, Hans-Georg Gadamer azt 

mondja, hogy a játékban megmutat-

kozik az, ami van, és ezt sokszor 

megtapasztaltam már. Ha az ember 

belefeledkezik a játékba, akkor kilép 

a burok mögül, és lehullanak az álar-

cok. Például egy focimérkőzésen 

vagy más játékban, ha belefeledke-

zik az ember, akkor önmagát adja.   

 

– Ez kétségtelenül így van, de 

mi történik, ha nem szeretek sak-

kozni, és így belefeledkezni sem 

tudok… Akkor is részt vehetek a 

terápián? Lehet hatékonyan alkal-

mazni? 

– Az évek során finomítottam a 

módszeren, és a beszélgetésnek há-

rom nagyobb része van. Az első az, 

amikor játszunk egy játszmát, és 

utána azt elemezve beszélgetünk. Ha 

valaki tudja az alaplépéseket, akkor 

már élvezhető ez a rész is. Ha nem, a 

második szakasszal kezdjük, akkor a 

sakktábla és a sakkfigurák segítségé-

vel felállítja a táblára a számára fon-

tos személyeket, témákat, problémá-

kat és önmagát is. Tehát mindegyik-

nek választ egy figurát, és elhelyezi 

a táblán, egy kicsit érzékeltetve azt, 

hogy ki milyen közel vagy távol van 

hozzá képest. Ehhez nem kell külö-

nösebb sakktudás, de ez is rengeteg 

témát a felszínre hoz. 

 

– Gondolom, hogy akkor ezzel 

fel is oldódik a görcsök egy része 

azáltal, hogy a kezével teszi-veszi a 

tárgyakat... 

– Igen, volt ilyen élményem, 

hogy felrakta a kliens a számára fon-

tos személyeket, problémákat. Ter-

mészetesen nem mondtam semmit, 

hogy hova rakja. Teljesen egyedül 

döntött, de a végén felpattant, hogy 

ez hihetetlen, hogy ezt le kell fény-

képeznie, és végül is ez a lényege 

ennek a módszernek, hogy az, ami 

az ember lelkében van, vagy az, 

amiben ő benne van, a különböző 

kapcsolatok rendszerében, azt maga 

előtt láthatja egy táblára kivetítve. A 

sakktábla azért nagy segítség, mert 

ez egy pontos koordinátarendszer, 

tehát lejegyezhető az állás. Aztán 

nem meglepő módon, nagyon sok-

szor a későbbi beszélgetésekben a 

kliensek vissza-visszatértek erre az 

állásra, vagyis bennük tábla nélkül is 

rögzül, hogy melyik figura hol volt, 

és több ülésre is témát adnak.  

Végül van egy harmadik szakasz, 

hogyha igényli a kliens, amikor szin-

tén a figurák segítségével lemodelle-

zünk egy döntési helyzetet, amiben 

van. Ilyenkor, ahogy rakja fel a figu-

rákat, elmondja, hogy mi a problé-

ma, hogy mik lehetnek a megoldá-

sok, és végül  mire a figurák a he-

lyükre kerülnek, megszületik benne, 

hogy melyik utat választja. Ennyi 

röviden összefoglalva a módszer. 

Természetesen a beszélgetések során 

ugyanazt csinálom, amit korábban 

is, lelkészként, illetve terapeutaként 

tanultam és alkalmaztam, ez csak 

egy eszköz, egy áldott eszköz, ami 

serkenti a beszélgetést. 

A sakk, mint áldott eszköz 
 Sógor Árpád református lelkészt, családterapeutát azért kerestük meg, hogy az általa kifejlesztett 
módszerről,  a sakkterápiáról beszélgessünk vele. 
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Interjú ● 

– Mennyire sikeres ez a módszer? 

– Van, akinek nagyon bejön, és 

van egy továbbfejlesztett változata, 

amelyet pároknál alkalmazok. Akár 

jegyespároknál is. Ebben az esetben 

a társnak a családját kell felrakják a 

táblára, illetve közösen egy elképzelt 

jövőt. Volt már rá példa, hogy ott 

szembesülnek ők maguk is, hogy 

vannak témák, amelyekről különbö-

zőképpen gondolkoznak.  

Ami a sikert illeti, kicsit hadilá-

bon állok, mert nem tudom, hogy 

mit értünk siker alatt, hiszen ha egy 

olyan problémával találjuk szembe 

magunkat, amely évek alatt alakult 

ki, az csak a legritkább esetben fog 

egy beszélgetés után megoldódni, 

viszont adhat egy lökést, vagy elin-

díthat valakit  egy úton, a gyógyulás 

útján, és erre számos példa volt már, 

ami alátámasztotta ezt. Volt olyan, 

hogy egy diáknak – mert főként diá-

kokkal vagyok kapcsolatban – azt 

mondtam, hogy ezt a gondolatot 

használd, ha tudod, ha jónak látod, 

de ha nem, akkor vesd el. Akkor azt 

válaszolta, hogy ez nem mond neki 

semmit, de egy év után visszajött 

azzal, hogy igazam volt, és az a be-

szélgetés indította el a jó úton.  

 

– Mennyire általános érvényű? 

– Az egyik legnagyobb örömöm, 

hogy beszélhettem kollégáknak erről 

a módszerről, és azt mondtam nekik, 

hogy mindenki meg kell találja a 

saját módszerét. Aztán a visszajelzé-

sekből kiderült, hogy az egyik kollé-

ganőm úgy megy el családlátogatni, 

hogy visz magával a Miatyánkhoz 

kapcsolódó képeket, szimbólumokat. 

Azok közül választ egyet az, akit 

meglátogatott, és úgy indul el a be-

szélgetés. Ez szintén nagyon áldá-

sos. Hasonlóan eredményes egy má-

sik módszer, amit szintén elmondtak 

a kollégák, hogy családi fényképeket 

nézegetve indítják a beszélgetést. 

Tehát vannak eszközök, amelyeket 

sokszor észre sem veszünk, pedig ott 

vannak a kezünk ügyében. 
 

– Visszatérve a sakkhoz, elkép-

zelhető, hogy az olvasóink közül 

valaki a társával leül sakkozni és 

alkalmazza ezt a módszert? Már-

mint, hogy leírja a lépéseket, és 

utána megbeszélik a döntéseket, 

ami aztán túlmutat a játékon ma-

gán? 

– Attól tartok, hogy elveszne a 

játék öröme. Inkább azt mondom, 

hogy önmagunkat kellene elemezni 

a játék során. A sakk, mint stratégiai 

játék, az egyik legnagyszerűbb, még 

a mai számítógépes világban is. A 

sakk nevelésben betöltött fontos sze-

repéről már nem is vitatkoznak, min-

denki elismeri. Ahol ezt komolyan 

veszik, kimutatható, hogy a diákok 

jobban tanulnak, jobban megértik 

az összefüggéseket. Ugyanakkor 

szembesülnek azzal, hogy ha ho-

zok egy döntést, akkor azért vállal-

nom kell a felelősséget. Ez sokszor 

ma már egy felnőtt embernek is 

nehezen elfogadható tanítás, hát 

még egy gyermeknek. A sakkban 

viszont zsenge korban megtanulja, 

a játéknak köszönhetően. Rengeteg 

életvezetési jó tanács is el van rejt-

ve a játékban, hogy például gon-

dolkodjak előre két-három lépéssel, 

ne csak a pillanatnyi hasznot néz-

zem, vagy ott van az áldozathoza-

tal, ami a sakkban egy nagy téma. 

Mit jelent a mai életben, hogy va-

lamiért áldozatot hozok? Nagyon 

sok kérdést lehet megbeszélni a 

sakknak köszönhetően. 

Zárásként csak annyit szeretnék 

még elmondani, hogy a sakk is 

átváltozhat szenvedéllyé. Amikor a 

játszmák végén nem is elemzem a 

döntéseimet, hanem máris újabb 

játszmát kezdek a számítógép el-

len, az káros is lehet. Ha viszont 

emberekkel játszunk, akkor egy 

nagyszerű módja lehet annak, hogy 

közösségbe kerüljünk, akár olya-

nokkal is, akikkel nincs más közös 

nyelvünk, csak a sakk nyelve. 

•   KORONDI KINGA 

Hogy is lehetne végre abbahagyni? 

Unalmas játék, kezdjünk mást talán. 

Hogyan lehetne ellopózni halkan, 

Íróasztal, újság, kötelesség, 

Egyen fene, csak játszani akartam! 

 

Emlékszem még, aludni készülődtem, 

Árbóc nőtt ágyamon, ringott velem, 

Fölkelt, lement a nap, s én fölfedeztem 

A legkisebb világrészt, hol a nép 

Éjfélig játszik arany dzsungelekben. 

Játsztam hajóst és búvárt zöld öbölben, 

Tréfás diákot, bölcset s ostobát, 

Játsztam szerelmest s most felnőttet éppen, 

Hej, milyen unalmas, hosszú játék! 

Nyitott szemekkel horgonyzok az éjben. 

 

Döcög az ágy s többé Göncölszekér 

Elé nem állnak kéklő pejlovak, 

Sokágú szél hajlong az út felett, 

Valahol él egy szőke gyermek, 

Még néha hív, és lassan elfeled. 

Szőcs Kálmán 

Felnőttet játszó 
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● Interjú 

– Miért fontos a játék? 

– Ha kisgyerekekről beszélünk, 

akkor ez az életterük, ők ebben tud-

nak a legjobban kiteljesedni. Ugyan-

akkor a pedagógus vagy a szülő is a 

játék révén találja meg az utat a leg-

könnyebben a gyerekhez. Ezt a kor-

osztályt legjobban a játékkal lehet 

megközelíteni. A kisgyerekek nem 

tudnak még úgy kommunikálni, 

ahogy mi megszoktuk, ezért a játék 

segíthet abban, hogy megismerjük 

őket, feltérképezzük a gondjaikat, és 

igényeik szerint fejlesszük őket. 

Mindegyik gyerek más és más, 

így aztán minden esetben meg kell 

találni az utat, a kulcsot, hogy meg-

közelíthessük őket. Ezt követi majd 

a munka, amelynek során kibonta-

kozhatnak a gyerekek. Ez persze egy 

hosszabb folyamat, amíg megisme-

rünk valakit és rájövünk, hogy mi-

képpen tudunk segíteni rajta. Ez a 

pedagógus feladata. Tudom, hogy 

ma elsősorban azt várja el sok szülő 

az óvodától, hogy felügyeletet bizto-

sítson, de én úgy gondolom, ennél 

azért nemesebb ez a hivatás. A mun-

kánk a kapcsolatokról szól, amiket 

kiépítünk a gyerekekkel, olyan köz-

vetlenül, mélyen és őszintén, aho-

gyan csak ezzel a korosztállyal lehet. 
 

– Ezt annak ellenére is így gon-

dolja, hogy a tapasztalat azt mu-

tatja, hogy a gyerekek egyáltalán 

nem emlékeznek az óvónőjükre? 

– Igen, ezt tudni kell, sokan elfe-

lejtenek. Gyakran csak a szülők  

elmeséléseiből maradunk meg emlé-

kezetükben, emlékeikben. Ez normá-

lis, el kell fogadni, és ez a fejlődésre 

mutat. Mindennek tudatában nem 

mindegy, hogy abban az időben, 

amíg ő ott van, milyen élményt nyúj-

tok neki, és hogy milyen értéket 

adok át. Természetesen, ha a szülő a 

református óvodát választotta, akkor 

tudja, hogy mire számíthat, hogy mit 

közvetítünk, és valószínűleg éppen 

emiatt döntött mellettünk, mert eze-

ket az értékeket képviseljük. Itt a 

gyerekek megtanulnak imádkozni 

már kicsi kortól, megismerkednek 

Jézussal, az Ő életével, áhítaton 

vesznek részt, amelyen a lelkük fej-

lődésére összpontosítunk, nevelésük 

több síkon történik. Az önállósulás 

fejlődésében segítünk. Én emiatt sem 

látom haszontalannak a munkánkat, 

sőt. Ezt pedig a legkönnyebben eb-

ben a korosztályban, játékosan lehet 

átadni. 

Azt is látni kell, hogy bár tudjuk, 

hogy minél több időt kellene a közös 

játékra szánni, ez nem mindig sike-

rül. Ezért gyakran keressük a megol-

dást erre. Megpróbálhatjuk bevonni 

őket például a házimunkába is, játé-

kossá téve azt, ha sikerül. Az együtt 

töltött minőségi idő nagyon fontos. 

 

– Az ma már nem kérdés, hogy 

egy gyereknek szüksége van játék-

ra. A kérdés az, hogy miért? 

– Mert ezáltal fedezi fel a világot. 

Kezdetben a kisbabák világa szűk 

környezetet jelent (anya, apa, testvé-

rek), de ez számukra a minden. Vi-

szont, ahogy növekednek, fejlődnek, 

kezd kinyílni, tágabb lenni számukra 

a világ. Ez a játékaikon is látszik, 

másra lesz  igényük. Amint nagyob-

bak lesznek, összetettebbé válnak a 

játékaik is. Természetesen a játékai-

kat az életkori sajátosságoknak meg-

felelően kell megválasztanunk, ami 

feltételezi, hogy ismerjük a gyereket, 

kialakítjuk azt a kapcsolatot, amely 

elengedhetetlen ahhoz, hogy partne-

rekké tudjunk válni. Egészen kisba-

ba korban egy zörgő is hozzájárulhat 

a saját világa felfedezéséhez, de igen 

jók például a matatókönyvek, ame-

lyek segítségével megtapogathatja a 

különböző textúrákat, érezheti, hogy 

egyik melegebbnek tűnik, mint a 

másik, ez puha, ez recseg, hangot ad 

ki stb. Ezáltal is maradandó tapasz-

talatokat szereznek a világról. 5-6 

éves korban egyre hangsúlyosabb 

szerepet kap a kézzel fogható, tárgyi 

játék mellett a szerepjáték, valamint 

a képesség- és személyiségfejlesztő 

játékok is. Ahogy idősödnek, a me-

móriát és képzeletet fejlesztő, a 

problémamegoldó, gondolkodást 

serkentő, kreativitást igénylő játékok 

lépnek előtérbe. 
 

– Mi van, ha valamiért ezek a 

játékok kimaradnak egy gyerek 

életéből? 

– Hát… a mai világban? Ebben 

az információdús környezetben ez 

szinte elképzelhetetlen. Valóban, 

van ahol ingerszegényebb a környe-

zet. Olyan is van, hogy nem feltétle-

nül az anyagiak miatt, de lelkiekben 

ingerszegényebb környezetben él a 

gyerek,  nem jut elegendő idő rá. De 

azt hiszem, hogy ha otthon nem kap-

A játék maga az élet 
 Zsidó Erzsébet Enikő óvónő, egyben három kisgyermek édes-
anyja is, így élete otthon és a munkahelyén – a Református Kollégi-
um óvodájában – közvetlenül a játékról szól. Azért kerestük fel őt, 
hogy beszélgessünk vele a játék szerepéről az életünkben. 
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ja meg a gyerek azt a játékos köze-

get, amire szüksége van, akkor  az 

óvodában vagy máshol, másokkal 

ismerkedve, barátkozva, csak rátalál. 

Ami pedig a játékokat illeti, e 

tekintetben az anyagiak kisgyerek-

korban nem számítanak, hiszen egy 

fadarab is lehet furulya és a kocká-

nak sem kell eredeti Rubik-koc-

kának lennie ahhoz, hogy betöltse a 

képzelt játékvilágban a helyét. Egyre 

gyakrabban olvashatunk arról, hogy 

ajánlott minél egyszerűbb és minél 

kevesebb játékot bevinni a gyerek 

életébe, mert akkor fog elindulni a 

fantáziája, amikor ő kell kitalálja, ő 

kell a képzeletével kitöltse a hiányzó 

részeket. Nem kell készen felkínálni 

nekik mindent. Ha nincs töltőtoll 

vagy bármi, amivel írni tudna, akkor 

talán majd a homokba rajzol, és az-

zal teljesen más irányba is fejlődhet, 

más tapasztalatokat is szerezhet.  

Éppen azt hangsúlyozzák a szakem-

berek, hogy figyeljünk arra, hogy túl 

sok inger se érje a gyerekeket. Ne 

tálaljunk fel mindent készen nekik. 

Unatkozni is kell, és jó! Az unatko-

zásban a fantázia elkezd dolgozni, és 

hogy mi sül ki belőle? Reméljük, 

csak jó.  

Nem amellett kardoskodom, hogy 

teljesen mellőzzék a telefont vagy a 

tévéképernyőt, mert olyan világban 

élünk, amelyben lépést kell tartaniuk 

a társaikkal, szükséges a fejlődésük-

höz, de korlátokat kell szabni. Néz-

het meséket, de tudni kell szűrni, 

szelektálni közöttük, mert bármilyen 

mese nem való nekik. Az életkoruk-

nak megfelelőt kell megtalálni. 

Ugyanez érvényes a játékra is. Az 

életkori sajátosságokat kell szem 

előtt tartani.  

 

– Úgy érzem, hogy akkor tulaj-

donképpen, ha szeretet van, akkor 

gyakorlatilag nem lehet elrontani, 

amennyiben vigyázunk arra, hogy 

ne érje túl sok inger a gyereket. 

Vannak más korlátok is? 

– Korlátok mindig vannak, kelle-

nek, szükségesek, hiszen érzelmi 

biztonságot adnak. De a legfonto-

sabb, hogy a  gyerek minőségi időt 

kapjon tőled, tőlünk. Mindegy az, 

hogy 10 lejes egy autó vagy 1 lejes, 

ő legközelebb is azt fogja választani, 

ami neki játszás közben örömet szer-

zett. Gyakran ehhez csupán te kel-

lesz, és újból kell neki  az az érzés, 

amelyet a szeretetteljes játszás köz-

ben tapasztalt meg. Ha ott vagy, elég 

lesz a séta veled az erdőben, rugdos-

ni a faleveleket, ugyanúgy mint azt 

korábban tettétek. A lényeg veled, 

róla, érte szól: szeretet, biztonság, 

nyugalom, öröm, szabadság érzése. 

 
– Tehát amikor játszunk a gye-

rekkel, akkor észszerű korlátok 

között érdemes rá hagyni, hogy 

mit csináljon? Mennyire kell irá-

nyítani, mennyire érdemes irányí-

tani?  

– Korosztálytól és persze a gye-

rek személyiségétől függ. Van olyan 

személyiségtípusú gyerek, aki veze-

tő típus, aki szereti maga meghatá-

rozni a játékot és annak a szabályait, 

és van, aki igényli az irányítást és a 

segítséget a játékban. Amint már 

mondtam, fontos ismerni a gyereket. 

A játék megválasztása is korosz- 

tály- és gyerekfüggő, hiszen ugyanaz 

a játék nem mindenkiben fejleszti 

ugyanazt, nem mindenkiből váltja ki 

ugyanazt. Például vannak olyan játé-

kok, amelyek versengésre ösztönöz-

nek, ilyen a versenyfutás. Nos, van-

nak olyan gyerekek, akik ezekben 

nem bírnak veszíteni, vannak viszont 

olyanok, akik a vereséget könnyeb-

ben elfogadják, és a fejlődés lehető-

ségét látják benne. Motiválja őket, 

hogy legközelebb még jobbak legye-

nek, sőt nyerjenek is. Természetesen 

a legapróbbakkal nem játszunk ver-

senyjátékokat, idősebb kortól aján-

lott, amikor ehhez érettek már. 

 

– Eljön az a pont, amikor már 

kinövik a gyerekek a játékokat? 

– Van ilyen? Hiszen felnőttként 

is játszunk. Az egész életünk csupa 

játszma, játék. Ami igaz viszont, 

hogy idővel a munka javarészt fel-

váltja a játékot, játékidőt. Az ará-

nyok megváltoznak. Az a jó, ha a 

kettő fedi egymást életünkben, és az 

a szerencsés, akinek a munka játék. 

Sajnos a tapasztalat azt mutatja, 

hogy játékra egyre kevesebb időt 

fordítunk, pedig – valljuk be – min-

ket is feltölt. Mégis úgy gondolom, 

hogy a játék nem tűnik el végleg az 

életünkből. 

 

– Egyre inkább az az érzésem,  

hogy a játék olyan sokrétű és any-

nyi lehetőség van benne, hogy gya-

korlatilag mindenre jó. Ez így 

megfogalmazva furcsán hangzik. 

Valóban bármire ki lehet találni 

egy jó kis játékot, és akkor az át-

visz a nehézségen?  

– Sokszor hozzáállás és felfogás 

kérdése. Kérdés az, hogy milyen 

helyzetben vagyunk, mennyire érint 

mélyen, mennyire vagyunk rugalma-

sak, nyitottak, mit akarunk. Kisgye-
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– Azt hiszem, hogy az olvasó-

inknak nem kell részleteiben be-

mutatni a szenvedélybetegsége-

ket, hiszen mindenki találkozott 

már az alkoholizmussal szűkebb-

tágabb környezetében, elég sokat 

hallani a drogfüggőségről is, még 

ha közvetlen tapasztalat kevesebb 

is van, viszont úgy tűnik, a játék-

szenvedély ritkább. Mindazonál-

tal lehet, hogy csak kevésbé feltű-

nő. Valójában mennyire gyakori 

a játékszenvedély? 

– A terápiás otthonra gondolva 

(mert emellett van ambuláns keze-

lés és rövid terápiás programok), a 

játékszenvedéllyel hozzánk segítsé-

gért fordulók aránya csekély, 10 

százalék körül mozog. Nem ritka 

jelenség, hogy a játékszenvedélyes 

nagy mennyiségben fogyaszt alko-

holt is.   

 
– Azért nem jönnek, mert nem 

ismerik fel, hogy ez egy függőség, 

vagy nem tudják, hogy ez a terá-

piás otthonban kezelhető? 

– Az alapítvány minden lehető-

séget megragad, hogy mediatizálja 

ezt a szolgálatot, ezt a munkát. 

Mégis sokan vannak, akik nem hal-

lottak a munkánkról, nem tudják, 

hogy a szenvedélybetegség kezelhe-

tő. Szándékosan nem mondom, 

hogy gyógyítható, mert valójában 

nem gyógyítható. Olyan értelem-

ben, hogy aki például alkoholfüggő-

vé vált, annak egész életében tartóz-

kodnia kell az alkohol fogyasztásá-

tól, mert soha nem tud biztonságo-

san fogyasztani, bármikor visszaes-

het. De fel lehet épülni, meg lehet 

szabadulni a függőségtől, teljes, 

kiegyensúlyozott életet lehet élni, 

amelynek alapja az absztinencia (az 

alkohol fogyasztásának teljes mel-

lőzése).  

Elindulni a felépülés útján, segít-

séget kérni nem könnyű és nem 

egyszerű lépés. Aki nagyon sok időt 

tölt a játékgép mellett, sok pénzt 

költ el a kaszinóban, annak a fizeté-

se nagy része a játékgépekben köt 

ki, az érdeklődése beszűkül, nem 

törődik a családjával, nem vállal 

felelősséget tetteiért, hanem hazu-

dik, lop, hogy pénzhez jusson, amit 

a játékgép elnyel. Ha az ember egy 

kicsit elgondolkodik az életéről, 

ráérez, hogy valami baj van.  

Még ilyen esetben sem könnyű 

segítséget kérni. Legtöbbször a hoz-

zátartozó keres meg és kér segítsé-

get tőlünk. Ritkábban az, aki ját-

szik, de ilyen is van. És ha már se-

gítséget kért, akkor megtette élete 

egyik legbátrabb lépését. 

 

– Hajlamosak vagyunk azt 

gondolni, hogy bár a drog, az al-

kohol, a cigaretta és a játék is 

függőség, mégis van köztük kü-

lönbség. Úgy tartják, hogy a drog 

és az alkohol azért veszélyeseb-

bek, mert személyiségváltozást 

okoznak, agresszívvé tesznek. 

● Interjú 

•   KORONDI KINGA 

rekkorban a játék mindennapi, szinte 

varázsszerként működik. Váratlan 

helyzet bármikor előfordulhat a  mi 

pedagógus szakmánkban is, és ilyen-

kor rugalmasnak kell lennünk, hogy 

ezeket a helyzeteket áthidaljuk. De 

szülőként is ugyanezt tapasztalom. 

Erre számítani kell, számítani a kiszá-

míthatatlanságra. Ugyanakkor nagyon 

fontos tudni, hogy a gyerek mindent 

lát, mindent hall és figyel, még ha ez 

nem is tudatos. Figyeli a viselkedésed, 

hogy bizonyos helyzetekben hogyan 

reagálsz, és ebből is tanul. Minta, talán 

példakép vagy!  

A játék ráadásul értékeket is képvi-

sel. Éppen ezért fontos, hogy ha én a 

gyerekkel játszom, akkor teljes mér-

tékben adjam bele magam a játékba, 

legyek jelen. Ha én nem vagyok most 

ott, benne, akkor az idő múltával – 

jelképesen mondom – az életében sem 

biztos, hogy benne leszek. Mert szá-

mára most ez az élet. Ha én ebből most 

nem kérek, akkor hogy várhatom el, 

hogy a későbbiekben velem mindent 

megosszon, és „meghívjon az ő játé-

kába”? 

 

– Mennyire kell azért küzdeni, 

hogy fejlesztő játékokat játsszunk a 

gyerekekkel? 

– Először is, a legtöbb játék fejleszt 

valamit, például figyelmet, mozgást, 

állóképességet, türelmet stb. Gyakori, 

hogy pusztán az örömérzet kedvéért 

játszunk, mert ez kell nekünk, erre van 

szükségünk. Mi sem töltjük mindig 

céltudatosan haszonszerzéssel, önma-

gunk vagy mások fejlesztésével, neve-

lésével az időnket. Néha egy filmet 

csak a szórakozás, kikapcsolódás ked-

véért nézünk meg, és nem azért, hogy 

feltétlenül bármit is tanuljunk belőle. 

Amikor játszunk is, néha tanulunk be-

lőle, néha meg csupán örülünk neki, 

hogy benne lehetünk. 

Amikor játékot választunk, akkor 

céltudatosan szoktuk ezt megtenni. A 

kérdés az, hogy mit akarok: fejleszteni 

vagy csak örömet okozni. De egyik 

nem zárja ki a másikat, mert a kettő 

együtt jár, csupán hangsúlyosabb sze-

repet kap egyik a másiknál, egy-egy 

játékban, játékszituációban. 

Van szabadulás,  
van kiút! 

 A játék nagyszerű és csodálatos dolog. Ez az, ami legelőször 
eszünkbe jut róla, mégis, mint annyi más csodálatos dolog, túlzott 
mértékben ez is káros lehet. Adorján Évával, a Bonus Pastor Ala-
pítvány által működtetett magyarózdi drogterápiás otthon igazga-
tójával beszélgettünk arról, hogy mi történik, ha a játék szenve-
déllyé válik. Adorján Éva alapvégzettségét tekintve szociális mun-
kás és családkonzulens, szakterülete pedig a függőségek, szenve-
délybetegségek. A Bonus Pastor Alapítvány szenvedélybeteg férfi-
akkal és hozzátartozóikkal foglalkozik keresztyén lelkiséggel, Er-
dély egyetlen magyar nyelvű  terápiás otthonában.  
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La vita è bella 
Böjte Csaba mesélte azt a történetet, hogy egyszer  vakációban, amikor a többi gyerek hazamehetett, egy 

szomorú öt-hat éves kislány maradt csak az otthonban. Tudta, hogy az árva gyerekektől sosem érdemes meg-

kérdezni, hogy mi a baj, hiszen nyilvánvaló, hogy mitől szomorúak. Nem érdemes erre még jobban ráirányíta-

ni a figyelmet, ezért azt kérdezte tőle, hogy akarna-e játszani. A kislány szeme felcsillant, és azt mondta: 

„Játsszuk azt, hogy te megtalálsz!”  

Minden bizonnyal sokféle játékra számított, de nem ilyenre, viszont már nem volt visszaút, ki kellett találni 

az új játék szabályait. Ölbe kapta a kislányt, feldobta jó magasra egy párszor, és közben örvendezett, hogy mi-

lyen jó, hogy megtalálta! A kislány pillanatok alatt belefeledkezett a kacagásba, aztán miután kijátszották ma-

gukat, nagy sokára megkérdezte: „Te is boldog vagy, mert megtaláltál?” 

A kislányból mára már felnőtt nő lett, de amikor találkoznak, ma is eljátsszák a játékot, természetesen leve-

gőbe dobálás nélkül, mert az élet szép, és mert valóban jó, hogy megtalálták egymást!  

– k2 – 

– A káros szenvedély minden 

esetben veszélyes. Legyen az szer-

függőség (alkohol, drog), vagy folya-

matfüggőség (játékszenvedély, kény-

szeres vásárlás, gyűjtögetés, takarí-

tás). Minden függőség valamilyen 

szintű személyiségváltozást okoz. A 

kényszeres cselekvés, éppúgy mint a 

szerfüggőség, megváltoztatja az agy 

biokémiáját, a személy magatartását. 

Meglehet, hogy a játékfüggő fizikai-

lag nem mutatja azokat a látványos 

elváltozásokat, amelyeket mondjuk 

egy alkoholista, de a fent említett 

figyelmeztető jelek egyre inkább 

súlyosbodnak: a fizetés nem lesz 

elég a játékgépekhez, kölcsönök, 

adósság következnek. A játékgépek 

egyre több időt vonnak el a függőtől 

a munka, a hobbi, esetleg a sport 

rovására. És ami nagyon fontos, ta-

lán a legfontosabb, megromlanak a 

kapcsolatok. A kényszeresség éppen 

abban nyilvánul meg, hogy ezeket 

tudja a függő, azt is tudja, hogy erre 

a kényszeres cselekedetre iparág 

épült fel, és mégsem képes leállni. 

 

– Laikusként azt gondolom, 

hogy az alkoholistának sokkal ne-

hezebb gyógyulni, hiszen minden-

hol beleszaladhat abba a mondat-

ba, hogy „ezt az egy pohárral iga-

zán megihatnád”, miközben a já-

ték azért mégsem jön annyira 

szembe… 

– A társadalom, amelyben élünk, 

arra van szocializálódva, abban nőt-

tünk fel, abban élünk, hogy kínálni 

kell, kínálni illik mindenkit. A leg-

többen alkohollal kínálnak, az 

(majdnem) mindig kéznél van. De 

játékgépekért sem kell a szomszédba 

menni. A kocsmákban, bárokban ott 

vannak a játékgépek, nem kis hasz-

not hozva a működtetőknek. És ha 

nem jár valaki kocsmába, még ke-

vésbé kaszinóba, ott van mindenki 

kezében az okostelefon, az asztalán 

a számítógép. Nagyon könnyen rá 

lehet kattanni a számítógépes játé-

kokra is. A járvány igencsak kedve-

zett annak, hogy az online térben 

töltsünk sok-sok időt a tanulás, a 

munka vagy éppen a bezártság kap-

csán. Nagyon sokunkat megkísérthet 

az, hogy „ottfelejtjük” magunkat a 

gép előtt.   

 

– A játék esetében is ugyanaz a 

séma érvényes, mint a többi függő-

ségnél, hogy ameddig ő maga nem 

akar gyógyulni, addig nagyjából 

tehetetlen mindenki a környezeté-

ben? 

– Ameddig a függő (játék-, alko-

holfüggő) nem kér segítséget, addig 

vele közvetlenül nem tudunk dol-

gozni. Tudunk viszont azzal a hoz-

zátartozóval, aki talán azért keres 

meg minket, hogy tanácsot kérjen a 

társa, gyermeke, rokona érdekében. 

Nagyon sok esetben történik ez így. 

A hozzátartozó látja, érzékeli, hogy 

baj van, és tehetetlennek, eszközte-

lennek érzi magát. A függőség 

„társas” betegség: nem csupán a füg-

gő beteg, hanem a közvetlen környe-

zete is beteggé válik. Szokták  

mondani, hogy egy függő mellett 

megbetegszik a család, kialakul a 

társfüggőség. Ha pedig a társfüggő 

kér segítséget, akkor a társfüggőnek 

nyújtunk segítséget. Bárki felveheti 

a telefont és időpontot kérhet egy 

beszélgetésre. Elkezdődhet egy terá-

piás folyamat, aminek az állomása 

lehet több terápiás ülés vagy a négy, 

illetve tizenkét napos terápiás prog-

ram. Mindkettőre biztatjuk és várjuk 

a hozzátartozókat is, mert a felépülés 

harmonikusabban történik, ha a hoz-

zátartozó is rálát a saját működésére 

és változtat azon. Marosvásárhelyen 

ajánljuk a hozzátartozók támogató 

csoportját is, amely minden szerda 

délután várja a társfüggő felesége-

ket, édesanyákat. 

Amennyiben a hozzátartozó elkezd 

változni, az a családi rendszer változá-

sát generálja. Ez a változás segítheti a 

függőt is abban, hogy szembenézzen 

rossz „működésével”, szembesüljön 

tettei következményeivel. 

Sokszor ez egy hosszú és fájdal-

mas folyamat. Amikor a függő tü-

körbe néz és elkezdi látni magát, 

elindul a változás útján. Amennyi-

ben tőlünk kér segítséget, személye-

sen kell jelentkeznie a felvételi inter-

júra. Azokat a személyeket tudjuk 

fogadni a hosszú távú bentlakásos 

kezelésre a magyarózdi terápiás ott-

honba, akiknek elsődleges betegsége 

a függőség. 

 
– A terápia során megszabadul-

hat a függőségétől. Elképzelhető, 

hogy valaki terápia nélkül is meg-

találja a kiutat? 
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● Interjú  

– Aki felvételt nyer a terápiás 

kezelésre, a hosszú távú terápián 

elkezdi a felépülése folyamatát. Na-

gyon sok ismeretre és önismeretre 

tesz szert. A terápiás közösségben a 

józan, szermentes és kényszeres cse-

lekedetek nélküli élethez szükséges 

kompetenciákat, készségeket fejleszt 

és gyakorol. Feldolgozza a múltját, 

megtanul konfliktusokat kezelni, 

megtanul bánni az érzéseivel: felis-

merni, kifejezni azokat. Az otthon 

lakói rendszeresen visszajeleznek 

egymásnak, tisztelettel. Rendezik a 

kapcsolataikat, gyakorolják az em-

pátiát, megtanulnak örülni olyan 

„apróságoknak”, amiket azelőtt talán 

észre sem vettek. Ugyanakkor  

nagyon gyakorlati dolgokat is elsajá-

títanak: a saját dolgaikat és környe-

zetüket tisztán tartják, konyhai  

szolgálatot teljesítenek, a birtokon, a 

kertben segítenek. Minthogy a terá-

piás otthon önfenntartó, ezeket a 

tevékenységeket a lakók végzik.  

Igen, elképzelhető, hogy valaki 

terápia nélkül is leáll az ivással vagy 

megszabadul a szerencsejáték függő-

ségtől. Azt tartjuk, hogy a felépülés 

alapja az absztinencia, vagyis a szer-

mentes, szerencsejátékmentes magatar-

tás, életvitel. Ez az alap, amire felépül 

mindaz, amit a fentiekben felvázoltam. 

Ha valaki nem iszik, nem játszik, az 

nagyon jó dolog, egy nagyon jó kezdet. 

Viszont mindaz, ami eltorzult az aktív 

függőség időszakában, az magától nem 

áll helyre. A helyreállást, rendeződést 

segíti a terápia bármelyik formája. 

 

– Azt olvashatjuk, hogy gyó-

gyulás nincs ebből a betegségből, 

vagyis az alkoholista  nem ihat 

többé egy kortyot sem. A játéko-

sokkal mi a helyzet? 

– Egészen pontosan, az alkoholis-

ta  nem ihat többé annak a kockázata 

nélkül, hogy visszaesik. Találkoz-

tunk olyanokkal, akik megpróbáltak 

szociális ivók lenni, olyanok, akik 

különleges alkalmakkal, mértékkel 

isznak. Ez nem működik. Előbb-

utóbb visszacsúsznak, és az esetek 

nagy részében mélyebbre, mint ahol 

a leállás előtt voltak. 

A szerencsejátékosoknak tartóz-

kodniuk kell minden olyan játékgép-

től, amellyel eddig a szorongásukat, 

feszültségüket oldották, vagy a játék 

nyomán eufóriát, vagy éppenséggel 

nyugalmat éreztek. Sokfajta játék 

van. A Terápiás Otthonban szinte 

naponta játszunk Activityt és más 

társasjátékot, az esti szabadidőben 

van aki römizik, pingpongozik, láb-

teniszezik. Ezek a játékok fejlesztik 

a kreativitást, spontaneitást, mozgás-

koordinációt, fizikai erőnlétet, álló-

képességet. Örömmel látjuk, hogy 

élvezettel oldódnak fel 40-50 éves 

emberek, és „lesznek ismét gyerme-

kek”.  

 

– Nehéz ebben a történetben 

pozitívumot találni… 

– Igen, a függőséggel együtt jár 

sok nehézség, fájdalom, bántás, 

veszteség, ami a személyt és a csa-

ládját éri. Egyetlen pozitívum abban 

van, ha valaki ráébred a bajra, és 

megoldást keres és talál. Találkoz-

tam olyan szenvedélybeteg férfival, 

aki a szabadulását követően elmond-

ta, azt az ellentmondásosnak hangzó 

mondatot, hogy: „Így visszatekintve, 

hálás vagyok Istennek, hogy alkoho-

lista lettem, mert a felépülésem so-

rán találkoztam az élő Istennel. A 

feleségemmel, családommal a kap-

csolatom minőségileg hatalmasat 

változott, el se cserélném azzal az 

élettel, amit azelőtt éltem.” Egy ilyen 

mondat mögött sok küzdelem áll.  

 

– Lehet-e számszerűsíteni a 

munkájuk eredményét? Milyen 

arányban gyógyulnak ki a játék-

szenvedélyből? 

– Fennállásunk óta, 2005-től a 

Terápiás Otthonban több mint 520 

személy fordult meg. Volt, akinek 

többszöri próbálkozásra sikerült fel-

épülnie. Nagyon sok volt lakónkkal 

tartjuk a kapcsolatot. A statisztikánk 

azt mutatja, hogy a terápián résztve-

vők több mint 60 százalékának  

megváltozott az élete. Ebben  a já-

tékfüggők is benne vannak. Ez egy 

magas arány, aminek nagyon örü-

lünk, és hálásak is vagyunk Istennek, 

hogy ebben a szolgálatban eszkö-

zökként használ.  

Az alapítványunk utógondozói 

tevékenységeket is szervez: évente 

négy alkalommal van országos talál-

kozónk, nyaranta egyhetes táborba 

hívjuk a felépült szenvedélybetege-

ket családtagjaikkal együtt, a szen-

vedélybeteg családok gyermekeinek 

tábort, a Terápiás Otthonban felépül-

tek számára „öregfiú” találkozókat 

szervezünk. Erdély több városában 

működik támogató csoport mind a 

szenvedélybetegek, mind a hozzátar-

tozók számára.  

 
– Mi a legfontosabb üzenet, 

amit olvasóinknak szeretne átad-

ni? 

– Van remény! Kutyából igenis 

lesz szalonna, a szenvedélybetegség-

ből van kiút. Ha bajt észlelünk, kér-

jünk segítséget, mert van segítség.  

Ápoljuk a kapcsolatainkat! Le-

csengőben van a járvány, mozdul-

junk ki az elszigeteltségből, tanuljuk 

meg kikapcsolni a számítógépet, az 

okostelefont, keressük a szeretteink-

kel való élő, személyes kapcsolatot! 

•   KORONDI KINGA 

Bonus Pastor Alapítvány  
 

Terápiás Otthon (Magyarózd) 
 

Tel:  +40 743 039255, 
   +40 787 691845,  
     +40 265 483214 

 

(hívható naponta a következő órák 
között: 10:00-12:30, 14:30-16:00, 

21:00-22:00)  
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Elmélkedés ● 

 

„Ne nyúlj hozzá, az nem játék!”, 

– emlékszem a nagyszüleim, szüleim 

által gyakran feddőnek szánt monda-

tára. Akkor hangzott el mindig, ami-

kor gyermeki kíváncsiságból fakadó-

an valami felkeltette a figyelmemet, 

és gyermeki ügyetlenséggel tanul-

mányozni kezdtem. Ez a mondat 

most már szülőként is ismerős, hi-

szen akarva-akaratlanul, amit akkor 

hallottam, hajlamos vagyok tovább-

adni. Így működünk. Néha még az-

óta is kicsúszik egy ilyen mondat a 

számon, amióta megtanultam, hogy 

ilyet nem szabad mondani a gyerek-

nek.  

Miért is nem? Mert a gyermek 

számára ennek a mondatnak nincs 

értelme. A gyermek számára a játék 

és valós élet között nincs különbség. 

Az, amit ki akar próbálni, amit ját-

szik, az számára egy nagyon komoly 

tevékenység, és ezáltal fejlődik. A 

játék által felfedez, kísérletezik, kö-

vetkeztetéseket von le a világgal és 

magával kapcsolatosan. A játék szá-

mára az élet, és a fejlődésének elen-

gedhetetlen része (és nem csak szá-

mára).  

Miért mondogatjuk mégis ezt a 

mondatot, miért ivódott ez így be-

lénk? Mert hajlamosak vagyunk azt 

hinni, hogy a játék csak a gyerekkor 

egyik kelléke. Amikor felnőtté vá-

lunk, akkor a játékot tudatosan 

száműzzük, hiszen úgy gondoljuk, 

hogy egy felnőttnek komolynak, 

erősnek kell lennie. Ezzel a játékos-

ság nem fér össze. 

Kutatásaim alatt rájöttem arra, 

hogyha felnőtt életünkből száműz-

zük a játékra való nyitottságot, akkor 

nagyot veszíthetünk. Játék alatt fő-

képp társasjátékokra gondolok 

(amikor egy asztalhoz ülve egy tár-

sasjátékot játszunk, anyagi tétek nél-

kül), mint például a jól ismert „Ne 

mérgelődj, ember”. Fontos, hogy 

semmiképpen ne a szerencsejátékok-

ra gondoljunk, hiszen azoknak nega-

tív, sokszor életeket tönkretevő hatá-

sairól sokan hallottunk már.  

Miért lenne  veszteség számunk-

ra, ha elzárkózunk a játékoktól? 

Azért, mert a játék bennünket, felnőt-

teket is nagyon sok mindenre fejleszt-

het, taníthat. A játék tulajdonképpen 

az élet, vagy élethelyzetek kicsiben 

történő mintázása. Olyan, mintha 

egy élethelyzetnek lenne a kicsinyí-

tett makettje.  

Felnőttként is még sok minden-

ben lehet(ne) fejlődni. Lehet, hogy 

valakinek több türelemre lenne szük-

sége, más meg kellene tanuljon alá-

zatosabbnak lenni, amikor győze-

lemről van szó, vagy éppen helyesen 

kellene kezelje azt, ha elveszít vala-

mit. Lehet csak azt kellene megta-

nulniuk egyeseknek, hogy kivárják a 

sorukat, jobban figyeljenek a másik-

ra, vagy hogy nem mindig úgy van 

az életben, ahogy mi szeretnénk.  

Ezeken a területeken segíthet az, 

ha egy játékban kipróbáljuk magun-

kat. Hogyan? 

Nézzük például a szabályok be-

tartását. Alapvetően olyan korban 

élünk, amelyben egyre nagyobb 

„divat”, hogy nem szeretik az embe-

rek a szabályokat. Azonban, ha nincs 

semmi szabály, akkor egyszerűen 

nem lehet egymás mellett élni. A 

játékban, ha nem tartjuk be a szabá-

lyokat, akkor az élvezhetetlenné vá-

lik. Ha élvezni szeretnénk a játékot, 

a szabályokat be kell tartani. Ha ez 

nem megy nekünk, akkor jó gyakor-

lat a játék közben megtanulni. A 

való életben pedig alkalmazhatjuk.  

A játék segíthet abban, hogy job-

ban megismerjük magunkat, felis-

merjük azt, hogy mi mit vált ki belő-

lünk. Ilyen önismereti terület lehet 

az is, hogy hogyan reagálunk a győ-

zelemre vagy a veszteségre. Van, aki 

egy veszteségnél felborítja az asztalt, 

elszalad, elzárkózik, kilép. Van, aki 

egy győzelemnél annyira elbízza 

magát, hogy mindenkit lealáz. Bár ő 

a győztes, a közösséget mégis el-

vesztette. Ha így reagálunk a min-

dennapi életben is hasonló helyze-

tekben, akkor kellemetlenségek fog-

nak érni. Az életben is lesznek győ-

zelmeink és veszteségeink, ami nem 

mindegy az az, hogy hogyan reagá-

lunk ezekre. Inkább a játékban fe-

dezzük fel gyengeségeinket, és vál-

toztassunk, változzunk, mint hogy a 

való élet tanítson meg rá, ahol sok-

kal nagyobb a tét. A játék csak egy 

makett, egy szimuláció, ahol legfel-

jebb a játékot veszítjük el, de az élet-

ben nem mindegy, hogy mit veszí-

tünk, ha nem tudjuk kezelni az érzé-

seinket. 

A társasjáték hasonló módon se-

gít abban, még nekünk, felnőtteknek 

is, hogy megismerjük a játékostársa-

inkat, csapatszellemet erősítsen, fej-

lesszük a közös gondolkodás, az 

együttműködési készségeinket. De 

emellett jó hangulatot teremthet, 

öröm forrása lehet egy-egy jó kis 

közös játék, és a kapcsolatainkat is 

erősítheti.  

Ezért bátorítok mindenkit arra, 

hogy gondolja át a játékhoz való 

hozzáállását, és legyen kész arra, 

hogy megélje a játékot, és játssza az 

életet, hiszen a játék az élet kicsiben! 

•   LUKÁCS VILMOS ISTVÁN 

A játék nem játék 
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● Gyerekoldal  

A SZENT 

LÉLEK 

gyümölcsei 

   FEJTÖRŐ 
 

 

1. Jézus 12 tanítványának a foglalkozása 

2. A Szentháromság harmadik személye 

3. 40 nappal van húsvét után 

4. 50 nappal van húsvét után 

5. Jézus ide vezette ki a tanítványokat 

mennybemenetele előtt 

6. Jézust eltakarta a tanítványok szeme 

elől 

7. Az ő nevéhez fűződik az Apostolok 

Cselekedetei könyv 

Mt 
és ímé, 

 

28, 20 

napon 
vagyok 

én 

a világ 

ti veletek 

minden végezetéig. 
 

Mennybemenetel és pünkösd  
A feltámadott Jézus Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, az alábbi szavakkal küldte el a tanítvá-

nyokat az evangélium hirdetésére. Sajnos a befejező rész  

szavai sűrű felhőbe keveredtek. Oszlassátok el a felhőket, s 

fejezzétek be a mondatot!  

 

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, meg-

keresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek  

nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én  

parancsoltam néktek:  
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Anyai nagyanyám, ki feltűnően 

rövidlátó volt, reggel átjött hozzánk, 

és így szólt anyámhoz: 

– Ezt a gyereket is óvodába kelle-

ne adni. 

Az a gyerek, kiről beszélt, én vol-

tam. Kis nádszéken ültem, a galago-

nyabokor alatt, és vajaskenyereztem. 

Nem tudtam, jól hallottam-e, amit 

mondott. Lélegzetem elállt a harag-

tól. Sohasem hittem, hogy így lehet 

beszélni egy emberről, legkevésbé 

pedig rólam. Meg sem kérdeznek, 

csak elküldenek egy ismeretlen hely-

re, valahová. Gyűlölettel néztem 

nagyanyámra. Szeme az ujjnyi vas-

tag szemüveg alatt még zöldebbnek 

rémlett, s tudtam, ő is gyűlöl engem. 

Akkor vettem észre, hogy arca csupa 

ránc, és nemsokára meg fog halni. 

Nyomott hangulatban keltem fel 

a nádszékről, valami nagyon rosszat, 

eddig ismeretlent sejtve, de munká-

hoz láttam, és még elintéztem  

néhány igen sürgős dolgot, melyet 

már igazán nem lehetett tovább ha-

lasztani. Kihoztam a kézitükröt, 

megvilágítottam vele a padlás szele-

lőlyukait, melyekbe rongyok voltak 

gyömöszölve, a csatorna rostélyát, a 

szemétdombot. A kertben kettéha-

raptam egypár keserű orgonalevelet. 

Innen az ebédlőbe mentem megnéz-

ni, él-e még a katicabogár, melyet 

tegnap a pohár alá tettem. A padlá-

son egy bádogkádba álltam, és anél-

kül hogy bármit csináltam volna, 

körülbelül egy óráig maradtam úgy, 

mozdulatlanul. Azt képzeltem, hogy 

hajón vagyok. 

Délben ebben a kádban leltek 

meg. Ha így egyedül, játék közben 

találtak, mindig elpirultam. Annyit 

tudtam, hogy játszani nem szégyen. 

De a nagyok mégis kinevettek, vala-

hányszor csak elképzeltem azt, amit 

nem láttam. Ezért aztán a képzeletet, 

mint valami bűnt, rejtegettem. Za-

vartan ültem az asztalhoz. Anyámat 

a padlásbeli jelenet meggyőzte, hogy 

tenni kell valamit, az ebéd végén 

közölte is velem, hogy holnap reggel 

már óvodába megyek. 

Szájamban elkeseredett a piskóta. 

Kiköptem a tányérra, és nem tudtam 

többet enni. Fejemet a mellemre haj-

tottam. Hiába mondtam volna, hogy 

nem megyek, inkább kiszaladtam az 

udvarra. Itt halálos félelem szorította 

össze szívemet. Lődörögtem ide-oda 

azzal a titkos reménységgel, melyet 

a halálraítélt is érez kivégzés előtt, 

hogy talán mégsem történik meg az, 

ami feltétlenül megtörténik, és vala-

hogy megfeledkeznek az óvodáról. 

Később beborult az ég. Ideges szür-

keség takarta el a lombokat. A fé-

szerben, egy sarokban ültem. Sötét, 

züllött lehettem, mint egy kis anar-

chista. Azon gondolkoztam, mit  

vétettem rövid életemben. Nem ér-

tettem, miért visznek el hazulról. 

Lefekvés előtt pedig a nagy tükörben 

még egyszer megnéztem vézna kis 

alakomat, melyet oly szánandónak 

találtam, hogy sírva fakadtam. 

Reggel a szokottnál korábban 

öltöztem fel. Nagyanyám jött értem 

a piacról, fekete táskával, melyben 

zöldség és hal volt. Hogy mi az óvo-

da, arról eddig nemigen tépelődtem. 

Egyetlenegyszer mutatták meg, de 

akkor elfordított arccal szaladtam 

hazáig, és a szorongás mindannyi-

szor megújult, később is, mikor az 

óvodával fenyegettek. Igazat szólva, 

sohasem hittem, hogy egyszer én is 

odakerülök. Két görbe kis utcán kel-

lett átmennem. Hamar odaértünk. 

Azt gondoltam, hogy sokkal mesz-

szebb van. Nagyanyám kinyitott egy 

rozoga faajtót, betuszkolt, és vissza-

rántotta a kilincset. 

Benn, a nagy-nagy udvar mélyén, 

földszintes ház állott az akácfák 

közt, annyi ablakkal, melyet életem-

ben sem láttam, előtte egy homokos 

játéktér, melyen egymástól alig meg-

különböztethető, egyforma, tornain-

ges gyerekek zajongtak, hasonlóak 

hozzám, kicsinyek és gyengék. Pár 

lépést tettem előre, majd újra meg-

álltam, egymás felé forduló, csám-

pás lábakkal. Nem vettek észre. 

Végre egy nő jött, kiről megtudtam, 

hogy az óvodásnéni, kézen fogott, és 

vezetni kezdett befelé. 

Reszketve toltam el magamtól. 

Később, nagyon bizalmatlanul, még-

is vele mentem. Nem értettem, hon-

nan ismerhet engem. (...) 

– Tisz fiú – mondta kedveskedve 

a néni, és leguggolt a földre –, gyere 

ide, tisz fiú! 

Megálltam a küszöbön. A néni 

sápadt, húszéves leány volt, a tüdő-

vész látható jeleivel, arca sovány, 

orra, melyet rózsaszín rizsporral hin-

tett meg, a kinyomott bőratkák he-

lyétől lyukacsos. Lenéztem őt, hogy 

„tisz fiú”-nak hívott engem, ki már 

Irodalom ● 

 Kosztolányi Dezső  

Óvoda 
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tudtam, hogy azt egyszerűen 

„kisfiú”-nak mondják. Szánalomból 

közeledtem hozzá. Mindenféle unal-

mas dolgokat mesélt, gyorsan és hal-

kan, a kacsalábon forgó tündérvárról, 

melyben sohasem hittem, a mákos 

kalácsról, melyet utáltam, a regebeli 

kis királyokról, kik csak arra valók, 

hogy a gyerekeket ágyba csalják és 

lefektessék, mikor nem akarnak 

aludni. Látszott rajta, hogy ilyen kis-

fiúval még nem akadt össze. Sóhajt-

va a hegedűért nyúlt. Egy indulót 

játszott, mely egyenesen az óvoda 

számára készült, és arra szolgált, 

hogy az engedetlen kölyköket jó 

kedvre csiklandozza. Befogtam a 

fülem. Erre játékokat tett elém, ked-

vetlenül. Csupa gyári holmikat, drá-

ga és rossz, összeenyvezett árukat, 

színes papírral bevont dobozokat, 

karikákat, melyeket botokkal kellett 

hajigálni. 

– Nem kell – mondtam, és egyen-

ként visszaadtam. 

– Ez se kell? 

Egy labdát mutatott. Akkorát, 

mint egy gyerekfej. Gyanakodva 

vettem a kezembe. Nekem más játé-

kaim vannak. A bal öklömben egy 

kavicsot szorongattam, melyet a  

vasúti töltésen szedtem fel, a sínek 

mellett, tegnapelőtt. Valamit tervez-

hetnek itt ellenem, gondoltam, bizo-

nyára el akarják lopni, ami az 

enyém. Szomorúan bámultam a lab-

dát. Oly mély-mély figyelemmel, 

mint a tudós a földgömböt. Hideg 

volt és ismeretlen. Egy idegen göm-

bölyűség volt ez a labda. Ha a padlóra 

dobnám, felugrana, talán a mennye-

zetig is. Más semmi se történne. Ezt 

a kavicsot azonban mégse adnám 

érte. (...) 

– Ez se kell. 

– Hát mit akarsz? 

– Semmit. 

– Akkor menj a homokba. 

– Nem. 

– Szaladj a többiekhez. 

– Nem. 

– Nézd, hogy játszanak. 

Az ablak felé vezetett, honnan 

látni lehetett a játszó gyerekeket. 

Csodálkoztam, hogy ennyi gyerek 

van a világon, és mind itt gyűltek 

össze ezen a barátságtalan, szomorú, 

nagy helyen, bár van apjuk, anyjuk 

és kertjük, s ottan mindegyik jobban 

mulathatna. A fiúk jókedvűek voltak. 

Csöppet sem törődtek azzal, hogy 

nincsenek otthon, legalább úgy tet-

tek, mintha föl se vennék a megaláz-

tatást, hogy itt kell maradniok, és azt 

mutatták, hogy szívesen maradnak 

itt. Az új játékok talán még tetszenek 

is nekik. Nem értettem őket. Ez any-

nyira fájt, hogy ott, az ablak előtt 

majdnem összeroskadtam. 

– Haza – sírtam fel, egyszerre, 

váratlanul. 

– Most még nem lehet – magya-

rázta a néni. 

– Haza – mondtam hangosabban. 

– Megfedlek – szólt, és jobb mu-

tatóujját mereven a levegőbe emelte. 

– Haza, haza! – és kitéptem kezé-

ből a kalapomat, melyet már elvett, 

hogy a fogasra akassza, a többi kalap 

mellé. 

Kezemben a kalappal, hajadonfőtt 

rohantam a homokos udvarra, hol 

gyerekek sorakoztak, és futni akar-

tam innen, de a kisajtó zárva volt, és 

mindenütt óriási, sárga tűzfalak vet-

tek körül, melyek az eget is elfalaz-

ták. Lihegve megálltam. Innen nincs 

menekvés. Akárhová futok, minde-

nütt fal. A gyerekek közelében álla-

podtam meg, de ők rám se hederítet-

tek. Pokoli forróság volt, a nyári dél 

pörkölte a tarkóm. Leroskadtam a 

földre. Tehetetlen dühömben verni 

kezdtem a homokot. Vertem, vertem, 

a kis ötéves öklömmel a földet, mely 

tart minket, toporzékoltam, hogy 

csak ennyire vagyunk méltók, mi, 

gyerekek, és hogy már soha többé 

nem lehetek olyan, mint előtte. Mert 

most mindent láttam. Szemem alá 

sötét árnyék szállt. Egy perc alatt 

megvénültem ebben a sokablakos, 

elfalazott óvodában. Fuldokolva, 

jajgatva átkozódtam: 

– Verje meg az Isten! – kiáltottam 

a gyerekek felé. 

– Kit? Mit? – kérdezték csúfondá-

rosan. 

– Az óvodát! – ordítottam torkom 

szakadtából. – Verje meg az Isten az 

óvodát! 

– Az óvodát? – és idegenül néztek 

rám. (...) 

– Gyerekek – szóltam fölemelve 

könnyektől fényes arcom, és féltérd-

re ereszkedtem, mint az elítéltek, 

mielőtt bekötik szemüket –, gyere-

kek – és ekkor világosan láttam, 

hogy mindnyájan testvéreim, kikkel 

szövetkezni kellene, hogy ne járjunk 

többé soha óvodába, és ne feledjük el 

régi, boldog, tiszta életünket – gyere-

kek – esdekeltem csendesebben – 

gyerekek… az Isten megáldjon… 

gyerekek... 

Nem folytathattam, mert szavam 

beleveszett a lármába. Fütyülőkkel, 

dobokkal, trombitákkal oly lármát 

vertek, mint az őrjöngő indiánok. 

Újra levágódtam a földre. Könnyeim 

sárrá váltak, és bemaszatolták arco-

mat, nagy szőke hajamat. Fogaim 

közt csikorgott a homok. Senki se 

mondta velem, hogy verje meg az 

Isten az óvodát! 

● Irodalom  

És nevetünk és meg nem állunk 

Egy percre sem, percre sem. 

Hopp, megfoglak, szaladj előlem, 

Édesem! 
 

S gyakran, mikor gyerek-türelmem 

Elfogyott: 

Hamar megáll, magát megadja, 

És újra mindig elfogatja. 

És mosolyog, mosolyog. 

És tapsikoltam, énekeltem: 

Jó nekem! Jó nekem! 

Fogócska-játék, fiúcska-játék 

Az életem! 

 

Nevetve fut az Úr előlem, 

Jaj de jó! Jaj de jó! 

Mert én lettem kiszámoláskor 

A fogó. 

Sík Sándor  

II. Fogócska 
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Rejtvény ● 

 

Rejtvényünkbe az albán származású 

Nobel-békedíjjal kitüntetett apáca, a 

Teréz anyaként ismert Kalkuttai 

Szent Teréz (1910–1997) egyik szép 

gondolatát építettük be: „Nem baj, 

ha nem tudsz…” – folytatás a rejt-

vényben. 

 

Vízszintes:  

1. Az idézet első részlete, 12. Árva 

Bethlen Kata menyasszonyi ruhájá-

ból ez készült: úrasztali …,  

13. „Ösztövér … hórihorgas gém-

mel” (Arany János: Toldi), 14. Fé-

met tartalmazó kőzet, 15. Friss háza-

sok útja, 17. … József (1889–1953), 

Madridban elhunyt jeles erdélyi író, 

18. Gombóc kérge! 19. Közismert 

zsidó étel, 21. Elöl kopasz! 22. Ilyen 

szeg általában falvakban található, 

23. Vissza: elterjedt énekesmada-

runk, 25. Népmesékben a ravaszság 

megszemélyesítője (é. h.), 27. A máj 

által termelt emésztőnedv, 28. Csí-

rátlan kerep! 29. A csontüregben 

található vérképző szerv, 30. … Ist-

ván (1865–1961), jeles magyar fes-

tőművész, 31. Vajkészítés mellékter-

méke, 32. Kis település Kolozsvár 

közelében, 33. Vissza: a vallásos …, 

egykor népszerű gyülekezeti alkal-

mak voltak, 34. Sáncvégek! 35. Ma-

gánhangzópár, 37. Thaiföldi és  

német autók jelzése, 38. Pár évtizede 

még sok falusi asszony gyakran 

használt téli munkaeszköze volt,  

40. Fül-orr-gégészeti rendelő román 

nyelvű rövidítése. 41. Kezdetben 

gondoskodó! 42. Ki a vad alanyba a 

nemes rügyet beültette, az a fát 

be…, 45. Ottan Ilona – röviden és 

becézve, 47. Izmot rögzít. 

Függőleges:  

1. Drága barna prém és hasonló 

hangzású zenei fogalom, 2. Régiesen 

arculat, 3. Libahang, 4. Vissza: álló-

vizekben élő, lapos testű hal, 5. Dől 

és áll ugyanúgy megcsonkítva,  

6. Lyuk pereme! 7. A karikatúra 

gyakran ilyen kép, 8. Becézett Otí-

lia, 9. …katona – halakat pusztító 

nagy testű vízimadár, 10. A gőz egy 

kis része elillant! 11. Török Anita, 

12. Az idézet folytatása, 16. Az 

idézet befejező szava, 19. Dániel 

könyvének harmadik részében ez a 

hangszer négyszer fordul elő,  

20. Nagyobb vasúti csomópontokon 

ilyen mozdony is van, 22. A keresz-

tyén egyház életének első szakasza 

az … kor, 24. Idegen szavakban 

gyakori előtag. Jelentése új, felújí-

tott, 26. Vese és folyó is termelheti, 

27. Este kissé régiesen, 29. Egy kis 

vaj! 30. Atlétikai versenyeken gya-

kori fogalom, 32. Istvánok leggya-

koribb beceneve, 33. Az ókorban élt 

indoeurópai nép, 35. Irodalmi műve-

ket alkotnak, 36. Uralkodók jelképes 

bútora, 38 Motor belseje! 39. Muta-

tószó (é. f.), 41. Lovát zavarosan 

biztatja, 43. Részben elég! 44. Ado-

mányoz, 46. A tégla darabja! 48. 

Nitrogén vegyjele. 
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A jó gazdasszony holtig tanul 
● Receptek 

 Paradicsomleves reszelt sajttal 
 

Hozzávalók: 3 ek. kristálycukor, 3 ek. napraforgóolaj, 2 dl 

víz, 8 dl paradicsomlé, 2 púpozott ek. finomliszt, 15 dkg sajt, 

só ízlés szerint.  

Elkészítés: A cukrot fazékba szórjuk, és lassú tűzön szép 

aranysárgára karamellizáljuk. Hozzáadjuk az olajat, elkever-

jük és megszórjuk a liszttel. Kicsit pirítjuk, folyamatos keve-

rés közben. Majd felengedjük a vízzel. Kevergetjük, míg egy-

nemű nem lesz. Felöntjük a paradicsomlével, és készre főzzük. 

Ízlés szerint tehetünk még hozzá cukrot. Betűtésztát is főzhe-

tünk bele. A tányérba reszelt sajtot teszünk. Lehet füstölt sajt 

is. Majd erre szedjük a forró levest. Tetejére is szórhatunk.  
 

Bagolyfiókák vaníliás tésztából  
 

Hozzávalók: 2 db tojás, 12,5 dkg margarin, 10 dkg cukor, 1 

csomag vaníliás cukor, 35 dkg finomliszt, 1 kávéskanál sütő-

por, 1 csipet só, 10 dkg csokoládé (60 db csokicsepp vagy 

mazsola), 15 dkg törökmogyoró (30 szem vagy mandula).  

Elkészítés: A szobahőmérsékletű margarint habosra keverjük 

a tojásokkal, a cukorral és a vaníliás cukorral. Egy másik 

edényben a liszthez szórjuk a sót és a sütőport, majd összeka-

varjuk. A margarinos masszához szórjuk a sütőporos lisztet. 

Alaposan összedolgozzuk. Ne ijedjünk meg, elég lágy lesz a 

tészta. Tegyük a hűtőbe pihenni 1 órára. Erősen lisztezett felü-

leten nyújtsuk ki 3 mm vastagra. Szaggassunk ki közepes mé-

retű korongokat. A hulladék tésztából formáljunk apró golyó-

kat, ezek lesznek a szemek. Tegyük egymás mellé, középre a 

korongra, majd kissé nyomjuk laposra. Tegyünk a szemek 

közepére 1-1 csokicseppet, azt is kicsit nyomjuk a tésztába. 

Egy szem törökmogyorót állítsunk élére a két szem alá. A 

pogácsaszaggatóval nyomjunk a fióka két oldalára 1-1 félkör 

alakú bevágást, de ne metsszük át teljesen. Majd egy villa 

hegyét nyomjuk a tésztába két helyen, ezek lesznek a lábak. 

Óvatosan tegyük sütőpapírral bélelt tepsibe, kicsit távol egy-

mástól. Előmelegített sütőben 180 fokon, 7-8 perc alatt hőlég-

keveréssel megsütjük. Vigyázzunk, mert hamar megpirul és 

akkor kemény lesz. Hagyjuk kihűlni. Vigyázzunk, mert mele-

gen a csokicsepp elkenődhet, ha hozzáérünk.  
 

Nutellás palacsinta 
 

Hozzávalók: a palacsintához: 15 dkg Nutella, 3 db tojás, 1,25 

dl víz, 0.5 csomag sütőpor, 7.5 dkg liszt; a sütéshez: olaj; a 

díszitéshez: 1 db banán, Nutella. 

Elkészítés: A Nutellát, a tojást és a vizet összekeverjük. A 

nutellás keveréket a sütőporral elkevert liszthez öntjük, majd 

csomómentesre keverjük. Kb. 10 percig pihentetjük. A tésztá-

ból kb. 1 merőkanállal szedünk a felhevített, kiolajozott serpe-

nyőbe, majd a palacsinta mindkét oldalát megsütjük. Banán-

karikákkal díszítve, Nutellával megkenve tálaljuk. 
 

Házi készítésű fagylalt 
 

Hozzávalók: Az alap fagylalthoz: 2,5 dl natúr joghurt, 3 evő-

kanál kristálycukor, 2 tojás, 2,5 dl főzőtejszín. Az ízesítéshez: 

vanília = 2 mokkáskanál vaníliaaroma vagy vaníliarúd belseje; 

csoki = 2 evőkanál keserű kakaópor; citrom = 2 citrom leve és 

reszelt héja; fahéj = 2 teáskanál fahéj; gyümölcs = 3 evőkanál 

lekvár vagy pár szem friss gyümölcs; mogyoró = 2 kávéskanál 

tejszínes mogyoróaroma.  

Elkészítés: Keverjük össze az alapanyagokat a plusz ízt adó 

anyagokkal turmixgépben, fagylaltgépben. Ha gép nélkül ké-

szítjük, keverjük össze, tegyük a fagyasztóba, és 30 percenként 

keverjük át. Egyszerre minimum 2 ízűt célszerű készíteni.  



 
 

Kosztolányi Dezső 

 

A játék. 

 

    Az különös. 

Gömbölyű és gyönyörű, 

csodaszép és csodajó, 

nyitható és csukható, 

gomb és gömb és gyöngy, gyűrű. 

Bűvös kulcs és gyertya lángja, 

színes árnyék, ördöglámpa. 

Játszom ennen-életemmel, 

búvócskázom minden árnnyal, 

a padlással, a szobákkal, 

a fénnyel, mely tovaszárnyal, 

a tükörrel fényt hajítok, 

a homoknak, a bokornak, 

s a nap – óriás aranypénz – 

hirtelen ölembe roskad. 

Játszom két színes szememmel, 

a két kedves, pici kézzel, 

játszom játszó önmagammal, 

a kisgyermek is játékszer. 

Játszom én és táncolok, 

látszom én, mint sok dolog. 

Látszom fénybe és tükörbe, 

játszom egyre, körbe-körbe. 

 

Játszom én és néha este 

fölkelek, 

s játszom, hogy akik alusznak, 

gyerekek. 


