
  Második rész ( az eddigi tapasztalatok összegzése, és néhány      
  foglalkozás menete) 

         
• 1. tapasztalat: nem elkezdeni nehéz valamit, hanem 

folyamatosan csinálni 
 
Most amikor hatvan szombati délutánt, hat év tapasztalatát igyekszem 
valamilyen módon összefoglalni, úgy gondolom leírhatom a fenti 
kijelentést.  
Szeretném ezt úgy kifejteni, hogy közben senkinek ne szegjem 
kedvét, aki foglalkozik a gondolattal, hogy játszóházat szervezzen a 
gyerekeknek. Nem lenne tiszta a lelkiismeretem, ha ezt a részt 
kihagynám. A másik ok amiért ezzel foglalkozom az az, hogy senki 
ne érezze, hogy mi olykor nem vagyunk fáradtak, hogy néha nem 
szeretnénk abbahagyni, és hogy leírjam mi sem vagyunk hibátlanok.  
Mi tehát az, ami néha nehéz, és amivel számolnia kell annak, aki  a 
szabadidejében gyerekekkel akar foglalkozni:          
- a munka  nem ott kezdődik, hogy szombaton 14.30-kor  

találkozunk a gyerekekkel 
- és nem ott fejeződik be, hogy elmennek a gyerekek 

 
A játszóházak szervezése ott kezdődik, hogy egy évre előre megtervezzük 
mit szeretnénk csinálni. Ezt a tervet - bár igyekszünk ragaszkodni hozzá - 
természetesen nem tudjuk mindig pontosan betartani, már csak azért sem, 
mert ha színházi vagy egyéb előadást hívunk meg, meg kell várnunk  az 
aktuális kínálatot.  
Kialakult az a rendszerünk, hogy egy-egy témához kötjük az évi tervet 
így egy kicsit könnyebben szedjük össze az ötleteinket, és az ehhez 
meghívható vendégek, előadók névsorát. Ehhez jön a pályázati rész, 
amelynek az elbírálása után derül ki mi valósítható meg a terveinkből. 
Ezután jönnek a módosítások, váratlan helyzetek. Ennél a pontnál még 
mindig elég távol vagyunk a megvalósítástól, de már kicsit közelítünk.  A 
közeledő játszóházhoz elkészül a plakát, felkerül az információ a 
honlapra, megjelenik az Új Szóban. Ekkor jön a plakát széthordása, a 
foglalkozás részletes megbeszélése, az anyagok beszerzése, 
megvásárlása, előkészítése. Az apróbb részleteket már nem sorolom fel, 
mert végre eljön a szombat, amikor még egyikünk beszerzi az uzsonnát, 
és mindannyian elmegyünk a játszóházba. Ekkor jön az igazi izgalom, 
mivel sose tudjuk hány gyermek lesz ott, elvittünk-e mindent, és vajon 
amit elvittünk elég lesz-e. 
       Miért csináljuk mindezt, ha ennyi gonddal jár ? Nos azért, ami 
mindezek után történik. Megjönnek a gyerekek és már nincs idő izgulni, 
aggódni, akkor már mesélni kell, énekelni kell, foglalkozni kell a 
gyerekekkel,  akiknek ezer kérdésük van, akiknek rögtön meg kell 
mutatni, hogyan kell készíteni az éppen aktuális „valamit”, akik már 
kíváncsiak mi az uzsonna (ami nagyon sok minden lehet a zsíros 
kenyértől a tortáig, és amit néha csak a játszóházban  esznek meg, mert 
otthon nem szeretik). 
 



Ezután a terep a táncházé, ami nem csupán táncból áll, hanem játékból, 
versenyekből, énektanulásból.  
Mikor este lesz, mindig úgy érezzük, hogy valahogy olyan gyorsan lett 
vége , és még „ez meg az kimaradt” (...de majd legközelebb.....) 
Ilyenkor már szinte vége, de még össze kell pakolni, ki kell takarítani. El 
kell mondanom, hogy ritkán fordul elő, hogy ne maradnának ott még 
néhányan a szülőkből, akik segítenek. A következő hét a rendrakásról 
szól, míg minden újra a helyére kerül. 
Mi a következő lépés ? Kezdődik néhány nap múlva az egész elölről. 
 

• 2.  tapasztalat: ha azt szeretnéd, hogy mások azt szeressék, 
amit te szeretsz, kösd össze azzal, amit ők szeretnek, így idővel 
megszeretik azt amit te szeretsz. 

   
Azért, hogy mégse legyen olyan hosszú a cím kihagytam: „csak közben 
ne add fel” . 
Megpróbálom nagyon röviden kifejteni. Hiába szeretjük mi, a játszóház 
szervezői a népzenét, ha ez a fajta zenei ízlés kicsit messze van a losonci 
közönségtől. Az igaz, hogy ezt elejétől így csináltuk, de akkor még nem 
tapasztalatból. A kézműves foglalkozások után, mindig szokhatták a 
gyerekek a népzenét, de a fenti gondolattal inkább az előadásokat, és az 
ezzel egybekötött táncházakat szeretném kiemelni. (Amint már említettem 
a szeptemberi, decemberi és júniusi játszóházak nagyobb 
rendezvényeink.)  Ezeken a rendezvényeinken 60 és 180 gyermek, felnőtt 
van jelen. Ez városunkban már meglehetősen nagy számot jelent.   
Volt, hogy rendeztünk decemberben olyan táncházat, amelyhez nem 
kötődött előadás. Azt nem mondhatom, hogy nem jött el senki, de csak 
azok jöttek el, akik szeretik a népzenét. Viszont Kemény Henrik előadása 
után is volt táncház, így az  is hallhatta ezt a muzsikát, aki egyébként nem 
találkozott volna vele. Nem szeretném  rákényszeríteni az emberekre a 
saját ízlésemet, de fontos számomra, hogy értéket közvetítsünk. Márpedig 
a néphagyományok, a népzene, népmese, tánc, a népi játékok ezek mi 
magunk vagyunk.  
A fenti tapasztalatot ki kell azonban  egészíteni a félreértések elkerülése 
végett. Mivel mi értéket szeretnénk továbbítani, így az hogy olyannal 
kötjük össze „amit ők szeretnek”  nem jelenti azt hogy „bármit” 
mutatunk. 
Mindig olyan előadásokat, bábszínházat, egyéb előadást hívunk meg, akik 
vagy közel állnak a népművészethez, vagy színvonalas műsort kínálnak.  
Így aki csak az előadásokat nézi meg, vagy csak a 
kézművesfoglalkozáson vesz részt, ugyanúgy jól érezheti magát, és 
értékes élményekkel gazdagodhat. 
Jó elmondani, hogy vannak olyanok, akik a játszóházban kaptak kedvet a 
népzenéhez, néptánchoz. Nincsenek sokan, de már ez is, így is megérte. 
 
   
  
    
 



• 3.  tapasztalat:  néha nehéz megmondani ki a gyerek és ki a 
felnőtt a játszóházban 

 
A felnőtt gyerekekről akik  velünk játszanak: 
o a felnőttek nagyon tudják zavarni a játszóházi foglalkozásokat 

mikor a számítógépekről beszélgetnek, de azért jó hogy ott 
vannak 

o mikor mi mesélünk ők akkor hangoskodnak leginkább, de azért jó 
hogy ott vannak. 

o pocsékolják a festékeinket, és megsértődnek, ha szólunk érte, de 
azért jó hogy ott vannak 

o mikor fűrészelni kell nagyon jó, hogy ott vannak 
o megkenik a kenyereket, olyankor nagyon jó, hogy ott vannak 
o meg is kóstolják, de azért jó, hogy ott vannak 
o amikor lelkiismeret furdalásból, vagy kedvességből uzsonnát 

hoznak, olyankor nagyon jó, hogy ott vannak 
o hogy látják a szülők a gyermekeiket játszani, hogy együtt 

játszanak, dolgoznak, hogy megismerhetik a gyermekeiket olyan 
helyzetekben, amelyekben kevesebbszer van módjuk, olyankor 
nagyon-nagyon jó, hogy együtt vagyunk. 

 
• 4. tapasztalat: nem mindig az a legfontosabb, mit készítünk, 

hanem hogy együtt vagyunk 
 
Ezt csak azért tudjuk, mert a gyerekek néha ott felejtik a munkájukat 
amit sok órán keresztül készítettek, de nem felejtenek el legközelebb 
eljönni. 
 
• 5. tapasztalat: a játék, játszó szavak még a mai felfogás szerint 

csak a kisgyerekekhez illenek 
       
      Mi tudjuk, hogy nem így van, de meg kellett tapasztalnunk a        
      nagyobbaknak más név alatt kell ugyanazt kínálni, mert bár        
      hihetetlennek tűnik ugyanúgy igénylik ezt a fajta tevékenységet. Ezért  
      ami a kicsiknek játszóház a nagyoknak „alkotóműhely“. Így már egy  
      tizenévesnek is elfogadható. 
 

• 6. tapasztalat: el kell telnie egy kis időnek míg láthatóvá válik 
a befektetett energia 

 
Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy ezeket a tapasztalatokat, 
mindenki régen tudja, azért írom le mégis, hogy a játszóházi 
gondolatokkal összekössem, és hogy emlékeztessem azokat, akik 
türelmetlenek, hogy mindig érdemes kivárni.  
A tapasztalatunkra visszatérve: vásároltunk mi már olyan tizenévestől 
gyöngyből fűzött nyakéket, akinek mi mutattuk meg a gyöngyfűzés 
alapjait. Tudniillik, aki 1999-ben volt hét éves, az ma már 13 éves, és 
rég túllépte már a „mesterét“.  
 
 



• 7. tapasztalat: mi csak kedvet csinálunk egy-egy 
tevékenységhez, a többi úgyis megy magától 

 
Egy-egy játszóházban nincs annyi idő, hogy mindent alaposan 
megtanuljunk, és nem is ez a célunk. Sokkal inkább feladatunknak tartjuk  
felkelteni a gyermekek érdeklődését, némely tevékenység iránt. 
Ők úgyis megtalálják azt az embert, pedagógust, aki tovább segít a 
tanulásban.  
Nem igaz, hogy a  gyerekeket manapság nem érdekli semmi de valahogy                     
elfelejtjük megmutatni, mi az amit csinálhatnak.  Bezzeg azt mindig 
megmondjuk mi az amit nem szabad.  
 

• 8. tapasztalat: nem „sok“ gyerek kell, aki velünk játszik, 
hanem olyan, aki mindenkinek megmutatja mit készített  

  
Jó, ha sokan találkozunk szombatonként, de néha süt a nap, néha hull a 
hó… és olyankor kevesebben vagyunk.  Mégis hétfőn pontosan tudják 
azok is akik nem jöttek el, mivel foglalkoztunk a játszóházban. A  kitűzött 
feladatunkat ilyenkor is elvégezzük, hiszen az érdeklődésüket néha egy 
barát, vagy valaki akire irigykedhetnek még jobban felkelti, mint ezt egy 
felnőtt, pedagógus tehetné.  
 

• 9. tapasztalat: akármennyi az uzsonna, egy kicsit mindig 
lehetne több 

 
A „Mit lehet készíteni uzsonnára ?“ fejezet később jön, egyenlőre csak 
annyit, hogy (majdnem) mindegy mit, csak sok legyen. Van aki már az 
otthoni ebéd közben megkérdezi, vajon mi lesz a játszóházban uzsonnára. 
Ezt a szülőktől tudjuk, akik rögtön rákérdeznek, tényleg mi is?  
 

• 10. tapasztalat: bár a világ változik, jó emberek mindig 
akadnak 

 
Ezt a részt nem szeretném valahogy eltúlozni, de bizony nagyon sokszor 
megakadtunk volna, ha nincs egy  vagy több ember, aki segít. Ők nem 
hangoskodtak, nem kértek cserébe semmit, csak örültek, hogy adhattak.  
Vannak még jó emberek. 
 

• 11. tapasztalat: minden sikerben ott van egy csepp keserűség 
 
Nincs olyan emlékem, amelyben ha sikerült  valami ne jelenne meg 
valami -nem tudom más szóval leírni- keserűség. Mielőtt ez félelmetesen 
hangzana elmondom nem biztos, hogy ez baj. Úgy érzem ezek azok a 
jelzések, amelyek arról szólnak, hogy jó, jó amit csinál az ember, de nem 
szabad túl magasra repülni, hisz a világ ilyen is.    
 

• 12. tapasztalat: szeretek sokat beszélni 
 
Ezt nem fejtem ki bővebben, hogy megmutassam szűkszavú is tudok 
lenni. 


