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                                                 Most rajtad a sor! Segítsd játékkal az átmenetet!   

Átmenetek – egyszer mindenkinek lépni kell 

"Ha hívja az élet, a szív legyen csak búcsúzásra és újrakezdésre kész, hogy bátorsággal, mit sem 
szomorkodva más, új kötéseknek adja át magát. Mert minden kezdetben varázs rejtezik, amely 
megoltalmaz, és élni segít...." (Hermann Hesse; „Lépcsők“) 

Az életünk a születés átmenetével veszi kezdetét. Ez mindenki számára az első nagy „átmenet“. 

Átlépünk az „életbe“. A feladat itt születik meg: az életet magunkévá kell tenni és fel kell fedeznünk 

magunkat ahhoz, hogy önmagunk lehessünk. Nincs kibúvó. Mindenkinek lépni kell!  

Az átmenet tárgyai, a cirókakendők, babák és mackók segítenek abban, hogy a biztonságot adó világból 

(anyától, apától) szabadon lépjünk át a nagyvilágba. Az átmeneti tárgyak jelentik mindannyiunk 

életében az első kísérőt, védelmezőt, barátot, vígasztalót és játszótársat.  

Az életben aztán még sok átmenet vár ránk: iskolakezdés, szakmaválasztás, társválasztás, az első 

gyerek, munkahelyváltások, szeretteink halála, mind-mind „küszöbök“ az életünkben. De az 

időészlelésünk is tele van átmenetekkel: születésnapok, évfordulók, évszakok, az esti mesék és reggeli 

szokásaink taglalják a napokat. Ezeket gyakran rítussá formáljuk és ezek alakítják a napjaink ritmusát. 

Átmenetek – a saját életünkben 

Átmenetként működik a tér és az idő is, amelyben mozgunk. Nincs megállás. Váltani kell. Legyen az 

csecsemő, fiatal, dolgozó ember vagy nyugdíjas felnőtt, az átmenet mindig arra ösztökél, hogy vágjunk 

bele, induljunk el.   

Az átmenet olyan az életünkben, mint egy új kapcsolódási pont, egy küszöb, melyen át kell lépni. 

Mindig kihívást rejt. Olyan útelágazások és hidak, melyeken át önmagunkhoz juthatunk el.   

Az átmenetet sokszor bizonytalanság kíséri, nem tudjuk, merre visz az út. Megfontoltság és 

koncentráltság, nekiiramodás és merészség, remény és szorongás, kíváncsiság és zavartság gyakran kéz 

a kézben járnak.  Az átmenetek gyakran kockázattal is járnak.  

„Lépj!“ – hangzik a felszólítás. Azt érzed, hogy egy küszöb előtt állsz, mely a régi helyzetet az újtól 

választja el, vagy az egyik életszakaszt a másiktól. „Nézz szembe az átmenettel“ – szólít meg. „Nem 

térhetsz ki előle. Alakítsd úgy, hogy jó legyen!“  

Ekkor érted meg, hogy most „rajtad a sor”, az átmenetben önmagad mentora leszel, magadnak kell 

helytállnod.  

Az átmenet nem mindig kiszámítható. Egyik pillanatról a másik törhet be az életünkbe, a ritmus nem 

bejósolható. Vagy saját bőrünkön tapasztaljuk vagy másoktól szerzünk tudomást róla. A minket 

körülvevő emberek között vannak, akik számára az átmenet csapást, elűzetést, traumatikus élményt 

vagy más bizonytalan élethelyzetet jelent, olyan gyökeres fordulatokat, melyek a sorsukat kísérték. 

Ezek az emberek sokszor elvesztik a hitüket abban, hogy a nehéz sorsfordulókat a maguk erejéből meg 

tudják oldani, nekik segítségre van szükségük, hogy az életben újra talpra álljanak.  



Az átmenetet kísérő veszélyek és lehetőségek a pubertás éveiben is jelen vannak. A búcsú és az indulás, 

a „Ki vagyok én?” kérdése, az ébredő szexualitás gyakran létfontosságú kérdésekké válnak. A 

fiataloknak ezért a felnőttkorba való átmenetkor olyan jól előkészített, kevéssé szankcionált terekre 

van szüksége, ahol kialakíthatják az értékrendjüket. Nem külső kontrollra és irányításra van szükségük, 

hanem megértő kísérőkre és olyan környezetre, amely teret enged önmaguk kipróbálásához. Az 

énhatékonyság feltétele, hogy bízzanak magukban, és ezt csak olyan környezetben tudják, ahol az 

értékeknek értéke van.  

Kihívás a pedagógusnak: 

Most rajtad a sor! Légy a Másik mentora. Most rajtad a sor, hogy segítsd az átmenetet.     

Átmenetek – a játék mindig segít 

A mítoszokban és mesékben a hősnek van egy segítője, „mentora”, aki védi, segíti és olyan útravalóval 

látja el, amire az úton szüksége lesz az akadályok legyőzéséhez. Médiumokkal átszőtt világunkban a 

lézerkard, amit Obi Van Kenobi átad Luke Skywalkernek ma valószínűleg a legismertebb ilyen 

„útravaló”.  

Egy empatikus mentor bátorít, játszva gyakoroltat, követel és támogat. Mindig segít, kíséri a 

folyamatot, de soha nem vezet pórázon és nem manipulál. Mindig ott van, kísér.  

A játék az átmenetet egy köztes térbe emeli, ahol az álom és a valóság közötti különbségek eltűnnek. 

A játékban megelevenedik a tudattalan tapasztalat és a (még) meg nem tapasztalt, az utópisztikus is. 

A játék így nem csak az emlékek feldolgozását teszi lehetővé, hanem az utópiákat és a változást, és 

rajtuk keresztül az Új születését.   

A játék előkészít a valós helyzetre, azt mondhatjuk, hogy a megoldások „szerszáma”. Fröbel ezért 

nevezi a játékot „adománynak”. A játékban az adomány segíti a gyereket, hogy adottságait 

kibontakoztassa, felfedezze az életet és megértse az összefüggéseket.  

Sokat tanulhatunk a mindennapi emberi kapcsolatokban megjelenő nyelv és gesztikuláció finom 

játékos mozzanataiból, reggeli kis rituáléinkból vagy az esti mesékből. Ha játékot viszünk az átmenetbe, 

ha tudatosítjuk, hogy az élet ünnep, kis rituálékat viszünk a mindennapokba, akkor ezek segítenek az 

egészséges életritmus kialakításában. 

A játék, a kreatív ötletek megsokszorozzák a cselekvési lehetőségeinket.  A játék lehetőséget ad arra, 

hogy egy szabályokkal védett, strukturált térben kipróbáljuk magunkat.  

A játékon kívül aligha találunk még egy olyan eszközt, amely egyszerre biztosítja a cselekvés 

szabadságát, az autenticitást és a rendszer garantálta biztonságot. A játék, úgy tűnik, ellentmondást is 

rejt, hiszen amellett, hogy a szabályok betartását várja el, mégis arra ösztönöz, hogy új lehetőségeket, 

új konstellációkat, új változatokat próbáljunk ki. 

Az „új” küszöbén átsegítenek a kis rituálék, melyek megtartanak, tartást adnak. Az ősi mítoszok szerint 

azonban tanácsos az átmenethez kísérőt keresni, egy tapasztalt „révészt”, aki segít az átkelésben.  

 



A vallások történetében az átmenet segítőiként Isten vagy az Istenek jelentek meg.  Janus, a rómaiak 

istene nemcsak a kezdetek istene (neve megjelenik a január hónapnévben), hanem a befejezésé is, és 

ő volt minden átmenet, átlépés, a küszöbök és ajtók istene is. A képét mindig ott tartották. Izrael 

népének kivonulását a rabszolgaságból a szabadságba Jahwe kísérte egy felhőbe burkolózva és 

tűzoszlop alakjában. A szabadsághoz vezető útra a 10 parancsolatot adta iránytűnek.  

Ha az átmenetekre a játék szemüvegén keresztül pillantunk, akkor már nemcsak köztes térként 

észlelhetjük, hanem a játék tereként is – ahol az ismeretlennel találkozhatunk. Egy olyan hely, ahol új 

gondolatok, új perspektívák születnek, ahol a jelentéktelen is jelentőssé válik, az elképzelhetetlen is 

elképzelhetővé válik, a lehetetlen lehetségessé.  

Ha az átmenetet játéktérként fogjuk fel, ahol sok mindennel szembe kell néznünk, előre láthatatlan 

dolgokkal kell foglalkoznunk, akkor épp ez által válnak lehetővé új módszerek, melyek új teret nyitnak, 

a játékunkhoz visszavezetnek.  

Az átmenetek az átváltozás helyei is, amikor bennük valamit átalakítunk, akkor mi magunk is 

átalakulunk. Van olyan válság, olyan átmenet, amely saját középpontunkhoz vezet minket. Ez a 

labirintus bölcsessége.   

Átmenetek a 21. században 

A gyorsaság korunk jellegzetessége. Az életünket gyakran kísérik váltások, megváltozik a munkánk, a 

szociális státusunk. A stabil, biztonságot adó életszakaszok megrövidülnek. Az egyénre egyre nagyobb 

súllyal nehezedik az újratervezés feladata. Az átmeneti helyzetek egyre gyakoribbak. A tartós siker 

záloga a változások személyes menedzselésének kompetenciája.   

A filozófus, Michael Bordt így ír erről: „Az átmenetek korában élünk. A pártok, vallások, szakszervezetek 

és a szociális piacgazdaság elvesztette meggyőző erejét. Az új azonban még nem látható. Még nem 

tisztult le igazán, mi fogja felváltani a régi rendet." (Welt 2018.12.28). 

Ez nyugtalanná tesz mindannyiunkat. Ez kíváncsivá tesz minket. Ez félelemmel tölt el bennünket.  

Tudjuk, hogy az emberiségnek ebben a helyzetben égető segítségre, és kreatív megoldásokra van 

szüksége. „Ahol elfelejtenek játszani, ott minden reflexszé válik, a tettetés totalitárius végrehajtásává, 

és az emberek elfelejtik, mit is jelent a szabadság (A. Grötzinger, teológus, Baseli Egyetem). Ennek az 

emberiségnek a részeként sürgető szükségünk van bátorságra, játéktérre, melyet magunk 

alakíthatunk, ösztönzésre, hogy ki merjünk lépni a megszokottból.  

A játék lehetőséget ad arra, hogy az absztrakt megragadhatóvá, megtapasztalhatóvá váljon. A 

játékosság a mély és tartós tanulás, és megértés alapja, amely lehetővé teszi a kipróbálás szabadságát, 

és a próbákon keresztül a helyes megoldás kiválasztását. A játék jó tanácsadó. 

A 29. Nemzetközi Oktatási Fórum és Játékvásár témája 2020. május 15-én és 16-án Potsdamban az 

átmenetek játékos segítése, ahová Németországból és más európai országokból is meghívtuk a 

szakembereket. Számos előadás, játékötlet és közös akció várja az Érdeklődőt.   

A fordítás a Játékvásár csapatának megbízásából készült  


