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Továbbképzés: Gyógypedagógia 

 

Egyszer régen három vendége volt egy fogyatékosokat nevelő iskolának: Levente 
Péter Jászai-díjas művész és barátai: Grillus Vilmos csellós, Mérő Imre bűvész. „Ki 
kopog?” című másfél órás műsorukat adták elő az értelmi fogyatékos gyermekeknek 

az intézet ebédlőjében. 
 
   Úgy gondolom, Levente Pétert nem szükséges külön bemutatni az idősebb 

olvasóknak: gyermekműsoraival vált országosan ismertté. Azt talán már kevesebben 
tudják, hogy a művész és társai rendszeres látogatói voltak a fogyatékos gyermekek 
otthonainak is. Küldetést teljesítettek. Tudták, hogy „a sérült gyermek éppen úgy, 

mint minden más gyermek, tud örülni és boldog lenni… Örül az ünnepeknek, a 
találkozásoknak.” 
 

   A zenész, a színművész és a bűvész alkotta trió közös produkciója ezért a 
felismerésért, nemes, emberi gesztusért érdemel szót. A tudósító (jelen sorok írója) a 

gyerekek között ülve meglepetten tapasztalta magán, hogy milyen önfeledten 
szórakozik ő is a gyermekműsoron. Felnőttként persze arra is volt ideje, hogy 
megfigyelje a nézőtéren ülő gyerekek viselkedését, reakcióit. A műsor után pedig – 

az átélt élmény hatása alatt – gyógypedagógusként próbálkozik a titok 
megfejtésével, Levente Péter tudatosan alkalmazott nevelői eszköztárának 
pedagógiai és lélektani összetevőinek számbavételével. 

* 
 

   A műsort örömteli, de izgatott várakozás előzte meg. A feszültség tovább nő, 

amikor valóságos kopogás hallatszik az ajtó felől, majd bedugja fejét Levente Péter. 
Hangosan köszön a megszeppent gyerekeknek, többször is elismételve a köszönést. 
A társadalmi érintkezési formák egyikének, a köszönésnek ismerete és helyes 

alkalmazása végigvonul a műsoron. Levente Péter (a továbbiakban: L. P.) kedvesen 
provokálja a gyerekeket, amikor azok elfelejtenek visszaköszönni: - Lehet, hogy rossz 
helyen járok, és nincs senki a teremben? Addig, addig mókázik, mindenfajta direkt 
felszólítást mellőzve, mígnem felhangzik a kórus: Jó napot kívánok! Csak ezután 
invitálja be csellós barátját, akinek a köszönését már saját maguktól és hangosan 

viszonozzák a gyerekek. A nézősereg életkori megoszlása igen változatos, 
négyévestől a tizenhat évesig terjed. 
 

   A műsor első részében a csellósé a főszerep, aki úgy ül a gyerekek közé, mintha 
nem is zenész, hanem mesemondó öregapó lenne. Hangszerén nemcsak játszik, de 
játékszerként is használja azt. Nagy derültséget vált ki a gyerekekből, amikor 

állathangokat csal elő zeneszerszámából. Majd jól ismert gyerekdalokat játszik, de 
örömmel teljesíti a nézőtérről bekiabált kívánságokat is. A kellőképpen ellazult és 
teljes odaadással figyelő gyereksereget azután megtanítja egy dalra. A refréneknél 

bizonytalankodókat az ismét színre lépő L. P. segíti át a nehézségeken. Ő még 
nehezebb felfogású tanítványnak mutatkozik. A gyerekek jót nevetnek rajta, és szép 
lassan, vele együtt, őt tanítgatva fújják a dalt, immár helyesen. 

 



   A zeneblokk után a műsor fő része: a közös játék következik, amelyet megint csak 

illemtani ismeretek vezetnek be.  
A játék kerete a következő: L. P. szeretne színházat játszani, előadva benne a 
„répamesét”. Mivel díszleteket nem használ – csak egy dobogó és egyetlen árva 

mikrofon áll rendelkezésére -, a gyerekek segítségét kéri:  
- Képzeljétek el, hogy itt és most felépítjük játékunk színterét! Jelentkező bőven 
akad. A művész, aki már eddig is figyelmesen nézte a nézőtéri gyerekeket, jó 

érzékkel választja ki nagyapó és nagyanyó szerepére a legrátermettebbeket. A 
továbbiakban viszont már nem szelektál a szerepek kiosztásakor. A gyerekek 
fürgesége dönti el, ki melyik szerepet kapja. Lassan megtelik a dobogószínpad. A 

szereplő mellett az összes kelléket mind gyerekek alakítják. Van függöny, s 
természetesen függönyhúzó. Van ezen kívül ajtó, ami nyikorog, vannak kuporgó 
muskátlitövek, magas kerítéslécek, hősies madárijesztő, szemtelen varjak és még sok 

más is, amit csak a belelkesült gyerekek improvizálni képesek. A „répamese” valódi 
szereplői is ott szoronganak: nagyanyó oldalán a morcos öregapó, mellette a városi 
unoka, aki nem tudja megkülönböztetni az ásót a kapától, háttérben az ősellenségek, 

a kutya a macskával s az apró, de szapora egér egész családjával. 
 

* 
 

   Minden gyereknek, mielőtt szerepét az utasításokkal együtt megkapja, be kell 

mutatkoznia. Közben azt is megtanulják, hogy bemutatkozáskor ki kinek nyújthat 
előre kezet. Szó esik az udvarias viselkedésről, az öregek és fiatalok, a fiúk és a 
lányok kapcsolatáról. A színpadon szereplés izgalmában észre sem veszik, hogy 

fontos dolgokat sajátítanak el. L.P. minden gyermeket kedves szavakkal fogad: - 
Örülök, hogy megismerhetlek! 
 

   „Az értelmileg jelentősen sérült gyermekek és fiatalok helyes és kulturált, a 
társadalmi szokásoknak megfelelő magatartásának kialakítása a szülők és az iskola 
fontos feladata. Fontos az értelmileg sérült ember életében is. Megkönnyíti helyzetét 

az, ha alacsony képességei ellenére az emberek között pontosan tudja a teendőit. Ha 
helyesen és illedelmesen viselkedik, és ezáltal kellemes társ lesz. Ilyenkor nem tűnik 
ki mások közül, magatartásával vonz, és nem taszít.” 

 
   A szerepek fogytával csillapul a közönség aktivitása. A dobogó előtt fel-alá 

szaladgáló apróságokra nem szól rá a játékmester, nem tessékeli őket a helyükre, 
ellenkezőleg: új szerepeket talál ki nekik. – Ti lesztek a kis vakondok, akik ide-oda 
szaladgálva feltúrjátok a földet nagyapó kertjében. Egy magányosan kószáló, a 

többiektől elkülönülő kisfiúra a huzat szerepét osztja: - Addig járkálj a színpad egyik 
végétől a másikig, míg el nem fáradsz! 
 

   Az előjáték után természetesen eljátsszák magát a „répamesét” is, melyben L.P. 
mesélő, súgó irányító egy személyben, és hát ő a répa is. A játék közben – mintegy 
mellékesen- szó kerül a nagyanyó és nagyapó közötti házastársi szeretetről, a 

hűségről, a kis unoka nagyszülei iránti szeretetéről és segítőkészségéről. Beszélnek a 
házimunkákról, tisztáznak egyes fogalmakat, csoportosítják a baromfiudvar lakóit és 
a kerti veteményeket, megtanulják, hogyan fejlődik egy parányi magocskából 

növény. 



 

   Ez a mese, mely az „együtt könnyebb” gondolatot hangsúlyozza, alkalmasnak 
tetszik arra is, hogy a dobogón mozgó-szereplő gyerekeket kis együttessé kovácsolja. 
A hatalmas répával való birkózás közben egyre nő a gyerekekben a feszültség, az 

izgalom a nézőtéren is. L.P. megosztott figyelemmel dolgozik: véleményt kér, 
megénekelteti a passzív hallgatóságot, lelkesíti a csöndesen üldögélőket, hogy 
hangosan buzdítsák társaikat. A szerepjáték csúcspontján, a répa kihúzásakor, 

amikor tovább már nem tarthatók kordában az eddig együttjátszó gyerekek, L.P. úgy 
rendezi a dolgokat, hogy mindannyian elesnek és szétgurulnak a dobogón. Mindezt a 
felszabadultságot óriási örömujjongás és nevetés kíséri. 

 
   A nagy attrakció után, most már lecsendesedve vonulhatnak helyükre a megtapsolt 
szereplők. A játékmester egyik fő erénye az volt, hogy a játék során végig gondja 

volt a szereplésre felkért gyerekekre. A legjelentéktelenebb szerepet is úgy osztotta 
ki, hogy aki kapta, megtiszteltetésnek vette, s vele együtt a többiek is. 
 

* 
 

   Pozitív vonás az is, hogy minden szereplő gyerekben a jó tulajdonságokat 
hangsúlyozta. A játék elején, még a szereposztásnál az egyik gyereket azért 
választotta ki, mert hangosan és bátran mutatkozott be, a másikat azért, mert az 

előadás alatt szeretettel istápolta a kicsinyeket. Volt olyan, akit kedves humorral 
hívott ki, mert ő is szemüveges, vagy azért, mert olyan szép neve van. 
 

   Fontos momentum, hogy a szerepjáték végén mind a tizenhét gyerekhez (ennyien 
szerepeltek a színpadon) volt egy kedves szava, s természetesen kezet fogott 
valamennyivel. Műsora végén, amikor L.P. szeretné átadni a helyét a bűvésznek, 

megint fellazul a nézőtéri figyelem. Remek ötlettel él: nem fegyelmez, nem inti 
csendre a gyerekeket, csupán lehalkítja a hangját, s így szól: - Megnézem, nem 
hallgatódzik-e valaki az ajtó mögött. Azonnal csend lesz, jöhet a bűvész, aki két 

művésztársához hasonlóan egyenrangú partnerként kezeli a gyerekeket. Nem él 
vissza a hiszékenységükkel, s nem teszi őket nevetségessé mutatványaival. 
 

   A műsor végén elbúcsúzik a három szereplő. A gyerekekben már nyoma sincs a 
megilletődöttségnek, boldogan nyújtják kézfogásra kezüket, s maguktól mondják: - 

Viszontlátásra! L.P. végigsimítja a feléje forduló arcokat, megsimogat néhány 
apróságot, a nagyobb gyerekekkel pedig kezet ráz, ahogy illik… 
 

   Legjobban úgy fejleszthetők a gyerekek érzelmei, ha részesei lehetnek mindannak, 
ami az életet széppé, tartalmassá teszi. A „Ki kopog?” című gyermekműsor, melyet 
nemcsak passzívan néztek és hallgattak a gyerekek, jó példa arra, miként lehet a 

sokszor túlszabályozott, fegyelmezésekkel terhes intézeti életet kellemesebbé tenni. 
 
   „Az értelmileg jelentősen károsodott gyermek, fiatal csak nagyon kevés dolgot 

tanul meg saját magától. A legtöbbet a szülők, a nevelők életében való részvétellel 
tanulja meg. Többek között így van ez az örömmel és bánattal is.” 
 



   Az iskolai rendezvények zömének éppen az a fő baja a rosszul értelmezett igények 

miatt, hogy a gyerek nem éli át érzelmileg mindazt, ami körülötte történik, nem válik 
cselekvő részesévé az eseményeknek. 
 

* 
 

   Levente Péter műsorából a következő tanulságok, ha úgy tetszik, nevelési 

szempontok szűrhetők le: 
 

- A gyermekeknek szóló utasítások mindig konkrétak legyenek! 

- A nevelő barátságosan kérjen, és ne ridegen utasítson! 
- Jó, ha a nevelő „előjátszik”, bemutat, s csak ezután, a tapasztalatok 

birtokában próbálkoznak a gyerekek. 

- Fontos tényező a közvetlenség és következetesség. 
- Találja meg a nevelő a gyerekekkel való együttlétben a távolságtartás és 

közeledés helyes arányait! Ne bizalmaskodjon! 

- Tekintse egyenrangú társnak a gyereket, s tisztelje személyiségét! Ne 
gügyögjön vele! 

- Éljen a lehetőséggel, hogy a gyerekek szókincsét bővítse, beszédüket 
gazdagítsa, ismereteiket aktivizálja! 

- Elengedhetetlenül fontos, hogy legyen a nevelőnek humora! 

 
   Ezek a szempontok természetesen nem merevedhetnek didaktikai sablonokká, 
csupán támpontok legyenek a gyerekekkel szívesen és nem kényszerűségből 

foglalkozó nevelők számára. Az idézett műsor és a hozzá hasonlók azt példázzák, 
hogy akkor igazán eredményes a foglalkozás, ha a művész (a nevelő) nem 
színházasdit játszik, hanem egyszerűen csak játszik. S mert egyedül hosszan játszani 

unalmas, társul fogadja hát a gyerekeket. Ezt a gondolatot és szemléletet kellene 
átültetni a pedagógusokba. 
 

(Az idézetek Hatos Gyula és Krausz Éva „Gólya, gólya, gilice” című könyvéből valók.) 
 
 

Ilosvai Ferenc 
 


