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Mottó

„ A játék nem más, mint a lélek megnyilvánulása. Segítségével olvashatóvá válik a
lélek…”
Ancsel Éva
„…nélkülözhetetlen az egyén számára, mint biológiai funkció. Nélkülözhetetlen a
közösség számára belső tartalma, értelme, jelentősége és kifejező értéke, továbbá azok
miatt a szellemi és társadalmi kapcsolatok miatt, amelyeket létrehoz.”
Johan Huizinga

Előszó
A Debreceni Hittudományi Egyetem hittanár-nevelő levelező szakának hallgatójaként
tanulmányaim lezárásakor, az oklevél megszerzéséhez egy Tanárképesítő, illetve egy
Szakdolgozatot kell készítenem. Úgy igyekeztem a témákat megválasztani, hogy azok a
figyelmet felkeltsék, egymásra épüljenek.
Mivel több évtizede olyan kényszeres szenvedélyes szerencsejátékos vagyok aki több
éve absztinens, arra gondoltam, hogy a játék lesz az a téma, melyet mind a két írásban
vizsgálni fogok. A korábban elkészült „A játékszenvedély a mai középiskolás
korosztályban” című képesítő dolgozat egy nem reprezentatív általam végzett vizsgálat
eredményét tartalmazza. Ezen írásom általam kiválasztott részeit Szakdolgozatomban is
elérhetővé tettem.
A diplomamunkámban a játék történetét, a Biblia és a játék kapcsolatát vizsgáltam.
Magyar és nemzetközi forrásokban kutatva azért, hogy meg tudjam válaszolni a
következő kérdéseket:
mióta része az ember életének a játék? Egyidős-e vele? Fiatalabb? Vagy netán idősebb?
Fellelhetőek-e nyomai a Bibliában? Játszottak-e ókori elődeink, s ha igen mit?
A Biblia és a játék kapcsolatát az általam kiválasztott aspektusból vizsgáló magyar
nyelvű írást nem sikerült felkutatnom. Mivel manapság a történetek játékos átadásának
módjait, a játék a gyülekezeti alkalmak színesítésének, szolgálatába állításának
technikájáról születnek írások.
Én mást szerettem volna. Ezért a forrásfelkutatás, több ideig tartott mint azt előzőleg
gondoltam. S nem csak a fordítások miatt.A meghatározott időre a sok nehézség
ellenére mégis elkészült a dolgozat. Hálás vagyok Istennek, amiért munkálta bennem az
akarást, mert alkalmassá tett a következő oldalakon olvasható szöveg megírására, s azért
is mert Szent könyveinek gyűjteménye révén választ adott feltett kérdéseimre!
Köszönöm Hodossy Takács Előd egyetemi adjunktus úrnak, hogy a témavezetői
feladatokat ellátva tapasztalatait, gondolatait előttem feltárva irányította munkámat!
Köszönöm Matkó László volt gimnáziumi osztálytársamnak, hogy a fordítások
elkészítésében segédkezett!
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BEVEZETÉS
A Játékról1
Játék definíciója:
A játék olyan értelmes önként, szabadon, választott, tevékenység amelyben a gyermek
személyiségének a környezethez való viszonya szabályos formában tükröződik. A játék
olyan viselkedés, amelynek nincs közvetlen adaptív haszna, amely magáért a
cselekvésért folyik.
Valóság, játék és fantázia
•

Belső világ: vágy, álom, fantázia világa, minden lehetséges, nincsenek
ellentmondások, örömelv

•

Külső világ: realitás, racionalitás, rideg és korlátozó, ellentmondásos, realitáselv
vezérli
A játékban ötvöződik a két világ: a fantázia és a valóság.
A gyermek a két világot jól megkülönbözteti: kettős tudat

•

nem hagyja magát becsapni azoktól a képzeleti sémáktól, amelyeket használ;

•

egyszerre élvezi a képzelet szabad csapongását (úgy tesz, mintha elhinné), és

•

az egyre élet hűbb utánzást (keresi a valóság és a megjelenítés közötti
hasonlóságot)

•

hátterében: egyidejű kettős igény:
1) a valóságtól való elrugaszkodás
2) a valóság megfigyelése és imitációja

1

•

következménye: belső és a külső világ integrálódik

•

a fantáziát módosítja (korlátozza) a valóság igazodást kíván;

Az alfejezet egyéb másként nem jelzett hivatkozású részeihez Rokszin Mónika,
http://users2.ml.mindenkilapja.hu/users/rokszinmonika/uploads/1.Jtktrtnete.ppt , használtam
forrásmunkaként, 2014.május 09.
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•

a valóság gazdagodik a személyes, az emberi (tudattalan) elemeivel; Nem úgy
van, de eljátszható.

•

a gyermek kompromisszumot köt vágyai és a külső világ között.

Elgondolkodva észrevehető, hogy a nagykorúak életét is átszövi a játék. Hogyan? Ők is
játszanak társasjátékokat, ünnepi játékokat (farsang, locsolkodás). Kifinomult esztétikai
élményt nyújtó változatai a felnőttek játékának az emberi alkotások, zene –játék a
hangokkal, költészet- játék a nyelvvel, festészet, színjátszás, szobrászat tarka palettáján
számtalan sok bizonyítéka fellelhető. Továbbá a szexuális élet terén a szerelmi elő- és
utójáték kifejezések árulkodnak erről. De játszanak sportjátékokat is, melyek
legjelentősebb eseményei téli és a nyári olimpiák. Az utóbbinak naturális velejárója a
versengés. Nagy József egyik munkájában így fogalmaz: „ A versengés eredeti célja és
értelme az egyén és a csoport, a faj túléléséhez szükséges javak, előnyök megszerzése,
megtartása.”2 Mivel erős hajlammal születünk arra, hogy érdekeinket érvényesítsük,
ezért versengésünk antiszociális formát is ölthet. A nevelés feladata az, hogy a
gyermekben a segítő versengés képességét kifejlessze. Azaz a mindenkire vonatozó
szabályokat elismerve és szigorúan betartva, az esélyesség, illetve a segítés reguláját
figyelembe véve végeztetjük/végezzük a sport, verseny és egyéb játékokat. A nevelési
oktatási intézményekben - ahol a játéknak egyes felfogás szerint semmi keresnivalója
nincs, mivel az a munka helye, a „munka pedig nem játék”- nagyobb figyelmet kellene
szentelni a játékos elemekre. Ennek ellenére a fenti célkitűzést a sarokba dobva a
felnőttek olyan gyermekjátékokkal árasztják el a felnövekvő generációkat, melyek
erőszakot sugallnak. Talán emiatt is ritka a tartalmas együttjátszás élménye korunkban,
mint az jellemző volt 30-40 évvel ezelőtt. Szintén Nagy József állapította meg azt, hogy
a játék szeretete természetszerűleg mindenkiben meg van, de mégis fejleszteni kell
kinek-kinek. „ Szomorúan utal azokra a szerencsejátékosokra és alacsonyabb szinten
megrekedtekre, akiknek a reflexjátékokba, nyerő automatákba, hazárdjátékokba
belefeledkező infantilis játéka arról tanúskodik, hogy esetükben a játékszeretet fejlődése
valahol megrekedt.”3

2
3

Szász Judit, http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2001&honap=10&cikk=6751 , 2014.május 09.
ugyan ott
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Ókori gyermekjátékok4

A játék az akkor élt emberek mindennapjaihoz ugyanúgy hozzátartozott, mint a ma
élőkéhez. Mint azt a régészeti leletek, korabeli elbeszélések bizonyítják a „gyermekek
játéka annyira általános volt, hogy még a messiási jövendölésekben is előfordul”5. Jézus
elítélésének helyszínen a jeruzsálemi Antonius várban a római katonák által
időtöltésként játszott társasjátékok vésett vonalai a kövekben még most is
megfigyelhetőek.
A következőkben bemutatok néhány játékot, melyekkel már abban az időben (is)
szórakoztatták magukat-egymást az akkor élt emberek.
Fogadalmi játékok, melyeket háborús időben tartottak, nyilvánosak voltak. Eleinte csak
a nap egy részét, egészét, majd a köztársaság vége felé 65 napon keresztül egy évben
szórakozhattak ily módon a polgárok. Pál apostol idejében 220 000 (de kétszer többe
került) koronát utalványozott a közönség igényeinek kielégítésére az állam. A pún
háborúk előtt ez még csak 45 000 korona volt.
Circusi játékok, melyek eredetileg - míg egyéb látványossággal nem lettek színesítve- ló
és kocsiversenyek voltak. Rómában a Ludi Apollinares elnevezésű ünnepet kr. e. 212ben tartották meg először, azért, hogy a 2. pún háború idején Apollo az államot a nagy
veszedelemtől megóvja. Az Etruriából átvett gladiátori játékokat már jó 50 évvel azelőtt
meghonosították.
Társasjátékokat a görögök inkább a lakomákon játszottak. „ Pollux (9,7) körülbelül 50
játékot sorol fel, melyek nagy része gyermekjáték, s némelyikük ma is igen elterjedt.” A
ma is közismert és a gyermekek által szívesen játszott „Bujócska (Apodidraszkinda)”
már szerepel a fent említett leírásban. „ Egy herculaneumi falfestményen három
angyalka játszik bújócskát.”6 Ugyan úgy játszották a korabeli lurkók, mint napjainkban.
A Szembekötősdinek (Müinda) három változatával is elüthették az időt. Ismert volt egy

4

Az alfejezet egyéb másként nem jelzett hivatkozású részeihez Pecz Vilmos, Ókori Lexikon, 1002-1005
oldal, Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, 1902 használtam forrásmunkaként,
2014.május 09.
5
Bartha Tibor,Keresztyén Bibliai Lexikon I, 719 oldal, Magyarországi Református Egyház Kálvin János
Kiadója, 1993
6
Németh György, Ókori Gyermekjátékok, 9-83 oldal,Anno Kiadó, 2002
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bújócskához hasonlító változata annyiban, hogy a fogó behunyja a szemét, míg társai
szétszaladnak. Vigyáz felkiáltásra elindul s akit leghamarabb elfog az lesz a hunyó. A
„Vakosdi” két eltérő változatában a bekötött szemű fogónak el kell kapnia egyik társát.
Egy másik módozatában egy ruhadarab segítségével látásában teljesen korlátozva egy
helyben álló emberpalántának meg kell tudni mondania, ki érintette meg. A
„Köcsögösdi (Khütrinda)”a mai köznyelvben pejoratívan hangzó szórakozás Midász
prügh király története hatására alakult ki. Az uralkodó az elbeszélés szerint azt kérte
Apollón istentől, hogy amihez hozzáér változzon arannyá. Óhaja teljesítésre is került,
aranycsináló derűs órák következtek, teljesen addig, amíg meg nem éhezett. S amikor a
felség enni próbált volna valamit, nem tudta lenyelni, hiszen az étel mindig arannyá
változott. A király midőn nagyon megéhezett kérte Apollónt, hogy vegye vissza tőle az
általa úgy óhajtott adományt. Ez a kérése is teljesült, de hogy emlékezzen kapzsiságára
hatalmas szamárfület kapott. Midász innentől sapkában járt, addig míg akkorára nem
nőtt a haja, hogy fodrászt kellet hívnia. A borbély bőségesen meg lett jutalmazva
munkájáért és azért is, hogy a király titkát el ne fecsegje senkinek. Éjszaka csak nem
tudta magában tartani a hajszobrász a titkot, a folyóparton lyukat ásott és belesúgta azt.
Pár hét múlva az arra járó embereknek az újonnan nőt nádszál mind azt suttogta:
Midász királynak szamárfüle van. A játék folyamán középre ülő ifjút, akit köcsögnek
hívnak társai csúfolják, piszkálják, akit felállás nélkül el tud érni azzal helyet cserél. A
gyerekjáték egy másik változatában a középen ülő neve még mindig változatlan. Ám a
kezét az ülő társára helyező és azt folyamatosan kerülgető másik gyermek Midász. A
többi gyerek csúfolja Midászt így:
„Ki fogja a köcsögöt?
Én magam , Midász!”
Ha valakit el tud érni, azzal helyet cserél.
Sportjátékok közül az „ősfocit Szphairomakhia, Pila Paganica” említem meg. A
görögök „labdacsataként”, míg Itáliában a szomszédos falvak „falusi labdaként”
játszották. A pályát három vonallal két részre osztották. A két szélső vonalon
helyezkedett el a két egyenlő számú csapat. A bíró által a középső vonal mentén
begurított labdával az a társaság ért el gólt, aki az ellenfele alapvonala mögé tudta
juttatni, úgy hogy azt kézzel csak érinteni, de megfogni, nem lehetett. A mérkőzést nem
időre, hanem egy bizonyos pontszám eléréséig játszották.
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Táblásjátékokat is ismertek és használtak is ebben a korban. A „zsoldosok játéka Ludus
Latrumculorum” Az ókori görög és római világ legelterjedtebb kétszemélyes táblás
játéka. 7*8, vagy a sakktáblához hasonló 8*8 négyzetből álló táblán játszották. A
négyzeteket városoknak, az egy-egy oldalon két sorban felsorakoztatott 14-16 fehér és
fekete kavicsot (melyet a malomhoz is használtak) kutyának nevezték. A játék célja az
volt, hogy két saját kő közé szorítva levehesse, leüsse az ellenfél összes kutyáját, vagy
beszorítsa őket. Lépni csak előre lehet egyet-egyet. Ütés után jutalomlépés következett.
Levenni csak akkor lehetett viszont a vetélytárs kavicsát, ha a másik közre fogta
kutyáival. Amennyiben ő lép be a két kutya közé akkor nem.
„Arkhimédész dobozkája Osztomakhia, Loculus Archimedeus” lényegében egy
négyzetkirakó játék. A 14 háromszögre szabdalt négyzetet kellett, minél hamarabb
kirakni. Egy másik változatában pedig a rendelkezésre álló 14 síkidom felhasználásával
kellett minél élet hűbb állatot kirakni.
Az írástudók játszhattak a betűkkel is. Az egyik ilyen, mely költői műfajt is teremtett a
„Betűkihagyás Leipogrammatiszmosz)” Úgy kellett megírni egy verset, hogy azt a betűt
melyet előre meghatároztak nem használhatta a költő. Larandai Nesztór Kr. e. 3.
században úgy írta meg betűkihagyásos Illiászát, hogy a 24 ének mindegyikéből egy
meghatározott betű kimaradt. A betűket a görög ábécé-t követve hagyta el.
Versben megfogalmazott találós kérdéseket ma is szívesen oldalnak meg a gyerekek.
Ám a „verses matek” megoldásánál, már csak a feladat rímbe szedése volt nehezebb.
Az „önmagába visszatérő szám” olyan feladatokat jelentett, melyek utasításainak
végrehajtása esetén az eredmény megegyezik az előre kigondolt számmal. például:
gondolj egy számra, szorozd meg hárommal. Az eredményt oszd el kettővel. Ha egész
számot kaptál újra szorozd meg hárommal. Ha nem kerekítsd fölfelé és azt szorozd meg
hárommal. a szorzatot oszd el kilenccel, annak eredményét szorozd meg kettővel, és
megkapod a gondolt számot!
Szórakoztatták magukat olyan játékokkal is melyek eszközigénye nem volt nagy, vagy
költséges. Ilyen a „Kacsázás” melyhez lapos kő és nagy vízfelület kellett. Kr. e. 5.
századi vázafestményen már látható olyan emberalak aki „Jojó”-val játszik. A
„Csigajáték”-hoz a mára már elfeledett szórakozáshoz egy kis ostor és egy kis csigára
(égetett agyagból vagy fából) volt szükség. A pörgetés után már csak az ostor
segítségével lehetett mozgásban tartani. „ Cserebogár” találása esetén másfél méter
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hosszú cérnaszálat kötve rá ereszthették szabadon. Majd utána szaladva, tapsolva derűs
perceket szerezhettek maguknak-egymásnak az unatkozók. „Dió a lejtőn” elnevezésű
játékhoz annyiszor öt dió kellett ahányan játékos volt. Kellett még egy deszka melynek
egyik végét falhoz vagy asztalhoz támasztották. A megjelölt diókat egyesével gurították
le a versenyzők. Amennyiben a leérkező dió ütközött valamelyik másikkal, akár sajáttal
is fel lehetett szedni. Az nyert akinél utoljára a legtöbb dió volt.
Persze már ebben a korban sem szerettek az emberek tét nélkül játszani. A „ Mutasd az
ujjad” szerencsejátékhoz semmilyen eszköz nem kellett, csak az elnyerhető pénz. Két
játékos egymással szemben ülve, ökölbe szorított jobb kézzel Háromra mindegyik mond
egy számot egy és tíz között, miközben jobb kézzel egy számot mutat. Lehet nulla is, ha
ökölben marad a kéz. Az nyer aki pontosan megtippelte a újjak összegét. A mondott
szám és a mutatott újjak számának nem kell megegyeznie.
Volt amihez már eszközről is gondoskodni kellett. Erre a legmegfelelőbbnek a birka
bokacsontjait találták. A „csontkocka, asztragalosz” csak négy oldala volt használható,
mert a többin nem tudott megállni. Általában négy kockával játszottak, mivel a birkának
négy lába volt már akkor is. A ma ismert dobókockával ellentétben a 2 és 5 hiányzott
róla. Űzték vele a „Vénusz” nevű játékot. Melyben az nyert akinek magasabb volt a
dobott pontjainak összege. Ha minden kocka más értéket mutatott 1,3,4,6, volt a Vénusz
ez 40 pontot ért. Ettől jobbat nem lehetett dobni. Amikor valaki ilyet dobott az jó
szerelmi előjelnek számított, illetve azt választották a játék királyának A négy darab 1es pedig a legrosszabb dobás volt, a neve kutya volt. „A legtöbb nyer” amiben a legjobb
a négy darab 6-os volt (24 pont), a legrosszabb pedig a kutya. Az „egyforma oldalak”
elnevezésű játéknál viszont a Vénusz volt a legrosszabb hajítás, de a kutya is csak a 4.
legjobbnak számított. Itt arra kellett törekedni, hogy a vetés után minél több, minél
nagyobb értékű oldalon álljanak meg a csontok. A „Páros-páratlan” játék elején az
egyik játékos tetszés szerinti mennyiségű csontkockát, mandulát, kavicsot vett a kezébe,
míg a másiknak el kellett találnia, hogy páros vagy páratlan számú tárgy van elrejtve.
Ha eltalálta ő nyert, ha nem akkor a kezdő játékos.
Az „Öt csont” nevű játékot öt darab birka bokacsonttal játszották. Az egyik játékos
leguggolva jobb kezét előrenyújtva az előzőleg a kézfejére helyezett csontokat a
magasba dobta, majd szintén a kézfejével megpróbálta minél többnek a földre esését
megakadályozni. Amennyiben csont esett a földre, újra a levegőbe dobhatta a csontokat
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és míg azok le nem estek a jobb kezének ujjai segítségével felszedhetett belőlük. A
fordulók végén az nyert, akinek több csont volt a kézfején illetve a tenyerében.
Egyenlőség esetén az volt a győztes akinek a kézfején több boka csont volt található.
Többször elfordult, hogy a hazárdőrök kavicsot, vagy pénzérméket használtak csontok
helyett.
A ma is ismert „dobókocka” is használatban volt már ebben az időben. Nagy vagyonok
úsztak el a római kockadobó poharak dobótornyon keresztül történő ürítései miatt. A
„Ki dob a legtöbbet” játékot többen is játszhatták. És a nyertes mindenkitől nyert! Ha
például négyen játszottak és az A,B,C,D játékos 14,16,9,13-at dobott az elérhető 18-ból,
akkor a B játékos A-tól 2, C-től 7, míg a D nevű társától 3 pénzérmét nyert a B. Mivel a
legmagasabb dobott érték és a saját dobás értékének különbözetét vitte a nyertes. A „Ki
dob a legtöbbet” játék másik variációjának elején mindenki egyenlő számú érmét tesz
az asztalra. Aki a legnagyobb értéket dobja az nyeri meg mindegyiket.
A „fej vagy írás” nevű játékot fej vagy hajó néven játszották ekkoriban. Tették ezt azért
mert a korabeli pénz egyik oldalán fej (caput), míg a másik oldalán (navis) volt. Aki
felhajította a pénzt akkor nyert, ha társa nem találta el, hogy az érme melyik oldalával
felfelé hullik a földre.
Mint az észrevehető Johan Huizinga megállapításából „ miszerint a játék öregebb mint
az emberi kultúra”

7

annyi mindenképpen igaz, hogy az ókorban már játszottak. Sőt

kifejezetten erre a célra eszközöket készítettek. Az hogy a játék létezésének bizonyítékát
még korábbi időpontban is felkutassam hívom segítségül a Bibliát és vizsgálom meg a
következő fejezetben , vajon könyveiben van e utalás a játékokra, „játszó emberekre”.

A játék a Bibliában 8
A játék az emberi léthez tartozik. Játékszerek Palesztinában archeológiailag már az
újkőkorszak óta rendelkezésre állnak. Az emberi létnek ez az aspektusa a Bibliában
mindenesetre ritkán található; játék és játékeszköz csupán mellékes téma. Mivel a
7

Klement, Peter: http://titelmagazin.com/artikel/173/9959/johan-huizinga-homo-ludens-vomursprung-der-kultur-im-spiel.html , 2014. május 11.
8
Az alfejezet egyéb másként nem jelzett hivatkozású részeihez Metzenthin, Christian, Von Avatar bis zur
Zauberei Religion im Spiel,
http://books.google.hu/books?id=MfJGqeWfwssC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=christian+metzenthin+spiel
ten&source=bl&ots=l8u4zTSfcc&sig=0AcUyZeRGA0kdVoNrYSIre6ym1I&hl=hu&sa=X&ei=HvVuU_yMsaJOMebgdAK&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=christian%20metzenthin%20spielten&f=false ,
használtam forrásmunkaként, 15-20 oldal, 2014. május 11.
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Szentírás iratainak szerzői és szerzőnői fontosabb dolgokkal foglalkoztak, mint a
mindennapi dolgok az evés, ivás, de a játék is gyakran csak futólag van említve. A
Bibliában lévő játék és játékeszköz csekély bizonyítékaiból nem szabad arra
következtetni, hogy a bibliai korban nem játszottak volna.
Amint a kutatás megmutatta, a Szent könyvek gyűjteménye nem ad közvetlen
betekintést az általa elmesélt kor vallástörténetébe, inkább ennek a történelemnek
teológiai értelmezéseként (legtöbbször ortodox módon) szemléli. A játék és a játékszer
csekély figyelmének a bibliában nem az érdektelenség szolgál alapul; egyszerűen abból
adódik, hogy játszani mint enni és inni a szerzőnők és szerzők számára önmagától
értetődő dolog, amit különösképpen nem szükséges megemlíteni. A Biblia által elmesélt
korban és társadalomban a játékról és játékeszközről hogy valami jelentést
megtapasztaljunk, nem csak a Biblia tanúbizonyságára tudunk támaszkodni, hanem
archeológiai leleteket is meg tudunk vizsgálni. Palesztinában a bronz és a vaskor
játékeszközei archeológiailag feltártak és gyakran hozzátartoznak a sír leltárhoz. Itt
azonban az archeológiai munkának nem egy jelentéktelen problémája látható; a lelet
összefüggéseit tekintve a sírban talált játékszerekként értelmezett tárgyakat vallási
jelentőségében is lehet vizsgálni. Az archeológia által napvilágra hozott tárgyaknak a
használati célját gyakran nem lehet egyértelműen meghatározni. Esetünkben ez azt
jelenti, hogy játékeszközként vagy kultikus tárgyként nem mindig lehet a leletet
meghatározni. Néha egy leletnél mind a két felhasználás lehetséges.
A héber Bibliában a játék szó a tréfálkozni, tréfát csinálni, játszani jelentéssel van
összekötve. Ebben a jelentésben először a 1 Móz 21:99 –ben fordul elő „mikor Sára
nevetni/játszani látta az egyiptomi Hágár fiát, akit Hágár szült Ábrahámnak,”. Az ige
több jelentésének széles spektrumából ez az interpretáció megengedhető. A játékok a
héber Bibliában természetesen nem csak az említett „játszani”, igéhez vannak kötve,
más további igék mögött is felfedezhetők. Ézs 66:12 prófétai szavában „karjukon
hordoznak és térdükön ringatnak benneteket” például a jeruzsálemieket gyermekekhez
hasonlítja akiket térden hintáztatnak, a térden hintáztatni kifejezéssel lefordított igének
van élvezni és örülni jelentése is, ezért lehetséges módon a hintázás alatt egy térden való
lovas játékot is érthetünk. De találunk olyan helyet is ahol az ige táncjátékra,
zenélésre,mulatságra,küzdőjátékra, és van ahol szórakozásra utal. A már korábban is
9

Dolgozatomban a Bibliai igehelyek idézeteit a http://abibliamindenkie.hu/ -n található digitális
szövegrészeinek segítségével jelenítem meg, 2014.május 11.
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idézett Johan Huizinga egyik tézise szerint a játék és kultusz egyáltalán nincs olyan
messze egymástól eltávolodva, amint azt gondolnánk. Ezt az összefüggést használva a
mi kutatásunkra érthetővé válik: a Biblia világában való vándorlásunk során többször
megállapított problematika, hogy a játékeszköz és kultusztárgy közti elhatárolás nem a
hiányos ismeret eredménye vagy a hiányos adatoké, hanem a játék és kultusz
közelségéből adódik. A játék és kultusz ilyen közelsége a Bibliában is megfontolandó ?
Igen –a játékost a kultuszban gyakran negatív módon ítélik meg. „Azután leült a nép
enni és inni, majd mulatozni kezdtek” . A 2 Móz 32:6 versben a játékosról és annak
mulatozásáról az Aranyborjú körül elitélő feljegyzést készített az író. Míg Dávid a
frigyláda ünnepélyes meneténél táncol, a 2 Sám 6:16-22 –ben olvashatóak szerint a
király ebben semmi rosszat nem talált.
A „játék” szó nulla ( a Károly fordításban kettő a Bír 16:27, illetve Péld 10:23), a
„játszadozik” egy helyen Jób 40:20, a „játszik” szó szintén egy helyen 1 Sám 16:16, és
a „játszhatol” nulla (a Károly fordításban egy Jób 41:5) helyen található az Új Fordítású
revideált Bibliában.10

Játék az Ószövetségben
Az alábbiakban olyan az Ószövetségben található igehelyeket gyűjtöttem össze, melyek
a játékkal kapcsolatba hozhatóak.

Mózes 32:6
Áron elkészítette az Aranyborjút, elé oltárt is helyezett. Izrael fiai pedig istenükként
tisztelték

a

szobrot

aki

fölhozta

őket

Egyiptomból.

„Másnap tehát korán fölkeltek, égőáldozatokat áldoztak, és békeáldozatokat mutattak
be. Azután leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek.”
Bírák 16:25-27

10

Keresési eredmények a http://biblia.biblia.hu/ -ról, 2014. május 11.
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Sámson utolsó hőstette, a Bibliában leírt (Abimélek Bír 9:52-54, Sámson Bír 16:25-27,
Saul 1 Sám 31:4, Saul fegyverhordozója 1 Sám 31:5, Ahitófel 2 Sám 17:23, Zimri 1 Kir
16:15-20, ) öngyilkosság egyikét jelentette.
„Azután olyan jókedvük támadt, hogy ezt mondták: Hívjátok ide Sámsont, hadd
szórakoztasson bennünket! Oda is hívták Sámsont a börtönből, hogy szórakoztassa őket.
Azután odaállították az oszlopok közé. Sámson ezt mondta annak a fiúnak, aki a kezét
fogta: Eressz el, hadd tapogassam ki az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik, és hadd
támaszkodjam hozzájuk!A ház tele volt férfiakkal és asszonyokkal, ott volt a
filiszteusok összes városfejedelme, a tetőn pedig mintegy háromezer férfi és nő, akik
Sámson játékán szórakoztak.”
I Sámuel 16:16,18,23
Dávid történetéből kiderül, hogy lanton tudott játszani. Mikor Isten a gonosz szellemét
Saulra bocsátotta, a király mindig elpusztítani kívánt későbbi utódjáért küldetett. Erről a
Szentírás következő helyein is olvashat az érdeklődő: 1 Sám 18:10, 19:9
„De a mi urunknak csak szólnia kell, és szolgáid készek keresni egy embert, aki ért a
lantpengetéshez. És ha majd Istennek a gonosz szelleme megszáll, akkor ő játszik majd
valamit, és jobban leszel…. Ekkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta: Én láttam
a betlehemi Isai egyik fiát, aki tud lanton játszani; derék férfi, harcra termett, okos
beszédű, daliás ember, és vele van az Úr…. És valahányszor Istennek az a szelleme
megszállta Sault, fogta Dávid a lantot, és játszott rajta valamit. Saul ilyenkor
megkönnyebbült, jobban lett, a gonosz szellem pedig eltávozott tőle.”

II Sám 6:5
Dávid tánca, melyet az előző fejezetben, már említettem. Dávid a Frigyládát
Jeruzsálemben akrobatikus mutatványokkal színesített tánccal kísérte (Krón 13:8 és
15:29 is)
„Dávid és Izráel egész háza pedig szent táncot járt az Úr színe előtt mindenféle ciprusfa
hangszernek, citerának, lantnak, dobnak, csörgőnek és cintányérnak a kíséretével.”
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I Sámuel 20:20
Jonatán üzen Dávidnak apja gyilkos szándékáról. Gyakorlásnak, harci játéknak álcázva
az íjazást.
„Én pedig három nyilat lövök arrafelé, mintha célba lőnék.”

II Sámuel 2:14
Háború dúlt Júda és Izrael között. A két hadsereg felsorakozott ám eldöntötték máshogy
próbálják eldönteni a csata kimenetelét.
A bemutatón mind a 24 katona meghal. Dávid is vesztett 12 embert. Az ezt követő harc
után Dávid katonái megverték Abnért.
„Akkor ezt mondta Abnér Jóábnak: Rajta, álljanak ki a legények, és tartsanak nekünk
egy kis harci bemutatót! Jóáb ezt felelte: Rendben!”

Prédikátor 9:11
A vers ezen részében ugyanúgy mint az Újszövetség egyes részeiben sportjátékban,
sportversenyben is megfigyelt tapasztalatait örökíti meg az író.
„Azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban…”

Jób 16:12
Negyedik válaszában Jób panaszkodik az Úrra, mert úgy érzi kiszolgáltatta őt az
álnokoknak.
„Nyugalomban éltem, de ő összetört. Nyakon ragadott, és szétzúzott, céltáblának
használt engem.”
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Hasonló, az emberekkel kénye-kedve szerint játszadozó Isten képét tárja az olvasó elé a
Jeremiás Síralmai 3:12. verse is. A 21-38 terjedő szakaszból mégis kitűnik, hogy a
kegyesek szenvedésének értelme van.

Jób 40:29
Leviatán ereje. Isten miközben elmondja második beszédét Jóbnak a viharban,
kérdéseivel rávilágít minden teremtmény Tőle a Teremtőtől kapta kapacitását11.
„Játszadozhatsz-e vele, mint a madárral, és megkötözheted-e leánykáid kedvéért?”

Zsoltárok 104:26
Mint az a megjelölt igehelyből kiderül Isten is játszik. Sőt külön ebből a célból teremtett
egy állatot, nevezetesen a Leviatánt. Az ókori gyermekjátékok című fejezet végén
megfogalmazott egyik kérdésre választ adott a Biblia. Már a Teremtés idején ott volt a
játékos vágy. Istennek célja volt azzal, hogy egy játszótársat alkosson.
„Ott járnak a hajók, és a Leviatán, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele.”

Ézsaiás 11:8
A „játszadozik” szó lelhető fel az alábbi versben, mely a Messiás békessége által
betöltött földet ismertető részben van megírva.
„A csecsemő a viperalyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek mérges kígyó
üregébe dugja a kezét.”
Ézsaiás 22:17-18 terjedő verseiben pedig Sebná udvarmester eltávolításának módja van
úgy megfogalmazva, mintha az író egyszer nézője lett volna egy „labdacsatának”.

Zakariás 8:5
11

http://szinonimaszotar.hu/keres/kapacit%C3%A1s , 2014. május 7.
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A Seregek Ura mutatja be Jeruzsálem reményt adó jövendőjét. Leírásának egyik fontos
eleme a vígan játszadozók.
„A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken.”

Játék az Újszövetségben
Az alábbiakban olyan az Újszövetségben található igehelyeket gyűjtöttem össze,
melyek a játékkal kapcsolatba hozhatóak.

Máté 11:16-17
Keresztelő János kérdése és Jézus válasza. Ez a történet megtalálható Lukács
Evangéliumában is a 7:32 versében.
Több eltérés tapasztalható a különböző magyar nyelvű Biblia fordítások megjelölt
szakaszának szövegezése között („Sípoltunk”12- „Furulyáztunk”13- Zenéltünk, ), ám a
vers részlete „…egy gúnyolódó gyermekdalra utal „furulyáztunk nektek és nem
táncoltatok…” vagyis népzenére…”14
„De mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a piacon ülő gyermekekhez, akik ezt
kiáltják a többieknek: Zenéltünk nektek, és nem táncoltatok; siratót mondtunk, és nem
gyászoltatok.”
Máté 27:35
A keresztre feszített Jézus ruháit, a kor szokásrendjének megfelelően elosztották a
katonák maguk között, mely eseményről a Zsolt 22:19 is említést tesz. A varratlan,
egybeszőtt ruhát15 nem csak egyszerűen elosztották, hanem a „Szent sorsvetés” című
alfejezetben leírtakhoz hasonlóan sorsot vetettek érte. A ruha pont úgy volt elkészítve,
mint a Főpapi ruha. A Főpap egyik feladata pedig az volt, hogy egyszer egy évben a

12

Barker L., Kenneth, Magyarázatos Károli Biblia, 1443. oldal, Királyi Magyar Egyetemi Rt., 2001
Biblia Magyarázó jegyzetekkel, 1207. oldal, Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója,
2010
14
http://www.parochia.hu/1oldalelemek/Gondolatok/zen_ut_Bibl.htm , 2014.május 07.
15
http://ek-wollmatingen.de/attachments/185_Pr-Johannes_19_16-30.pdf , 2014. május 07.
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templom Szentek Szentjében áldozatot mutasson be a nép bűneinek megbocsátásáért.
Jézus magát viszi áldozatul a keresztre (Ján 3:14-15, 4:42, 1:29).
„Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin”
Az általában [művészeti] alkotásokon megjelenített [katonák] kockázása nem
helytálló.16

Filippiekhez írt levél 3:14
„de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak
nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban
adott jutalmáért.”
Pál apostol „sportból” vett példái a korinthosziak számára komoly jelentőséggel bírtak,
mivel városuk az ókorban híres sportközpont volt. Korinthosz rendezte meg kétévente
az iszthmoszi játékokat, a híres pánhellén (olümpiai, püthói, nemeai, iszthmoszi)
játékok egyikét. Az iszthmoszi versenyeken a győztes eleinte zellerlevélből font
koszorút, Pál idején pedig mandulafenyő-gallyakból összeállított diadémot kapott. Az
apostol tehát tudatosan használja ezt a hasonlatot. Az sem véletlen, hogy a számos
sportág közül csak a futást [, Apcsel 20:24, I Kor 9: 24-25, Gal 5:7, Fil 2:16, Zsid
12:1]és az ökölvívást hozza fel példának [I Kor. 9: 26]. Ez a kettő mutatja be igazán a
keresztény ember küzdelmeit. Célba kell jutni (üdvösség), és valamit le kell győzni
(bűn). Ráadásul ezekben a versenyszámokban csak első helyezettet hirdettek, tehát
valaki vagy győzött, vagy vesztett, ahogy az örök élet esetében is. „17
II. Timótheus 2:5
„Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.”

16

Rainer, Berghausen, Gott spielt mit, 32 oldal, Diplomarbeit an der Evangelischen Fachhochschulle,
2008
17
http://www.teologiablog.hu/fair-play/
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A Bölcsesség mint játszótárs
A Bölcsesség olyan női személyként mutatja be magát az Ószövetségben mint Isten
kedvence, ki Ő előtte játszott, és már a teremtéskor létezett.18 A Bölcsesség játéka Isten
előtt mindig jelenlévő. És Isten együtt játszik vele! Mindkettő forrása, a játéké, illetve a
Bölcsességé is az Isten. S mint a kreativitás forrása, eredete minden alkotó erőnek.
Példabeszédek 8:22-35
„Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges-régen. Az ősidőkben formált
engem, kezdetben, mielőtt a föld létrejött. Mikor még nem voltak mélységek,
megszülettem, mikor még nem voltak tele a források vízzel. Mielőtt a hegyek helyükre
kerültek, a halmok létrejötte előtt megszülettem; amikor még nem alkotta meg a földet,
a rónákat, még a világ legelső porszemét sem. Ott voltam, amikor megszilárdította az
eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött. Amikor megerősítette odafönt a
fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai,amikor határt szabott a tengernek,
hogy a víz át ne léphesse partját, amikor kimérte a föld alapjait,én már mellette voltam
mint kedvence, és gyönyörűsége voltam mindennap, színe előtt játszadozva mindenkor.
Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. Ezért, fiaim,
hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimat! Hallgassatok az intésre, hogy
bölcsek legyetek, és ne hanyagoljátok el azt!Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm
előtt vigyázva mindennap, ajtófélfáimat őrizve. Mert aki engem megtalál, az életet
találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól.”

Jézus is játszott?
Mivel Jézus valódi ember és valódi Isten feltételezhető, hogy társaihoz hasonlóan
gyermekként ő is játszott. Az Evangéliumok nem írnak erről, viszont azokból
kiolvasható, hogy a Megváltónak afféle gyermekkora volt mint az akkoriban szokásos.
Az Apokrif Tamás evangéliumában viszont két történet is található melyben Jézust játék
közben említi19.
•

Az egyik szerint Jézus a patak partján 12 madárkát készített agyagból. Mivel ez
szombaton történt, egy zsidó beárulta. Törvény elé vitték, ám Ő tapsolt és a
madarak elrepültek.
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Rainer, Berghausen, Gott spielt mit, 18-22 oldal, Diplomarbeit an der Evangelischen Fachhochschulle,
2008
19
u.o. 31. oldal
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•

A másik szerint is bevádolták Jézust, ám ezúttal bebizonyította ártatlanságát.
Ezen történet szerint Jézus megátkozott egy fiút aki csúfolta őt játék közben a
tetőről. A fiú leesett és meghalt. Jézus pedig feltámasztotta, hogy bizonyítsa,
nem ő lökte le. Emiatt nem került be a történet az Újszövetség írásai közé.

Szent Sorsvetés:20
A Bibliában szintén feljegyzett pogány módon űzött sorsvetéssel (például: Hós 4:12)
ellentétben a Szentírásban többször is olvasható a Szent Sorsvetés Isten által
jóváhagyott módon történő alkalmazása.
A főpap ruháinak két darabja az „efód”, amely rövid, díszes, hímezett viselet volt (nem
azonos gyolcs efóddal. Ezt rendkívüli alkalmakkor öltötte magára a főpap, nevezetesen
akkor ha „megkérdezte az Urat” (1Sám 23:9–12). Hozzátartozott „az ítélet hósenje”.
Hósen, egy valószínűleg zseb-szerűen készített és elöl tizenkét drágakővel díszített,
mellre erősíthető ruhadarab. Zseb-részében voltak az Urim (= világosság) és Tummim
(= tökéletesség) nevű sors-kockák. A héber kifejezésmód szerint jelentésüket így helyes
visszaadni: „tökéletes világosság”, amelyeknek a leesési helyzetéből „igen”, vagy
„nem” választ lehetett kiolvasni a feltett kérdésre. A honfoglalás kezdetén a törzsek
között ezek segítségével osztották fel a területet (4Móz 26:55). De Saul királlyá
választásakor is használták (ISám 10:20) A papnak a feladata tehát kijelentés-adás is
volt, amit később már nem a sorsvetés mechanikus módján, hanem a törvények
ismeretére

támaszkodó

tanítás

(tóráh),

eligazítás

formájában

gyakorolt.

Az

Ószövetségben maga az Úr rendelte el, hogy ily módon kapjon választ népe a felmerült
kérdésekben Tőle. Ám csak a Teremtő által elrendelt módon és eszközökkel
végezhették, máskülönben nem lehettek biztosak benne, hogy az Ő válaszát olvashatják
ki a jelekből. „Minthogy azt az 1Sám 28:6 világossá teszi a határozott választ nem
lehetett mindig megkapni, így talán többről volt szó, mint két kavics földre vetése21.”
Dávid kora óta nincs feljegyzés a használatukról. Az Újszövetségben mégis
találkozhatunk Mátyás apostollá választása alkalmával (Apcsel 1:26), illetve
Zakariásnak papi szolgálatra való kijelölésénél a sorsvetéssel (Lk 1:9).
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http://biolka.reformatus.ro/upload/Jubileumi%20Kommentar.pdf alapján

21

https://bible.org/question/how-did-urim-and-thummim-function , 2014. május 8.
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Önálló kutatás, vizsgálat
A dolgozat eddigi részében is érintettem már a szerencsejátékokat. A következő
fejezetben rávilágítok arra, mi különbözteti meg a játékosokat a játékhoz fűződő
viszonyuk alapján, illetve egy általam elvégzett kutatás eredményét is bemutatom.
A játékos típusok22
Ami alapján a játékosok kategorizálhatók, azon következmények súlyossága és száma
alapján, melyeket saját játékukkal kapcsolatban tapasztaltak.
•A

nem-probléma-, vagy rekreációs játékosok. Kevés pénzzel játszanak, nem

gyakran, mely nem jár negatív következményekkel.
•A

kockáztató játékosok. A játékukkal kapcsolatban kevés problémájuk volt,

nagyjából mindig tudták kontrollálni, mennyit játszanak, és így nem halmozódtak fel
negatív következmények. Ezért fennáll náluk az a veszély, hogy a kockázatot növelik,
és majd problémajátékosokká válnak. A kannabisz-használók is hasonló úton járnak,
mert a „fű” kapudrog. Eddig sokan közülük heroin-fogyasztókká váltak.
•A

problémajátékosok. A problémajátékosok egyedül, barátok nélkül kezdenek el

játszani. Lekicsinylik és tagadják, hogy problémás mértékben játszanának, titkolják,
vagy vitatkoznak a családtagokkal, a pénzügyi nehézségekkel kapcsolatban. Ők
azonban több időt és pénzt fordítanak már a játékra, mint amit anyagilag
megengedhetnének maguknak. A szerencsejáték az ő esetükben a negatív
következmények és reakciók egész sorához vezet. A játékosok problémás szinten
játszanak hosszú ideig, és vagy fokozatosan kifejlődik náluk az egyre komolyabb
játékprobléma, vagy visszatérnek a rekreációs szerencsejátékhoz, ahol még
nincsenek komolyabb gondok. Az USA-ban a lakosság 2-3%-ának van ilyen
tapasztalata a szerencsejátékkal kapcsolatban.
• Patológiás

játékosok. Őket általában kényszeres vagy addikt, függő játékosoknak

nevezik, mert betegségük egyrészt a kényszerbetegséggel mutat rokonságot, másrészt
az alkohol-, ill. drogfüggőséghez is hasonló. A patológiás játék az USA-ban a felnőtt
lakosság körében 1-2%-ra tehető.
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Bereczki Sándor: A játékszenvedély, http://www.emberbarat.hu/index.php?content=bs , 2014.április 09.
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A VIZSGÁLAT23
A vizsgálat módszere

Három középfokú oktatási intézmény, 194 végzős hallgatóját kértem meg arra, hogy az
általam összeállított tesztet kitöltve segítsen következtetéseket levonni arról, vajon
mennyire része a 2014-ben érettségire, szakmunkásvizsgára készülő diákok életének a
szerencsejáték.
A 30 kérdéses tesztlapot iskolaidőben, szülői hozzájárulással névtelenül töltötték ki a
tanulók. A mintavételkor személyesen nem voltam jelen, mert az intézmények vezetői
ezt a feladatot az osztályfőnökökre bízták. A kérdések közül 20 megegyezik a Névtelen
Szerencsejátékosok (Gamblers Anonymous) honlapján24 a „Szükséged van-e a G.A.-ra”
fül alatt található teszt kérdéseivel (melléklet 5. ábra). A 20 kérdés az interneten több
nyelven is elérhető. Használata ajánlott, az általa kimutatott eredmény elfogadott. A 7től 26-ig terjedő kérdésekre adott igen válaszok számából állapítható meg, hogy a
válaszadó milyen kapcsolatban áll a játékkal. 7 vagy annál több igen felelet esetén
elmondható róla: patológiás játékos, szenvedélyes szerencsejátékos. Az adatok
kiértékelésénél a 4,5,6 igen feleletet adókat „veszélyeztetett”, problémás játékos
kategóriába soroltam.
A névtelenül kitöltött lapok mindegyikét egyedi betű és számkóddal láttam el. Majd az
azok által tartalmazott információkat excel táblázatba vittem fel (melléklet 6. ábra
tippmixjózsi). A kód lehetővé tette az egyes intézményekbe járók válaszainak külön
halmazba gyűjtését. Az első oszlopba a lapkódokat rögzítettem, míg az első sorba pedig
a kérdések számát. „I” jelzést használtam, ha a válaszadó az adott kérdésre igennel, míg
„N” jelzést, ha nemmel felelt. A 196. sorba így a Microsoft Office Excel programjának
„darabteli” függvényének segítségével meg tudtam határozni a kérdésre adott igen, míg
a 197. sorba a nem válaszokat. Az így előállított adatokból pedig meghatározhatóvá vált
a kérdésre adott igenek és nemek százalékos aránya. (melléklet 7. ábra)

23

A fejezet az általam készített Játékszenvedély a mai középiskolás korosztályban című tanárképesítő dolgozat 12-22 oldalának
felhasználásával készült
24
http://gamblersanonymous.hu/ 2014.03.18.
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A tábla hátulról harmadik oszlopába a kitöltő igen válaszait, az utolsó előttibe pedig a
nem válaszait összesítettem. .Az utolsó oszlopba került meghatározásra a 7-26 terjedő
kérdésekre adott igen válaszok száma a program előbb említett függvényével. A 7 vagy
annál több, illetve a 4,5,6 igen feleletet adók adatlapjának információit tároló sorokat
egy-egy különböző színkóddal jelöltem meg.
Az 1-6 és a 27-30 kérdéseket saját elképzelésem szerint illesztettem a tesztbe. A rájuk
érkező válaszok révén nem csak egyéb részhalmazokat alkothattam a végzősökön belül,
hanem az elkülönített csoportokat össze is hasonlíthattam. Így alakítottam ki és
hasonlítottam össze vizsgálataim során nyolc csoportot:18 év alatti városban lakó fiúk

A

•

18 év feletti városban élő fiúk

•

18 év alatti vidéken lakó fiúk

•

18 év feletti vidéken lakó fiúk

•

18 év alatti városban lakó lány

•

18 év feletti városban élő lány

•

18 év alatti vidéken lakó lány

•

18 év feletti vidéken lakó lány

csoportok

eredményeit

összevethettem

az

összes

válaszadók

százalékos

eredményeivel épp úgy, mint az egyes intézmények hasonló kritériumnak megfelelő
válaszadók csoportjának eredményeivel. melléklet (8., 9. ábra)
Az Excel program „szűrő” alkalmazása segítségével igaz hosszan kellett vizsgálnom az
összes választ tartalmazó táblát, de a megfelelő számításokat elvégezve pontosan
kifejezhettem %-ban is az egyes részhalmazok egészhez viszonyított arányát. A
számítógépes adatfeldolgozás miatt megállapítható 3 percen belül például mennyi 18 év
alatti olyan fiú töltötte ki a tesztet,aki nem városban él, nyert már nagyobb összeget,
mint 2000 forint és a játék miatt alvászavarokkal küzd, már vált gondterheltté az otthoni
élete a játék miatt,de még nem gondolt arra, hogy tönkre mehet a szerencsejáték miatt.
Kettő.
Szintén a program lehetőségeit használtam ki akkor is, mikor a száraz matematikai
adatokat diagramokba ábrázolva a szem számára tetszetősebb, az olvasó számára
könnyebben értelmezhető formában jelenítettem meg.
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A vizsgálat helyszínei
Három középfokú oktatási intézményt kerestem meg személyesen, melyek vezetői –
szülői beleegyezések megszerzése után- engedélyezték a tesztlapok kitöltetését és
feldolgozását. Az ország két különböző megyéjében található intézmények közül a
szakközépiskola, illetve az állami fenntartású gimnázium egy kisvárosi járásszékhelyen,
míg az egyházi gimnázium egy megyeszékhelyen működik. Az „iskolák települési
környezete”25 háromból kettőnek megegyezik, míg az egyházi gimnáziumé nagyban
eltér. Tekintve azt, hogy a megyeszékhelyen mért adatok szerint a tanulók 63%-a, a
járásszékhely gimnáziuma diákjainak 66%-a, a szakképző iskola végzőseinek pedig
43%-a lakik helyben, őket az iskolába menet és vissza más és más tapasztalatszerző
hatások érik. Ezek csak részben egyeznek meg azon hatásokkal, melyek az összes
választ adó minimum 1/3-át, egy intézmény esetében a majd 60%-t látogató diákokat
érik. Magasra tehetők azon tanulók száma mind a három iskolában, akik
tömegközlekedési eszköz igénybevételével jutnak el úti céljához. Ám a járásszékhelyen
biztosan 0%-uk használ tömött villamost, vagy helyi járatú buszt. Az”iskolák társadalmi
környezete”26 is nagy eltérést mutat. Míg a 12 186 lakosú kisvárosról elmondható, hogy
„felgyorsult az elvándorlás, öregszik a település. A településen a középosztály egyre
inkább lecsúszik”27, addig a 173 979 személy lakhelyéül szolgáló megyeszékhely
„Nyitott kapuk városa […] a befogadó város”28 jelezőt nyerte el az utóbbi évtizedben.
A vizsgálatban résztvevő személyek életkorának jellegzetességei
A lapokat kitöltők 23%-a serdülőkorúak, azaz 16-18 évesek. Legtöbbjük testileg már
érett. Aktuális cselekedetüket a kortársak befolyásolják29 , ám a hosszú távú terveik
kialakításában a szülők hatása érvényesül. A lányokat sokkal jobban foglalkoztatják a
baráti kapcsolatok, mint a fiúkat. Előbbiek az érzelmi közelséget keresik a barátságban,
ami konfliktusokkal, féltékenységgel jár. Az utóbbiak között pedig az érdeklődés és a
képességek alakítják azt. Ezért gyakori a versengés, mely ellene dolgozik a szoros
kapcsolatoknak. A megkérdezett lányok 27%-a nem érte még el a 18. életévét. Ők a
gimnáziumi évek vége felé lehangoltabbak, mint a fiúk, melyek aránya a megkérdezett
korosztály között 18%. Ebben a korban a leggyakrabban előforduló érzelmi zavar a
25

Szabó László Tamás, Bevezetés a tanári mesterségbe, 143. oldal, , Debreceni Egyetemi Kiadó,2010
ugyan ott
27
Észak-Alföld Régió Kistérségi Helyzetelemzés, 15 oldal, Bartha Attila,MTATK,2012
28
http://www.docstoc.com/docs/116133885/Miskolci-Kisterseg-helyzetelemzes 36 oldal, 2014.04.17.
29
Tóth László,Pszichológia a tanításban, 56-58 oldal, Pedellus Tankönyvkiadó, 2008 illetve a
http://www.hagyomanyokhaza.hu/document/1283/original/00037482.pdf , (2014. 04.17.) 33-36 oldal felhasználásával készült
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depresszió. Önleértékelés, gyakori sírás, öngyilkossági fantáziák és kísérletek kísérik a
serdülők életét. Gyakori a kimerültség, hipochondria (kényszeresen foglalkozik saját
egészségi

állapotával),

koncentrációgyengeség.

Magatartási

zavarok,

sőt

bűncselekmények is előfordulnak. Ezek a tünetek világossá teszik, a fiatal segítséget
kér! Kevés önbizalmat mutatnak, értéktelennek látják magukat, reménytelenek látják
helyzetüket. Menekülésképpen csatlakozhatnak szektához, felvehetnek egy ”nincs
értelme semminek” attitűdöt, belevethetik magukat a szexualitásba, vagy kábítószerhez
folyamodhatnak. A negatív élmények halmozódása aztán elkezdi érlelni bennük az
öngyilkosság gondolatát.
A serdülés legjelentősebb fordulatain túljutva mindkét nemnél viszonylagos feloldódás
figyelhető meg. Beköszönt az egyensúly helyreállásának időszaka. A lányoknál a nemi
érettséget követően elég hamar – a 16. év táján –, a fiúknál átlagosan a 18. életév körül
(esetleg még később) kezdődik el a felnőttségre való közvetlen felkészülés, a felnőtté
válás. Serdülőkori utóhatásként a fiúk átmenetileg visszafogottabbá válnak ugyan, a
lányok viszont felszabadult jókedvükkel, aktivitásukkal vonják magukra a figyelmet. Az
ifjú legfontosabb sajátossága, hogy lázasan keresi helyét a társadalomban. Már nem kell
bizonyítania, hogy felnőtt, viszont bizonytalan számára a felnőtt szerep, amire
vállalkozni akar vagy tud. Ifjúkorban még inkább elkülönül az egyének életútja, mint a
serdülés idején. Általában két alapvető lehetőség között választhatnak: továbbtanulnak,
vagy munkába állnak. A munkába állás gyorsabban elvezet a teljes érettséghez. A
függetlenség helyzetében az akarati, érzelmi és jellemtulajdonságok megerősödnek,
megszilárdul a felelősségtudat, kötelességérzet. A továbbtanulók még jó ideig szülői
áldozatvállalásra, családi gondoskodásra szorulnak, nem lehetnek teljesen függetlenek,
ezért komolyságuk, felelősségtudatuk lassabban alakul ki. Értelmi fejlődésük, általánosés szakműveltségük viszont rugalmas és nyitott marad. Az ifjúkorban jut csúcspontjára
a testi fejlődés. Kialakulnak a végleges egyéni jellegzetességek – például az arc –, és a
nemi karaktervonások. A fiúk átlagosan 20%-kal magasabbak, izomerejüket tekintve
50-60%-kal erősebbek, mint a lányok. Érdeklődésük széleskörű, ugyanakkor állandósul
valamely speciális területen. Általában friss, élénk politikai érdeklődést is tanúsítanak.
Gondolkodásuk minőségében különbözik a serdülőkétől. Kiforrottabb világhoz való
viszonyra támaszkodó, a jelenségeket azonos, rendszerbe foglalt elvek szerint vizsgáló,
sok szempontú, rugalmas, széles látókörű gondolkodás váltja fel a korábbi formális,
kissé merev gondolkodást. Lelkesedésük, vállalkozó kedvük nagy érték. Szívvel-
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lélekkel kiállnak minden mellett, amit ésszerűnek, hasznosnak, igazságosnak tartanak,
Az alapvető tevékenység módosul, változik. A tanulás mellett egyre fontosabbá válik a
munka.

A mérés eredményei
Általános megállapítások
Az egész mai középiskolás korosztályra nézve nem reprezentatív felmérés,
véletlenszerű, ám részben célzott mintavétel alapjául szolgáló 30 kérdéses tesztet
összesen 194 diák töltötte ki. 51%-uk fiú, míg 49%-uk lány. 23%-uk még nem töltötte
be a 18. életévét, 77%-uk pedig már igen. Városban lakik a válaszadók 54%-a. 3%-uk
kollégista. Rendszeresen szerencsejátékot játszó ismerőse négyből, három tanulónak
van. Elgondolkodtató az az eredmény, mely szerint minden második fiatalt már próbálta
valaki arra buzdítani, hogy az általa mutatott módon ő is kísértse meg a szerencséjét.
Majd az 1/3-ukkal már előfordult, hogy tanulás helyett szerencsejátékkal ütötte el az
időt. Minden tízediknek már keletkezett anyagi gondja a hazardírozás miatt. A diákok
18%-a vesztés, illetve nyerés után ismét játszott. Ez az eredmény alátámasztja azt az
általam is megtapasztalt csapdát, melybe az életében először pénzért játszó fiatal lép,
mely rabul ejti, és nem ereszti. Aki az első tétet megrakja, az első százasát bedobja a
gépbe legközelebb két ok miatt fog játszani: ha nyert azért, ha vesztett azért! Vigyázni
kell az első lépésre! Azt kell eltolni annyira, hogy soha ne is kerüljön rá sor! Az első
lépés nem csak a kíniaknak fontos - hiszen attól függ rossz irányba indul-e el valaki hanem a feleletet adók mindegyikének, illetve mindenkinek! Tudva levő mindig
mozdony üti el elsőnek a sínek közé keveredett embert, nem az azt követő vagon! Ez
Németországban sincs másképp. „ Egy nagy nyereménnyel kezdődik a legtöbb játékos
karrier- mely a család, barátok, munkahely vagy az egész élet elvesztését
eredményezheti.”30 Minden ötödik töltött már több időt a játékkal, mint amennyit
előzőleg tervezett. 10%-ukaknak már zavarta az alvását a játék. 32%-uk már játszott
nyerő automatával, 34%-uk tett már fel pénzt kártyajátékra. 2/5-ük már nyert nagyobb
összeget mint 2000 forint. 14% már vesztett nagyobb összeget mint 2000 forint. A 2000
forintot én határoztam meg, mivel, ha a diák étkezése biztosított otthon, vagy/és az

30

http://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/gluecksspiele-machen-suechtig-vor-allem-geldspielautomaten-a-814173.html ,
2014.04.18.
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iskolában, akkor ennyi zsebpénznek elég kellene lennie a tanuló „extra” igényeire egy
héten keresztül. Ez azt is jelenti, hogy ez az állandó és nagy valószínűséggel egyetlen
bevételi

forrása

a

tanulónak.

A

vizsgálat

eredménye

megmutatja,

hogy

várakozásaimmal ellentétben többen nyertek, vagy vesztettek el egyszerre a rendszeres
jövedelmüket meghaladó összegeket.
Játékfüggők és veszélyeztetettek aránya a megkérdezett fiúk és lányok körében
A teszt 7-26 terjedő kérdéseire legalább 7 igen választ adók szenvedélyes
szerencsejátékosok a korábban említett GA teszt alapján. A 194 elemzett lapból
megállapítható, hogy 15 fiú és 4 lány, azaz a megkérdezettek 9,74%-a már
játékfüggőként fejezi be középfokú tanulmányait (melléklet 10. ábra). Elmondható,
hogy a saját mérésem eredménye nem támasztja alá „a férfiak aránya körülbelül
kétszerese a nőkének”31 2009-ben leírt megállapítást. A teszt négyszer annyi fiú
szenvedélyes szerencsejátékost mutatott ki mint leányt. A fiúk 15,3%-a, míg a lányok
4,1%-a játék közben él át izgalmat vagy örömöt. Ők azok, akik folyamatosan játszanak,
gondolatban még akkor is, mikor más tevékenységet végeznek. Így kötelességeiknek
nem tesznek eleget. Általában addig játszanak míg pénzük van, majd a lehető
legkorábban újra hazardírozik, hogy az elvesztett összeget visszanyerje, ám megint az
utolsó filléréig játszik. Képtelenek abbahagyni a játékot. Aktív koromban én is pont
ilyen voltam. Képes voltam több napon keresztül nyerő szisztémákat kidolgozni, azok
szerint játszani. Sokszor az akkori keresetemnek többszörösét megnyerve pedig pár órán
belül eljátszani azt, amire nem is volt igazán szükségem. Majd napokig tagadni,
kuncsorogni és az éjszakai rémálmokat megszakító kaszinós ábrándokban (is) játszani.
Volt, hogy több százezer forinttól dagadt a zsebem, mégsem vettem belőle, még egy
hamburgert sem, nehogy megbontsam azt a kerek összeget. Persze 24 óra leforgása után
meg már azért nem tudtam venni, mert már nem volt miből. Sajnálatos az, hogy a 19
szenvedélyes szerencsejátékosból, 7 adott 10 vagy annál több, ebből egy diák 15 igen
választ a 20 kérdés valamelyikére. Az egy kérdésre adott legtöbb igen válaszok alapján
megállapítható( 7,13,14,20 kérdés), hogy a megkérdezett játékfüggők 79-84%-a játszott
már tanulás vagy munka helyett, sőt több időt is töltött a játékkal, mint azt előzőleg
tervezte.(melléklet 11.ábra) Vesztés után erős késztetést érzett, hogy minél előbb
visszamenjen és visszanyerje azt, amit elvesztett. Nyeremény esetén sincs ez másképp.
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A 18 éven aluliak érintettsége a szerencsejátékban, 9. oldal, Kutatási jelentés, Medián 2009
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Válaszaik alapján 19-ből 16 tanuló minél hamarabb visszatér azért, hogy még többet
nyerjen. (2. ábra)
Érdekes az, hogy a veszélyeztetett kategóriába sorolt 23 diák 48-61%-a legtöbb igent
szintén a 7,13,14,20 számú kérdésre válaszolta.
Intézmények eredményeinek összehasonlítása
A járásszékhelyen található szakképző iskola, gimnázium, illetve a megyeszékhelyen
működő egyházi fenntartású gimnázium diákjainak kiértékelt válaszaiból számolt
százalékos eredményét egy Excel táblára másolva az iskolák értékei egymással, illetve
mindenik az összeredmény fényében is összehasonlíthatóvá váltak. Minden kérdésnél
az igen és a nem sorhoz tartozó cellák tartalmából MAX függvénnyel meghatároztam az
adott kérdésnél elért legnagyobb százalékos értéket. Az I MAX és az N MAX sorokban
a megfelelő iskolához tartozó színkóddal láttam el a kapott értéket, mely művelet révén
a bonyolultnak tűnő adathalmazból megállapíthatóvá vált az adott intézménybe járó
diákokra legjobban jellemző tulajdonságok listája. (melléklet 12. ábra)
Kisvárosi szakképző iskola:
Az intézmény 38 végzős diáklánya, illetve 58 fiú tanulója töltötte ki a tesztlapot. A GA
20-as teszt alapján 12 fő került a 19 főt számláló szenvedélyes szerencsejátékosok
csoportjába ahová az összes kitöltők 9,74%-a sorolható. Ez azt jelenti, hogy a felderített
játékfüggők 63%-a ezen iskola óráit látogatja. A 96 lányból minden ötödik, a 98 fiúból
minden hatodik ezen intézmény diákjaként került a szenvedélyes szerencsejátékosok
csoportjába. A mérés alapján játékfüggőnek minősített fiúk 66%-a végzi itt
tanulmányait.
Az iskola végzős diákjára legjobban jellemző megállapítások az I MAX százalékértékek
alapján:
•

buzdította

valaki

a

•

szerencsejáték kipróbálására
•

tanulás

vagy munka

inkább

a

előnyben

játékot

helyett
részesíti

a

játék

miatt

már

vált

gondterhelté az otthoni élete
•

nyerés után erős késztetést érzett
arra,

hogy

visszatérjen

minél
a

hamarabb

még

nyeremény reményében

több
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•
•

volt, hogy utolsó fillérjét is

szintén késztették arra, hogy

már tett pénzzé valamit azért,

játsszon
•
•

magával,családjával
hosszabb ideig játszik, mint

már menekült a játékba azért,
hogy aggodalmai és gondjai elől

gondolt rá, hogy tönkre mehet a
játék következtében

•

ameddig előzőleg tervezte
•

ha valami jó érte, gondolt rá,
hogy játékkal ünnepelje

már gondolta, úgy hogy a játék
miatt nem törődött megfelelően

•

a veszekedések, csalódások már

eljátszotta

hogy tovább játszhasson
•

•

nyert már nagyobb összeget
mint 2000 forint

•

vesztett már nagyobb összeget
mint 2000 forint

meneküljön
Az iskola végzős diákjára jellemző tulajdonságok az N MAX százalékértékek alapján:
•

vidéken lakik

•

kevés olyan ismerőse van aki rendszeresen játszik valamilyen szerencsejátékot

•

még nem játszott nyerő automatával

A legkevésbé jellemző tulajdonságok átolvasásánál joggal merül fel a kérdés az
olvasóban, vajon őszintén válaszoltak-e már a teszt elején a feltett kérdésekre a diákok,
vagy csak a későbbiek mertek az igazsághoz közel álló választ adni? Minden esetre a
két tulajdonsághalmaz között feszülő ellentét magyarázatot szolgáltat Dr. Körmendi
Attila következő megállapítására, „ sok szerencsejátékos szeretné titokban tartani
problémáját, és ennek érdekében hazudik”32. Egy német felmérés alapján a játékfüggők
80%-a játékgép függő.33
Kisvárosi gimnázium:
Az intézmény 51 végzős diáklánya, illetve 28 fiú tanulója töltötte ki a tesztlapot. A GA
20-as teszt alapján 5 fő került a 19 főt számláló szenvedélyes szerencsejátékosok
csoportjába ahová az összes kitöltők 9,74%-a sorolható. Ez azt jelenti, hogy a felderített
játékfüggők 26,31%-a ezen iskola óráit látogatja. Az 51 lányból egy, a 28 fiúból minden
hetedik ezen intézmény diákjaként került a szenvedélyes szerencsejátékosok

32
33

Körmendi Attila, Kognitív torzítások és személyiségvonások a szerencsejátékosoknál, 19 oldal, Debreceni egyetem BTK, 2011
http://www.spielotheka.de/die-spielsucht-in-zahlen/ , 2014.04.19
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csoportjába. A mérés alapján játékfüggőnek minősített fiúk 26,66%-a végzi itt
tanulmányait.
Az iskola végzős diákjára legjobban jellemző megállapítások az I MAX százalékértékek
alapján:
•

18 éven aluli

•

városban lakik

Az iskola végzős diákjára jellemző tulajdonságok az N MAX százalékértékek alapján:
•

lány, kollégista

•

még nem próbálta senki rávenni, hogy kipróbáljon egy játékot

•

tanulás, és munka helyett nem foglalkozott játékkal

•

nem vált még gondterheltté a játék miatt az otthoni élete

•

még nem sértette a játék a jó hírnevét

•

nem érzett még lelkifurdalást a játék után

•

nem játszott még azért, hogy fizethesse adósságait

•

a játék még nem gátolta hatékonyságát

•

vesztés után nem tért vissza, hogy visszanyerje az elvesztett összeget

•

még nem kért kölcsön és nem adott el semmijét, nem nyúlt a mindennapi
kiadásokra félretett megtakarításokhoz azért, hogy játékra legyen pénze

•

addig játszott amíg tervezte

•

nem követett el semmi törvénysértőt a játék miatt

•

nem zavarta a játék az alvását

•

sem csalódások, veszteségek, sem öröm nem késztette még arra, hogy játsszon

•

nem játszott még kártyajátékot pénzre, és nem is vesztett még nagyobb összeget,
mint 2000 forint

Az intézményből kitöltött tesztek alapján elmondható, hogy az iskolába járó választ adó
diákok egyikének sem sértette jó hírét a játék, egyikőjük sem kollégista, illetve még
nem vesztett nagyobb összeget, mint 2000 forint. A 3,9,30-as kérdésre egyöntetű
nemmel válaszoltak a diákok.
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Egyházi gimnázium:
Az intézmény 7 végzős diáklánya, illetve 12 fiú tanulója töltötte ki a tesztlapot. A GA
20-as teszt alapján 2 fő került a 19 főt számláló szenvedélyes szerencsejátékosok
csoportjába ahová az összes kitöltők 9,74%-a sorolható. Ez azt jelenti, hogy a felderített
játékfüggők 10,52%-a ezen iskola óráit látogatja. A 7 lányból egy, a 12 fiúból szintén
egy ezen intézmény diákjaként került a szenvedélyes szerencsejátékosok csoportjába. A
mérés alapján játékfüggőnek minősített fiúk 6,66%-a végzi itt tanulmányait.
Az iskola végzős diákjára legjobban jellemző megállapítások az I MAX százalékértékek
alapján:
•
•

van ismerőse, aki rendszeresen

kiadásokra

játszik szerencsejátékot

hazardírozzon

gátolta a teljesítményét,és érzett

•

vesztés után érzett késztetést
arra,

hogy

visszatérjen

•

követett el törvénysértő dolgot,

zavarta alvását a játék, és mind a
kártyajátékot pénzre, mind a

és

játék automatát kipróbálta már

visszanyerje amit elveszített
•

pénzből

azért, hogy játszhasson

is lelkifurdalást a játék miatt
•

félretett

kért kölcsön, hogy játszhasson,
és felmerült benne, hogy a

Az iskola végzős diákjára jellemző tulajdonságok az N MAX százalékértékek alapján:
•

nyerés után nem érzett késztetést

•

arra, hogy visszamenjen játszani
•

mindig pénzzel a zsebében tudta

mindig

megfelelően

önmagával, családjával

gondjai elől a játékba
•

nem gondolt arra, hogy tönkre
mehet játék következtében, és

befejezni a játékot
•

nem menekült még aggodalmai,

törődik

még

nem

nyert

nagyobb

összeget mint 2000 forint.

Az egyházi gimnázium egyik fiú tanulója volt az, aki a GA 20-as tesztjéből 15- re
igennel felelt. Ez volt a legmagasabb az igenek számát tekintve.
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Patológiás/ kóros szerencsejáték mint betegség34
Orvosi besorolás
„A kóros játékszenvedélyt a DSM-IV [Amerikai Pszichiátriai Társasság diagnosztikai
útmutatója] és a BNO-10 [Betegségek Nemzetközi Osztályozása] az impulzuskontrolzavarok közé sorolja, néhány szakember pedig addikcióként tekint rá, mivel a kórkép a
szerfüggőség minden jellegzetességével rendelkezik- a kémiai szer használatának
kivételével. Továbbá a kóros játékszenvedély a kényszerbetegségek spektrumba is
besorolható.”35
Szenvedély kialakulása:

„Blume (1997) 4 fázis alapján jellemzi a kóros játékszenvedély lefolyását! A nyereség
szakaszában a kezdeti pozitív tapasztalatok hatására kialakul a tolerancia és a
kontrollvesztés. A játékos omnipotenciát (mindenhatóság, korlátlan hatalom érzése36)
élhet át, ugyanakkor jellemző a veszteségek tagadása. A veszteségek szakaszában a
veszteségeket nárcisztikus csapásként éli meg a játékos. Megkezdődik a veszteségek
üldözése, megjelennek az első problémák (adósság, titkolózás). A kétségbeesés
szakaszában a beteg forrásai kimerülnek és illegális, immorális eszközökhöz nyúl.
Végül a reménytelenség szakaszában a céltalan szerencsejáték űzése jellemző. Blume
szakaszainak ellenőrzése empirikus úton még nem történt meg” (Körmendi) Itt már
beletörődik az addigi veszteségekbe, csak játékban, akcióban akar maradni.
Német kutatók szerint az agyban létezik egy boldogságközpontként elnevezett terület.
Ennek a működését nagyban befolyásolja a dopamin nevű neurotranszmitter (idegsejtek
közötti ingerület átvitelben szerepet játszó anyag pl,: szerotonin ). Amikor a dopamin
mennyisége megnő az agy egy bizonyos területén az boldogság, elégedettség érzetet
kelt.37 Lényegében előre jelzi az elkövetkező boldogságot. Mint amikor megpillantunk
egy kedves ismerőst. A boldogságközpont dopamint kezd el termelni, s minél többet
34

A fejezet az általam készített Játékszenvedély a mai középiskolás korosztályban című tanárképesítő dolgozat 5-12 oldalának
felhasználásával készült
Körmendi Attila, Kognitív torzítások és személyiségvonások a szerencsejátékosoknál, 9 oldal, Debreceni egyetem BTK, 2011
36
http://idegen-szavak.hu/omnipotencia , 2014. április 05.
37
Roth, Andrea: Das Phaenomen sucht, Bayerischer Rundfunk, 2008 http://youtu.be/X15n-1dGGuA
35
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termel annál kívánatosabb elérendőbb lesz az egyén számára a cél megvalósítása, azaz,
hogy megszólítsuk azt akit megpillantottunk. Az agy innentől arra programozza magát,
hogy ezt a helyzetet újra megteremtse. Minél többet találkozzanak. A szerencsejáték
folyamán a dopamin szintje mesterségesen növekszik. Minél többször ismétlődik a
cselekvés, az agyban egy végzetes folyamat indul el. A boldogságközpont hozzászokik
a mesterséges boldogságérzethez.38 A megnövelt dopamin szinthez hozzászokik és
alapszintként kezeli. Toleránssá válik. Olyan emlékkép vésődik az agyába, amelyiktől
nehezen tud megszabadulni. Innentől az egyén függő. Olyan kórban szenved melyet
nem veszünk észre, alábecsülünk, lekicsinylünk. Ám mindenki veszélyeztetett!
„A függőség/ dependencia39
A hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet
értelemben használjuk. A játékszenvedély a viselkedés addikciók közé tartozik. A
függőség észrevétlenül fejlődik ki. Magában a játékban az jelzi a függőséget, ha az
illető elveszíti kontrollt. Onnantól tekintünk betegnek egy játékost, amikor a túlzásba
vitt szerencsejáték már életviteli problémákat okoz.”
Tünetei:40
•

szerencsejátékokkal való intenzív foglalkozás (pl. korábbi,szerencsejátékkal
kapcsolatos élményeivel foglalkozik, a következő kalandot tervezgeti, vagy a
szerencsejátékhoz szükséges pénz megszerzésén gondolkodik);

•

a kívánt izgalom eléréséhez egyre nagyobb összegű tételek megjátszása;

•

ismételt sikertelen erőfeszítések a játék feletti kontroll megtartása, a játék
csökkentése vagy abbahagyása érdekében;

•

nyugtalanság, irritabilitás (ingerlékenység, érzékenység), ha megpróbálja a
játékot csökkenteni vagy abbahagyni;

39

Légrádi Ildikó: Szerencsejáték függő fiatalok, 2013,
http://www.gyermekmento.hu/gyermekmento/konferenciak/mediakonferencia/2013/04_LegradiIldiko/Szerencsejatekfuggo_fiatalok_2013.08.26.%20Legradi_Ildiko.ppt , 2014.április.04.
40
Kun Bernadett, Viselkedési Addikciók, 2013, http://karrierkozpont.elte.hu/uploads/hirek/298/Kun-Bernadett-ViselkedesiAddikciok2013nov20.pdf, 7-8 oldal, 2014.április.05.
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•

a szerencsejáték folytatása a problémáitól vagy rossz hangulattól való
megszabadulás módja (pl. segítség nélküliség, bűnösség, szorongás, depresszió
hangulat érzései)

•

miután a szerencsejátékon veszít, gyakran másnap visszatér, hogy veszteségét
kiegyenlítse (veszteség utáni vadászat);

•

hazudik családtagjainak, a terapeutának és másoknak,hogy eltitkolja a
játékszenvedélybe való bevonódás mértékét;

•

illegális cselekményeket, úgymint hamisítást, csalást,lopást vagy sikkasztást
követ el, hogy finanszírozza szerencsejátékát;

•

a játékszenvedély miatt veszélyeztet vagy elveszít fontos kapcsolatot, állást,
továbbtanulási vagy karrierlehetőséget;

•

másokra támaszkodva gondoskodik a pénzről, hogy a játékszenvedély okozta
reménytelen anyagi helyzetén könnyítsen

„ Meggazdagodni nem, néhányszor lehet vele nyerni, hogyha szerencsénk van.
Nincs egy olyan ismert taktika se amivel biztosan, folyamatosan úgymond le
tudnánk fosztani a Kaszinót. „41

Eseménygyakoriság
Alapja a megkezdett forduló eleje és kimenetele között eltelt idő. Kimenet két féle lehet
nyert, vagy vesztett. Az idő nagysága más és más a különböző játékoknál. A póker
automatáknál pár másodperc. roulettnél 1-2 perc, sportfogadásnál akár több nap, míg a
lottónál akár több hét is lehet. Annál nagyobb a játék eseménygyakorisága, minél több
esemény történik egy adott időn belül.
eseménygyakoriságú

játékok

nagyobb

Megfigyelések szerint a nagyobb
valószínűséggel

okoznak

függőséget.

Németországban42 például törvény írja elő, hogy két esemény között legalább 5
másodpercnek kell eltelnie (késleltetés). Eseményenként maximum 2 eurót lehet nyerni,
óránként 80 eurót eljátszani aztán pedig szünetet kell tartania a nyerőgépen játszó
játékfüggőnek. A játékterem személyzetének fel kell hívnia a figyelmet, hogy egyszerre
„csak” kettő gépen játsszon a vendég. Az egyénnek önkontrolt kellene tartania, de
sokan nem tudnak. Így fordulhat elő, hogy akár 6 gépbe is szórja a pénzét, amivel már
480 eurót kockáztathat óránként. De nem teszi. Egy törvényi kiskaput kihasználva az
41
42

Panaszkönyv: Hangzatos ígéretek , http://mno.hu/panaszkonyv , 2014. május 2.
http://youtu.be/PdhX-ZBBhM4 , 2014.április 06.
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ottani automata gyártók a gépeket úgy alakították ki, hogy a bedobott pénzt pontra
számolják át. Így pontokért folyik a harc. S lehet akár 100 000 pontot (1000 euró) is
nyerni egy esemény folyamán a törvényileg előírt 2 euró (200 pont) helyett. Persze a
kifizetés tovább, még egy óráig is eltarthat, de a játékos addig sem unatkozik. Italozhat,
ehet, dohányozhat a kaszinó költségére, vagy ha nem bírja tovább akkor játszhat az egyvagy több szabad gép valamelyikén esetleg egészén. Minden üzlettulajdonos törekszik a
törzsvásárlók számának gyarapítására. Nincs ez máshogyan ebben az esetben sem. Ám
itt kóros szerencsejátékosokra van szükség, akik a bevételek 56%-át hordják be a
termekbe Németországban Gerhard Meyer professzor (Bréma) véleménye lapján.
Ausztriában minden harmadik játékszenvedélye miatt kezelt beteg 18 év alatti volt.
Peter Berger professzor szerint még mindig könnyű lehetőség nyílik a fiatalok számára
a szerencsejátékok kipróbálására, sokszor a hozzátartozók vagy családtagok
segítségével. Átlagban minden játékfüggőnek 36000 euró adóssága van. Ami összesen
majd három milliárd euró adósságot tesz ki az országban.43
Az Egyesült Királyságban, a föld többi országától eltérően már a 16 évesek is
játszhatnak a különböző játék automatákon, lottón.44 Az ottani 12-15 év közötti
lakosság 2, 16-24 év közötti lakosság 0,9 (127 500 fiatal), míg a felnőtt lakosság csak
0,6%-a problémás játékos. Németországban a 2009-ben mért 6 –ról 15%-ra nőtt azok
tábora akik 18-20 évesek és nyerőgépeken játszanak.45
Komorbiditás
A kóros játékszenvedély mellett más pszichiátriai kórképek is társulhatnak a betegnél.
A komorbiditás, kapcsán meg kell említeni, hogy a major depresszió gyakoribb a kóros
játékszenvedéllyel diagnosztizáltak, mint a nem vagy csak rekreációs céllal játszók
között. A depresszióval küzdők között nagy azok aránya akik öngyilkosságot követnek
el. A játékszenvedély betegek körében majdnem négyszer annyi volt az öngyilkossági
kísérletek száma, mint a szerencsejátékot nem játszók csoportjában. 1997-ben
vizsgálták az USA államait öngyilkosság tekintetében. Las Vegas végzett az élen. Itt
vetett véget életének a legtöbb helyi lakos, és turista is. Atlantic Cityben is jelentősen
43

Daneshmandi, Laila: Spielsüchtige haben fast drei Milliarden schulden, http://kurier.at/lebensart/gesundheit/3-milliarden-euroschulden-jeder-hundertste-ist-spielsuechtig/33.064.465 , 2014. április 06.
44
Rigbye, Jane: Young People and Problem Gambling,
http://www.gamcare.org.uk/pages/young_people_and_problem_gambling.html , 2014. április 06.
45
http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/gluecksspielstudie-zahl-junger-automatenspieler-rasant-gestiegen-a-675241.html ,
2014. április 06.
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nőtt azok száma akik önkezükkel vetettek véget életüknek. (Melléklet 1. ábra)A
játékfüggők 20%-a bipoláris kórképet is mutatott,így hangulatzavarok is kísérhetik a
betegségüket.
13 éve a Welte és munkatársai megfigyelték, hogy a kóros játékszenvedély betegek
28%-a alkoholfüggő is. Hétszer gyakoribb a drog és alkoholabúzus (a szerek
használatnak az a módja, ami a szervezetet károsítja, az anyag mennyisége, helytelen
használata, vagy a használat hosszú időtartama miatt.) a játékfüggők körében mint a
játékhoz fűződő viszonyuk alapján külön csoportba sorolt nem függők körében.
A problémás szerencsejátékosok között 30,1% a dohányzók aránya, mely majd 10%-al
több mint a szerencsejátékot nem használok körében mért arány.

Bűnelkövetés
Köztük több a kriminális bűnelkövető, illetve az antiszociális személyiségzavarral
küzdő (3-20%).Már 1987- ben egy interjú során kiderült, hogy a Gamblers Anonymus
gyűléseit látogatók 60%-a volt társ tettes illegális cselekményben azért, hogy
szenvedélyére az anyagi fedezetet biztosítsa. „A fogvatartottak nagyobb hányada
[Magyarországon 36%] játékfüggő, mint az a teljes népességben kimutatható. … A
megkérdezettek 50,7 százaléka korábban is volt már büntetve. A büntetett előéletűek 51
százaléka a szenvedélybeteg kategóriába került”46 . Bár azt meg kell jegyezni, hogy a
mintavétel nagysága kétségessé teszi a fenti eredményekből történő általánosítás a
valódihoz akárcsak közelítő kép alkotását. A személyiségzavarral küzdők könnyen
áthárítják a felelősséget, és találnak bűnbakot, akit okolhatnak sorsuk alakulásáért.
Az hogy mennyire uralhatja a szenvedély a fiatalokat a melléklet 2. ábráján olvasható
hírből világos képet kaphat.
A játékfüggők hatása a családra
Sokszor viselkednek agresszívan, mely cselekmények pozitívnak egyáltalán nem
mondható hatást gyakorolnak a környezetükben élő emberekre. Kommunikációs és
érzelmi zavarok miatt egyre szakadnak el a kötelékek. A játékfüggők feleségei között
végzett kutatás kimutatta, hogy minden második nő esett már fizikai, vagy verbális
46

Tessényi Judit: Szerencsejáték-függőség és bűnözés, Statisztikai Szemle, 8. évfolyam 4.szám, cím oldal, illetve 412 oldal
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erőszak áldozatául. A családi kohézió csökkent azokban a családokban, ahol a házastárs
egyike játékszenvedély beteg. Szexuális életüket párjuk, míg játszott, a társak 30%-a
tartotta kielégítőnek. Mikor a másik fél felhagyott a játékkal kétszer annyira, azaz 60%ra nőtt az arányuk.
„ Azon anyák gyermekei akiknek kommunikációs problémája akadt édesanyjukkal,
nagyobb valószínűséggel használtak szerencsejátékot a korai felnőttkorukban. Az
iszákos, és/vagy erős dohányos anyák gyermekei szintén. A mérsékelt dohányos
anyukák gyerkőcei nem. Azon gyermekek akiket édesanyjuk a gimnázium utáni képzés
idejében hozott a világra, kevesebb eséllyel váltak szerencsejátékossá más népességi
csoportokkal összevetve. A magasabban képzett anyák gyermekei kevésbé költöttek
szerencsejátékra, mint azon szülők gyermekei, akik nem fejezték be a középiskolát.
Azon anyák gyermekei akiknek a gyermekkora és serdülőkora között egyszer vagy
többször társat váltott anyjuk, nagyobb összeget költöttek szerencsejátékra, mint azon
szülő gyermeke akinek házassági állapota nem változott”47

Játék a Biblia mérlegén

Pozitív játékkép
Mint az az eddigi fejezetekből kiderül, a Biblia lapjain sokszor olvashatunk játékkal
kapcsolatos történetekkel. S legtöbbször pozitív azaz nem elítélő, sőt egyes esetekben
mint kívánatos cselekményt említi meg. Az, hogy a könyvek írói szükségesnek tartották
feljegyezni, az egyes történetek színesítésére használni az éppen játékkal elfoglalt egyéb
szereplőket bizonyítja a Szentírás nincs ellene a játéknak. Legyen az szerep-vagy
szabályjáték, használjon valamilyen eszközt hozzá az ember, azaz eszközös játék a
felszabadult játék örömmel tölti el. Már a pedagógusok is egyre fontosabbnak tartják a
játékos tanulást. Használata rengeteg alternatív lehetőséget nyújt a tananyag még jobb
elsajátítására. A játéknak van nyugtató hatása is. Elősegíti egy közösség, társaság,
család kohéziós erejének növelését. Fejleszti a kreativitást, és az önbizalmat. Segít
meglátni az összefüggéseket vagy különbözőségeket. Önbizalmat, sikert ad. Növeli az
47
http://www.olgr.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/249660/earlyLifeCourseDeterminantsOfYoungAdultsGamblingBehaviour.
pdf , 67,68,84 90 számozott oldalak , 2014. április 08.
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együttműködő és kezdeményező képességet. s megtanít veszíteni is. Így a kudarctűrő
képességét is fejleszti a játékosnak. Így a személyiségfejlesztésnek és fejlődésnek egyik
legfontosabb feltétele a játék.

Negatív játékkép
Sajnos az örömteli játék bizonyos, korunkban egyre gyakrabban okoz függőséget.
Emiatt s a korábban az „Orvosi besorolás” alfejezetben említettek miatt jelentős
feszültség rejlik az pszichiáterek véleménye, illetve a Szentírásban olvashatók között. A
„Biblia nem szól szerencsejáték, a fogadás vagy a lottó ellen.”48 Mivel betegségként lett
azonosítva, illetve ismerve azt az orvosi körökben ismertetett vizsgálati eredményt,
mely szerint a játékfüggőség kialakulásának valószínűsége nagyobb azokban a
családokban, ahol az egyik szülő kényszeres szerencsejátékos volt, felvetődik bennem a
kérdés nem lesz-e társadalmilag elfogadottabb ez a jelenség.
Vagyis a determináltságra49, betegségre való hivatkozás nem fog-e jelenteni majd a
későbbiekben olyan védőburkot, mely elősegíti az elterjedését. Vagy nem tompítja-e le
annyira a „fertőzött” egyén betegségtudatát annyira, hogy beletörődik betegségébe s
gyógyíthatatlannak gondolva magát, a gyógyulás reménye nélkül hódol rövidebb
hosszabb hátralévő életében szenvedélyének?
Szól viszont a Szentírás a pénz szeretetéről. A pénzéről, amiért játszik az ember! 1 Tim
6:10 „ Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogva egyesek
eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. A gyorsan szerzett anyagi
javak utáni vágy elhomályosítja a Péld 13:11 versében foglaltakat is: „ Könnyen
szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik”. A rövid időn
belül szerzett nagy vagyon reménye még jobban ösztönzi a játékost akkor, ha időnként
nyer, azaz sikerélményhez jut. Ez az Omnipotencia. Ami „azt az élményt jelenti, hogy
az ember úgy érzi, hogy mindenre képes, mindent meg tud tenni, bármit el tud érni.
Egyfajta teljhatalom-élmény ez, amelyben megszűnnek a korlátok és a határok. A
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www.gotquestions.org/Magyar/szerencsejatek.html , 2014. május 13.
„Sokan gondolják úgy, hogy minden szenvedélybeteg akaratgyenge, hiszen képtelen ellenállni a vágyainak. Ez a leegyszerűsített
álláspont, a tudomány mai állása szerint, nem tartható. Kiderült ugyanis, hogy a szenvedélybetegségek kialakulásában – a
pszichológiai tényezők mellett – jelentős szerepet játszik az öröklődési hajlam, a központi idegrendszer biológiai (neurokémiai)
eltérései. Az örökbefogadott gyermekek követéses vizsgálata egyértelműen igazolta a biológiai hajlam (az öröklődés) jelentősebb
szerepét a környezettel szemben.” Németh Ferenc, http://solamennf.blogspot.hu/2010/11/koros-jatekszenvedely.html , 2014. május
14.
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"nincsenek korlátaim", a "mindent megtehetek és mindent képes vagyok megtenni"
élménye ez, amit a maga teljességében pici gyermekként él meg utoljára az ember,
valahol abban az időszakban, amikor képessé válik a helyváltoztató mozgásra és arra,
hogy hatni tudjon a tárgyakra. …A vágy azonban erős lehet ennek a teljhatalmúságérzésnek a visszahívására, az illúzió újbóli átélésére. A szerencsejátékost is ez kísérti, s
egy-egy irreális tét megkockáztatásánál valóban megélheti ezt a mindenek fölött állást.
Nem a szó klasszikus értelmében vett nagyzásról van tehát szó, hanem a korlátok
nélküliség,

az

omnipotencia

élményének

az

újbóli

megéléséért.

Sajátos,

gyermeki,eufórikus állapot ez, amelyre persze mindannyian vágyhatunk, s vágyunk is
különböző mértékben. A játékosnál a problémát az jelenti, hogy ez az élmény, illetve
ennek a kergetése, felül tud írni alapvető szükségleteket, szabályokat, s egyéb fontos
korlátokat.”50
A „nincsenek korlátaim, bármit megtehetek” érzés miatt próbál ki az ember, s válhat
más szenvedélyek rabjává. Mivel egy nagyobb nyeremény miatt pillanatnyilag van rá
pénze, gyűjthet újabb tapasztalatokat egyéb területen, s válhat az alkohol, drog, és a
szex rabjává (akár egyidejűleg is). Ezt a szakdolgozatban komorbiditás alfejezetben már
érintettem.
S ha azt gondolná bárki, hogy ez csak a mai kor emberére volna jellemző elárulom: ez
nem így van! Az ókeresztény korban már annyira fontos téma volt, hogy egy könyv is
született „A kockajátékosokról (De aleatoribus)”51. Egy elvirai zsinati (Kr. u. 300-303
között) határozat pedig a pénzben kockázók egy évre való egyházból történő
kiközösítését tette lehetővé. „ Az őrültség és az esztelenség irányítja a játékosok tetteit,
elvesztik a fejüket játék közben, hamis esküket tesznek…. ez a szenvedély megfosztja
az embert saját akaratától és méltóságától. A nyerni akaró játékos lelkét a fösvénység és
a birtoklási vágy keríti hatalmába, a sorsot, a véletlent kísértik ahelyett, hogy az isteni
gondviselésbe helyeznék a hitüket.”

52

Szól arról is, hogy a bálványimádásba, társas

kapcsolatok megromlásához, részegeskedésbe, bujálkodásba taszítja az embert.
Miközben titokban halálos mérget isznak, Szentlélek elleni bűnt követ el.
„A bűnön pedig értjük az embernek azt a veleszületett romlottságát, mely amaz első
szüleinktől mindnyájunkra ránk háramlott vagyis elterjedett, amely miatt mi, gonosz
50

u.o
Óbis Hajnalka,A Játék (A kocka el van vetve? A kockajátékról ókeresztény szemmel), 103. oldal, Bessenyei Könyvkiadó, 2013
52
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kívánságokba merülve (1 Móz. 5,4 8,21) és a jótól elfordulva, minden rosszhoz pedig
vonzódva, telve minden gonoszsággal, bizalmatlansággal, Isten megvetésével és
gyűlölésével, önmagunktól semmi jót nem cseledhetünk, sőt, még nem is gondolhatunk.
(2 Kor. 3,5) Sőt inkább, amint már esztendeink is szaporodnak, gonosz gondolatainkkal,
beszédeinkkel és cselekedeteinkkel, amelyeket Isten törvénye ellen elkövetünk, rossz
fához méltó gyümölcsöket termünk, (Máté 12,33) ennélfogva tulajdon érdemünk szerint
az Isten haragjának martalékai lévén, igazságos büntetésekkel lakolunk, és így
mindnyájunkat eltaszított volna magától az Isten, hacsak a szabadító Krisztus vissza
nem vitt volna bennünket.”53
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http://www.szombathelyref.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=64#VIII , 2014. május 14.
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Összegzés
Úgy gondolom, hogy a szakdolgozat megírását ihlető kérdésekre kielégítő
válaszokat találtam kutatásom során a fellelt forrásokban. Fokozatosan
visszafelé haladva követtem a nyomokat. Először csak a kultúra születéséig „ A
játék öregebb, mint a kultúra. Majd a teremtésig. Mint az kiderült a Leviatánt
azért teremtette az Isten, hogy játszadozzon vele. S legvégül a bölcsességről
szóló Bibliában található szövegrészek tanúsága szerint megállapítottam, a
játék már a teremtéskor jelen volt.
Részben választ kaptam arra is, hogy milyen játékokkal játszhattak az ókori
emberek. Sőt kiderült az is, hogy legtöbbjüket még mai is játsszuk.
Furcsa volt annak bizonyítékát megtalálni, hogy Isten is játszik, illetve azt,
hogy Jézus is játszhatott, míg e földön járt.
A szerencsejáték korábbi évszázadokban is sajnálatosan sikeresen folytatott
embereket

gyötrő,

fertőző munkája ellenére, örömmel leltem

rá a

Magyarországi Református Egyház Zsinata által egy másik kérdésben, de hitem
szerint ezzel a problémával kapcsolatosan is fenntartott állásfoglalására:
„ Ezen testvéreinket lelkigondozói tapintattal fogadjuk, mély emberi
drámájukat megértéssel és diszkréten kezeljük. Őket az emberi méltóságot
sértő, mindenfajta diszkriminatív magatartással szemben kötelességünk
megvédelmezni.”54
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http://www.reformatus.hu/mutat/6221/, 2014. május 14.
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Hogyan állsz a játékkal?
Kérlek, olvasd végig figyelmesen az alábbi mondatokat! Amennyiben igaz rád nézve a tartalma, tegyél a mondat végén
lévő vonalra „I” betűt! Amennyiben nem, akkor egy „H”„ betűt! Nevet, osztályt egyéb azonosító adatot ne írj a lapra!
Segítségedet köszönöm!
1.

Fiú vagy?

____

2.

18 évesnél fiatalabb vagy?

____

3.

Kollégista vagy?

____

4.

Városban laksz?

____

5.

Van olyan ismerősöd, aki rendszeresen játszik valamilyen szerencsejátékot?

____

6.

Póbált-e már valaki buzdítani arra, hogy te is kipróbáld az általa ajánlott játékot?

____

7.

Játszottál-e már valaha akkor, mikor tanulnod vagy dolgoznod kellett volna?

____

8.

Előfordult-e valaha, hogy a játék miatt vált gondterheltté az otthoni életed?

____

9.

Sértette-e már a jó híredet a játék?

____

10. Éreztél-e valamikor lelkifurdalást a játék után?

____

11. Játszottál-e valaha is azért, hogy fizethesd az adósságaidat, illetve, hogy így old meg az anyagi
nehézségeidet? ____
12. Gátolt-e a játék a törekvéseidben és abban, hogy hatékony legyél?

____

13. Vesztés után érezted-e azt, hogy minél előbb vissza kell menned, s visszanyerned, amit vesztettél?
_____
14. A nyerésedet követően éreztél-e erős késztetést arra, hogy minél előbb visszatérj, s még többet nyerj?

____

15. Gyakran előfordul-e az, hogy eljátszod az utolsó filléredet is?

____

16. Kértél-e valaha kölcsön azért, hogy játszhass?

____

17. Adtál-e már el bármit is azért, hogy legyen pénzed játszani?

____

18. Előfordult-e, hogy a mindennapi kiadásokra elkülönített pénzből szerettél volna "elvenni a játékra"?

____

19. Megtörtént-e, hogy a játék miatt nem törődtél megfelelően önmagaddal vagy a családoddal?

____

20. Játszottál-e valaha hosszabb ideig annál, mint ameddig tervezted?

____

21. Játszottál-e valaha azért, hogy így menekülj el az aggodalmaid és a gondjaid elől?

____

22. Tettél-e már valami törvénysértőt vagy fontolgattad-e, hogy teszel, hogy pénzt szerezz a játékra? ____
23. Zavarta-e a játék az alvásodat?

____

24. A veszekedések, csalódások vagy feszültségek arra késztetnek-e téged, hogy játssz?

____

25. Érezted-e már azt, hogy bármi jót, ami csak ért, játékkal kellene megünnepelned?

____

26. Gondoltál-e arra, hogy tönkremehetsz a játék következtében?

____

27. Játszottál-e már pénzre valamilyen kártyajátékot?

____

28. Játszottál-e már valaha valamilyen nyerő automatával?

____

29. Nyertél-e már valaha nagyobb összeget mint 2000 forint?

____

30. Vesztettél-e már valaha nagyobb összeget mint 2000 forint?
5. ábra Tesztlap

Forrás: Saját munka, GA 20 kérdéses tesztje

____
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6. ábra Kitöltött tesztlap
Forrás: megkérdezett
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7. ábra Válaszok összesítő táblájának részlete
Forrás: Saját munka
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Érdekességek a 8 kategória alapján
A 194 tanuló 34%-a (66 fő) már játszott pénzre kártyajátékot. Köztük 13, 18 éven aluli is, akik szerencsejátékot még
nem játszhattak volna.

A válaszadók 34%-a már játszott pénzre kártyajátékot

Összesen

Fiú Lány
Szenvedélyes szerencsejátékos

9

4

13

Veszélyeztetett

11

4

15

Nem veszélyeztetett

25

13

38

18 év alatt

8

5

13

66

A 13, 18 év alatti tanulóból: 7 szenvedélyes szerencsejátékos (4 fiú 3 lány) ,1 veszélyeztetett
melyből (1 fiú) 5 nem veszélyeztetett (3 fiú 2 lány). Utóbbiaknál 1 fiú és 1 lány nulla pontot 66
szerzett a 7-26-ig terjedő GA-s kérdésekben.
18 év felett
Az 53, 18 év feletti tanulóból:

37

16

53

6 szenvedélyes szerencsejátékos

(5 fiú 1 lány) ,14

veszélyeztetett melyből (10 fiú és 4 lány) 33 nem veszélyeztetett (22 fiú 11 lány)
fiú,városi ,18 év alatt

3

0

fiú,városi ,18 év felett

20

0

fiú,vidéki ,18 év alatt

5

0

fiú,vidéki ,18 év felett

17

0

lány,városi ,18 év alatt

0

3

lány,városi ,18 év felett

0

10

lány,vidéki ,18 év alatt

0

2

lány,vidéki ,18 év felett

0

6

8. ábra
Forrás: Saját munka

1 Szenvedélyes szerencsejátékos,

kettő nem

veszélyeztetett
3

Szenvedélyes

szerencsejátékos,

2

veszélyeztetett, 15 nem veszélyeztetett
3

Szenvedélyes

szerencsejátékos,

1

veszélyeztetett, 1 nem veszélyeztetett
2

Szenvedélyes

szerencsejátékos,

8

veszélyeztetett, 7 nem veszélyeztetett

66

2 Szenvedélyes szerencsejátékos , 1 nem
veszélyeztetett
1

Szenvedélyes

szerencsejátékos

,

1

veszélyeztetett , 8 nem veszélyeztetett
1 Szenvedélyes szerencsejátékos, 1
veszélyeztetett
3 veszélyeztetett, 3 nem veszélyeztetett

nem
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A válaszadók 32%-a már játszott játék automatával. Közöttük 10 olyan diák is, akik még nem töltötték be a 18.
életévüket.

A válaszadók 32%-a már játszott játék automatával

Szenvedélyes szerencsejátékos
Veszélyeztetett

7

3

10

5

0

5

63

nem veszélyeztetett ebből 7 0 pontot
szerzett lány, és 7 nullás fiú is
18 év alatt

25 23 48
5

5

10

A 10, 18 év alatti tanulóból: 6 szenvedélyes szerencsejátékos ( 4 fiú 2 lány) , 4 nem veszélyeztetett (1 fiú 3
lány). Utóbbiaknál azaz 1 fiú egy, míg 1 lány nulla pontot szerzett a 7-26-ig terjedő GA-s kérdésekben.
18 év felett

63

32 21 53

Az 53, 18 év feletti tanulóból: 4 szenvedélyes szerencsejátékos (3 fiú 1 lány) ,12 veszélyeztetett melyből (8 fiú
és 4 lány) 37 nem veszélyeztetett (21 fiú 16 lány)
fiú,városi ,18 év alatt

2

0

fiú,városi ,18 év felett

14 0

fiú,vidéki ,18 év alatt

3

fiú,vidéki ,18 év felett

18 0

lány,városi ,18 év alatt

0

2

lány,városi ,18 év felett

0

15

0

1 Szenvedélyes szerencsejátékos fiú, 1 nem veszélyeztetett
fiú
1 Szenvedélyes szerencsejátékos,13 nem veszélyeztetett 4
nullás
MIND a 3 Szenvedélyes szerencsejátékos
2 Szenvedélyes szerencsejátékos, 8 veszélyeztetett, 8 nem 63
veszélyeztetett 3 nullás
2 Szenvedélyes szerencsejátékos lány

1 Szenvedélyes szerencsejátékos lány, 1 veszélyeztetett lány,
13 nem veszélyeztetett lány ebből 5 nullás

56

lány,vidéki ,18 év alatt

0

3

3 nem veszélyeztetett 1 nullás lány

lány,vidéki ,18 év felett

0

6

3 veszélyeztetett, 3 nem veszélyeztetett

9. ábra
Forrás: Saját munka
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100
90
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96
86
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66

50

Fiú
40

Lány

30
20
10
17

15
0
Összes megkérdezett

10. ábra Válaszadók nemi megoszlása
Forrás: Saját munka

4

6

Szenvedélyes
szerencsjátékos

Veszélyeztetett

Semleges
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26
25
24
23
22
21

KÉRDÉSEK SZÁMA

20
19
18
17
16

Igen

15

Nem

14
13
12
11
10
9
8
7
0

2

4

6

8

10

12

VÁLASZOK ÖSSZESEN

11. ábra A 7-26 közötti kérdésekre érkező válaszok megoszlása
Forrás: Saját munka

14

16

18

20
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12. ábra IMax, NMAX számítások
Forrás: Saját munka

100%
90%
80%
70%
60%

Megyeszékhely egyházi Gim.

50%

Kisvárosi Szakképző

40%
30%

Kisvárosi Gimnázium

20%
10%
0%
Lány

Fiú

Szenv.
Szer. Lány

Szenv.
Szer. Fiú

13. ábra Válaszadók iskolánkénti százalékos megoszlása
Forrás: Saját munka
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14. ábra Ókori Gyermekjátékok
Forrás: Németh György, Ókori Gyermekjátékok, Anno Kiadó, 2002
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15. ábra Illusztrációk
Forrás: Németh György, Ókori Gyermekjátékok, Anno Kiadó, 2002
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DRHE-……………………………..

Nyilatkozat

a szakdolgozat eredetiségéről

Alulírott ____________________________(név)________________________ (Neptun-kód)

büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a szakdolgozat saját
munkám eredménye. A felhasznált irodalmi és egyéb információs forrásokat az előírásoknak megfelelően kezeltem, a
szakdolgozat-készítésre vonatkozó szabályokat betartottam.
Kijelentem, hogy ahol mások eredményeit, szavait vagy gondolatait idéztem, azt a dolgozatban minden esetben,
beazonosítható módon feltüntettem, a dolgozatban található fotók és ábrák közlésével pedig mások szerzői jogait nem
sértem.
Kijelentem, hogy dolgozatom CD/DVD adathordozón található elektronikus változata teljes egészében megegyezik a
nyomtatott formával.
Hozzájárulok, hogy a későbbiekben az érvényben lévő jogszabályok és a DRHE belső szabályzatai alapján más személy
is hozzáférhessen a dolgozatomhoz.

Debrecen, __________________ év _______________ hó_______nap

Aláírás:__________________________

