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K Ö Z É R D E K ŰK Ö Z É R D E K Ű

A gyermek mindig, mindenhol és bár-
mivel képes játszani. Minden tevékeny-
ségébe képes játékos elemeket belevinni. 
A játék során igazi, mély örömet érez, 
miközben ismerkedik a világgal. A gyer-
meket állandóan hajtja egy belső erő, a 
kísérletezés, a kutatás, a megismerésvágy 
folytonos izgalma.

A felnőtt és a gyermek játéka külön-
bözik egymástól. A felnőtteknél a játék a 
pihenést, szórakozást, kikapcsolódást szol-
gálja, a gyermeknél sokkal több funkciója 
van. Minden gyermeknél a játék örömfor-
rás, egyben tanulás a testi, lelki, szellemi 
fejlődés feltétele, újabb képességek be-
gyakorlásának, fejlesztésének lehetősé-
ge. Kisgyermekkorban kitűnő területe a 
szereptanulásnak, konfl iktus-feloldásnak, 
a gyermek helyzetéből adódó nehézségek 
kompenzálásának és a feldolgozatlan vá-
gyak kiélésének. A gyermekek játékmód-
jukban sem egyformák. Mással és más-
hogy szeretnek játszani még a testvérek 
is. Ugyanannál a gyermeknél is lehetnek 
különböző szakaszok. Játék közben a szü-
lő megfi gyelheti gyermeke megnyilvánuló 
tulajdonságait, pl. azt, hogy türelmes vagy 
türelmetlen, szemlélődő vagy mozgékony, 
kitartó vagy kapkodó. Ahogy és amit ját-

szik, abból arra is következtetni lehet, ho-
gyan érzi magát.

Minden gyermek életében vannak át-
meneti időszakok, mikor megváltozik a 
játékmódja. Jobban igényli szülei jelen-
létét, rövidebb ideig játszik egyedül, mint 
szokott. Ha tartósan megváltozik a játék-
hoz való viszonya, semmi nem köti le, ha 
tétlenkedik, ujját szopja, akkor baj van. 
Zavarja vagy hiányzik neki valami, vagy 
valami megváltoztatta a szüleihez fűződő 
viszonyát.

A szülőnek el kell érnie, hogy a gyer-
mek biztonságban érezze magát, szavatolni 
kell számára a nyugalmat, a lehetőséget az 
elmélyedésre. Fontos, hogy minden gyer-
meknek legyen egy helye a lakásban, ahol 
kedvére játszhat. Tudni kell, hogy a gyer-
meknek fontos játékeleme a mozgás, va-
lamint a korának és jellemének megfelelő 
játékok. Lényeges időt biztosítani az önálló 
és közös játékra. Az önálló játék alatt sze-
rez tapasztalatot környezetéről, a tárgyak-
ról: alakjukról, nagyságukról, anyagukról, 
tapintásukról, hőmérsékletükről, melyik 
mire használható, a mozgás törvényei-
ről, a távolságról, a tárgyak egymáshoz 
és őhozzá való viszonyáról, saját testéről, 
mozgásáról. Ezekből alakulnak ki később 

a gondolkodás alapfogalmai. Közben átéli 
azt a határtalan örömet, amit minden apró, 
önállóan elért eredménye felett érez. A 
gyereknek, aki sok mindenben szüleire van 
utalva, nagy szüksége van arra az érzésre, 
hogy „ezt én csináltam”. Önbizalma alapo-
zódik meg így, ami elengedhetetlen önma-
gáról alkotott egészséges képének kialaku-
lásához. A közös játék alatt bemutathatja 
új tudományát, bevonhatja szüleit saját 
világába, örülhet fi gyelmüknek és új erőt 
meríthet jelenlétükből a másnapi önálló já-
tékhoz. A közös játék lényege, hogy amíg 
vele vannak, csak a gyerekre fi gyelnek.

Minden korosztályra jellemző, hogy a 
szűkebb értelemben vett játéktevékenység 
mellett a gyermekek mindenbe visznek 
játékos elemet. Így a felnőttel való együtt-
létbe, a gondozási műveletekbe, később a 
közösen végzett munkába is. Ezek azonban 
már önmagukban, a szeretett személlyel 
való együttlét vagy valamilyen ösztön (pl. 
evés) kielégítése miatt örömforrást jelente-
nek a gyermeknek.

A gondozás alatti játék hasznos, a gyer-
mek önállósodását segítheti elő, de éreztet-
ni kell vele azt is, hogy az együttlétüknek 
mi is az igazi célja.
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A játék örömforrás

– Innen mentem el, itt él még ma is a szépszámú rokonságom, 
örömmel jövök haza. Nem áll hozzám olyan borzasztó közel a 
nagyvárosi lét, de ott fejeztem be tanulmányaimat, bizonyos szin-
ten bealakultam a pesti életbe, ott ragadtam, rájöttem, hogy ha más 
nem is, de praktikus a nagyvárosi élet – mondta A Krimibe illő 
Kanizsa című estjén Baráth Katalin író és történész a Művészetek 
Háza kisszínpadán. Az írónő a Cnesa Oktatási és Művelődési In-
tézmény vendége volt. 

Noha első könyve, egy ifjúsági regény már 2003-ban megje-
lent, az igazi ismertséget és népszerűséget a szülővárosához kö-
tődő Dávid Veron történelmi krimisorozat hozta meg számára. A 
fekete zongora (2010-ben jelent meg), A türkízkék hegedű (2011), 
A borostyán hárfa (2012) és Az arany cimbalom (2014) című kri-
mikben Magyarkanizsához, vagy ahogyan a történelmi múltnak 
megfelelően fogalmaz könyveiben, Ó-Kanizsához kötődő, vagy 
éppen csendes, poros kis mezővárosunkban a múlt század elején 
megtörtént, csavaros bűnügyekről ír.

– Tudom, hogy a szépirodalmi alkotásokat írók nem szeretik a 
krimiírókat. Lebecsülik, lenézik a műfajt, pedig ha egyszer is be-
lefognának egy bonyolult bűnügyi sztori megírásába, rájönnének, 
hogy milyen nehéz is azt úgy megírni, hogy az olvasó szinte első-
re végigolvassa. Én szeretem a krimiket, de csak azokat, amiket 
magam is szívesen elolvasok, ezért olyanokat is igyekszem írni. 
Mivel a történelem is közel áll hozzám, általában összekötöm a 

kettőt, és már meg is születik az ötlet. Utolsó könyvem két évvel 
ezelőtt jelent meg, most egy kis szünet után úgy tervezem, hogy 
maradok még a múlt század elejénél és írok egy jó krimit, ami az 
I. Világháború idején játszódik, annál is inkább, mivel még annak 
centenáriumi emlékkörében vagyunk.

Baráth Katalin nem megrögzött krimiíró. Az ifjúsági regények 
mellett ír meséket, drámákat, rádiójátékokat és forgatókönyveket 
is. Még egy ismert író, ismert alkotó, akire magyarkanizsai gyöke-
rei lévén hatványozottan is büszkék lehetünk.
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A magyarkanizsai Agatha Christie
– Városunkról ír krimiket Baráth Katalin, magyarkanizsai születésű budapesti írónő –


