Könyvajánló Vekerdy Tamás néhány művéből
A "Nagy családkönyv" olyan nagy formátumú, összegző mű,
amelyből a gyermekeiket, unokáikat nevelő szülők, nagyszülők
minden kérdésükre választ kaphatnak. Vekerdy Tamás, a Nők
Lapja ismert gyermekpszichológusa különleges alapossággal és
részletességgel foglalkozik a családban felmerülő szokatlan
helyzetekkel és nevelési problémákkal.
Tanácsokat kapunk a csecsemőkori gondokra, a későbbi iskolai,
kamaszkori furcsaságokra, vagy a válás, eltávozás folytán adódó
kétségeinkre. Témáit a szerző - mint mindig - az olvasók
leveleiből, tehát a mi tapasztalatainkból és élményeinkből meríti.


"Megismerlek és elfogadlak.
Olyannak, amilyen vagy.
A te teljes világodat.
Aki jól szeret, az megismer és elfogad
- saját világát kitágítja a másik felé.
Befogadja őt."
"Ha az embernek olyan szerencséje van, hogy valakit is
érdekelni kezd, amit itt vagy ott mondott, leírt, és úgynevezett
"előadásokra" hívják, akkor azt kell átélnie, hogy ezeknek az
együttléteknek, legalábbis az ő számára, a hasonlíthatatlanul
jobb, felpezsdítőbb, szórakoztatóbb része az, amikor a
megjelentek elmondják kérdéseiket, aggályaikat, ellenvetéseiket,
egyszóval megnyilatkoznak. Nagyszerű érzés hallani, amikor a
négy-ötszáz fős (esetleg nagyobb) hallgatóságból egy kedves nő
vagy férfi feláll, és bevilágító erővel mondja el személyes
tapasztalatait, személyes példáját, ami megeleveníti az egész
együttlétet.
Ebben a könyvben a találkozásoknak ezt a részét, illetve a
kérdésekre adott válaszokat találja meg az Olvasó. Nem kérdésfelelet formájában, hanem a kérdéseket, az elmondott eseteket is
beledolgozva az egyes témákról szóló részecskékbe. (Így hát
szerzőtársak vagyunk - hat-nyolc év néhány száz
megszólalójával.) Míg az előző kötetben, az "Érzelmi
biztonság"-ban az előadások válogatása jelent meg, itt ezeké a
közös beszélgetéseké.
És, igen, ezek a beszélgetések mindig abba az irányba mutattak,
hogy miképp is kellene, hogyan is lehetne ezt az együttélést - a
gyerekkel és tágabban: egymással - jól csinálni, hogyan is

lehetne jól szeretni. Akármerre ágaznak is el az egyes témák,
a mélyükben mindig ez a kérdés lapul. Ott húzódik meg, és
sokszor felfűti a beszélgetést.
Kicsit szorongok. Vajon ebből a felfűtöttségből sikerül-e itt, a
következő lapokon valamit is visszaadni?" (Vekerdy Tamás)
szülő-gyermek kapcsolat életünk alapvető, meghatározó
viszonya, néha mégis fényévnyi távolságra érezzük magunkat
egymástól, és reménytelennek tűnik, hogy akár a legapróbb
dolgokban is egyetértésre jussunk. Vajon miért nem beszélünk
közös nyelvet azzal, akit annyira szeretünk, vagy legalábbis
annyira szeretnénk szeretni?
Jól tudjuk, hogy a gyermek felnövekedése során van - legalább két olyan érzékeny időszak, amikor különösen sok ütközésre,
konfliktusra számíthatunk. De mely esetek tartoznak a
fejlődéssel együtt járó, természetes problémák körébe, és mi az,
ami már aggodalomra adhat okot? Mikor érdemes a szülőnek
türelmesnek, toleránsnak lennie, s mikor határozottan föllépnie?
Hogyan értessük meg és fogadtassuk el gyermekünkkel azt,
amiben nem vagyunk készek a kompromisszumra? Miként érjük
el, hogy kamaszként is a bizalmába avasson bennünket? Rendbe
hozhatjuk-e még - akár szülőként, akár "felnőtt gyermekként" - a
kapcsolatot, ha már eldurvultak a konfliktusok, és tele vagyunk
sebekkel?
A nehéz, sok szülő számára napi problémát jelentő kérdésekre
négy kiváló szakember igyekszik választ adni. A kötetben
olvasható Ranschburg Jenő élete utolsó előadásának szerkesztett
anyaga, amely a tőle megszokott emberséggel, humorral és
eleganciával idézi emlékezetünkbe a nagy formátumú, szeretetre
méltó tudós alakját.
"Kétféle alapelv érvényesülhet a gyerekek nevelésében. Az
egyik: legyél, aki vagy - én ehhez próbállak hozzásegíteni. Van,
aki matematikában jó, más a táncban, faragásban,
motorépítésben vagy az énekben - mind egyforma érték. A
másik: legyél, akivé én akarlak tenni! Ez az örök harcok és a
kétségbeejtő
helyzetek
útja.
Mennyi az élmény mai iskoláinkban és mennyi az életöröm?
Holott a kilencvenes évek óta tudjuk, hogy öröm nélkül nincs
hatékony tanulás! Tudjuk vizsgálatokból azt is, hogy a gyerekek
viszonylag nagy kíváncsisággal mennek az iskolába. A
kíváncsiság, az érdeklődés, az iskolába lépés után csökken,
hanyatlik, majd eltűnik. A fentiek ellenére ma is vannak
nagyszerű, jó iskolák, és remek tanítók és tanárok, és én biztos
vagyok benne, hogy az iskola gyerekközpontú megújulás előtt
áll.

A könyvben szülők kérdeznek, és én válaszolni próbálok. Iskolai
ügyekben, tanulási küzdelmekben. Remélem, ezek az
összegyűjtött válaszok majd újabb kérdéseket váltanak ki,
hoznak felszínre, amikre újra lehet majd válaszolni…” (Vekerdy
Tamás)
Az igazán jó válaszok nem a receptek, hanem azok, amelyek
tovább kérdeznek, és netalán újabb kérdéseket hívnak elő az
olvasóban. A kötetben összegyűjtve olvashatjuk a Nők Lapja
hasábjain megjelent olvasói levelekre adott szakértői válaszokat.
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Megdöbbentő, de társadalmi kényszer, hogy ma az agresszivitást
kiemelt fontosságúnak kell tekintenünk. Lehetetlen nem
elszörnyedni azon, hogy a 20. század - azelőtt soha meg nem élt kollektív agressziói, fajgyűlölete és háborúi következtében hány
millió ember pusztult el. S minden reményünk ellenére a
társadalmi és politikai agresszió ma is egyre növekvő tendenciát
mutat. Mindez nem kerüli el egyéni életünket sem. Minden
ember nap, mint nap szembetalálkozik saját agresszív
indulataival, amelyeket az erősödő indulat világában egyre
nehezebb elfojtani és eltűrni. A társadalmi bűnök egyéni
bűnökké alakulnak. Sigmund Freud szerint a civilizáció akkor
kezdődött, amikor először fordult elő, hogy egy ősember
haragjában rikácsolt, husángját forgatta, de nem csapott le vele.
De mi lecsapunk szavakkal, bombákkal, lágerekkel. Lehet, hogy
elpusztul a humanizmusára egykor annyira büszke civilizációnk?
S a szeretet vallását követőkből megint megkeresztelt
pogányokká zuhanunk vissza? Nem nézhetjük tétlenül! Szabad
akaratot kaptunk, felelősek vagyunk önmagunkért!
Ezért is különösen időszerűek Ranschburg Jenő, Popper Péter és
Vekerdy Tamás e kötetben közölt írásai.

Révai Gábor Ranschburg Jenővel és Vekerdy Tamással folytatott
interjúi a két jeles pszichológussal életükről, pályájukról,
véleményük a politikáról, - és természetesen a gyerekekről.
Az új kiadásban az eredeti, hat évvel ezelőtti beszélgetések
mellett Vekerdy Tamással folytatott új beszélgetés is szerepel.

