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Gádorné dr. Donáth Blanka 
(1921‒2015)

 „Az én műfajom annak kibogozása és 
általánosítása, amit átélek.”

Donáth Blanka pályájának jelentős részé-
ben a pszichológia nevelést szolgáló hatásá-
nak érvényesítését tekintette feladatának, a 
gyerek-szülő, tanár-diák kapcsolat fi nomí-
tását, a híd építését a különböző generációk 
között.

Pszichológia, fi lozófi a és esztétika sza-
kon végzett; pszichológusként főleg kama-
szokkal, diák- és pedagógus csoportokkal 
dolgozott. A kamaszlányok életvezetését 
segítő levélregénye, a Lányok könyve hang-
vételét, tartalmát első megjelenése után 
fél évszázaddal is aktuálisnak találva, újra 
szerkesztve kiadták 2011-ben is. A szemé-
lyiségfejlődést segítő iskolai csoportmun-
kában támadt felismeréseire iskoláinknak 
ma is égető szüksége lenne. Rá emlékezve 
leghasznosabb, ha ma is minden szavában 
aktuális gondolatiból idézünk.

60 éven keresztül publikált, írásainak 
jellegéről egy 1972-ben készült jegyzeté-
ben ‒ amelynek az érvényességét 2000-ben 
megerősítette ‒ így ír: 

„Elveszett […] idő számomra min-
den külső adat, anyag, eredmény tudomá-
nyos feldolgozni próbálgatása. Az én műfa-
jom annak kifejezése, kibogozása és általá-
nosítása, amit átélek. Ha akarom, ha nem, 
önmagamat dobom be kísérleti alanyként 
egész életemben. Ha valakinek haszna le-
het – rajtam kívül – e virbli tanulságainak 
levonásából, csak akkor és azáltal lehet, ha 
eljutok benne az emberi, vagy legalább-
is bizonyos emberi életek általánosságáig. 
Ami nekem a lereagálás, a feldolgozás útja, 
abból lehet külső haszon is ‒ másoknak.”1

A pedagógusszerepet olyan szempont-
ból közelíti meg, amelyet nap mint nap 
fontos szem előtt tartanunk.

„Úgy tűnik, hogy a (pedagógus sze-
repről szóló ‒ A szerk.) problémakör-
nek egyik kulcskérdése a szimmetrikus-
asszimmetrikus kapcsolatrendszerhez való 
viszony. […]

Utalnunk kell a pedagógusnak az isko-
lai struktúrában és hierarchiában betöltött 
szerepváltozataira. Azért olyan lényeges ez, 
mert ha valaki megmarad a pedagóguspá-
lyán, akkor hatéves korától nyugdíjazásáig 
ebben a közegben él, ebben gondolkodik, 
formálódik. Ebben szerzi tapasztalatait – s 
ha hajlama van rá, ebben merevül, kövesül 
meg. Ez a közeg lényegében kétféle, egy-
mással tükörképes szerephelyzetet kínál. 
Az iskolakezdéstől a diplomaszerzésig, sőt, 
a mi témánkat közelebbről érinti, a tovább-

1 Gépírásos jegyzet, Mátraháza, 1972. március 5. Megerősítve 2000. június 28-án.
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képzés szokásos keretei között is ő az, akit 
tanítanak, utasítanak, s ő az, aki befogad 
és engedelmeskedik. Attól kezdve, hogy ta-
nítani kezd, ugyanaz történik, de fordítva. 

[…]
A szakintézmények már említett me-

rev, hierarchikus struktúrája viszont a pe-
dagógusnak, a saját diákkorától tanárkorá-
ig szinte kizárólag aszimmetrikus kapcsolat-
rendszereket kínál. Az ilyen kapcsolatokban 
érvényes viselkedés normáit erősíti és rög-
zíti, azaz újra és újra erre szocializálódik. 
Amennyiben a családban más viselkedés-
mintákat kapott, igen nehezen viseli el is-
koláink általánosnak mondható merev kö-
zegét. Többek között ezek azok a fi atalok, 
akik lelkes kezdés után elhagyják a pályát, 
miután hiába próbáltak szuverén módon 
szimmetrikus kapcsolatba lépni az iskola-
vezetéssel és a gyerekekkel egyaránt. Ah-
hoz ugyanis, hogy a gyerekek elfogadják, 
ne pedig gyengeségnek vegyék az ilyen pe-
dagógus demokratikus, szimmetrizáló ma-
gatartását, sok időt és türelmet kívánó fo-
kozatosság, egyénileg kikísérletezett mód-
szer kell.”2  

EGY TÁRSADALMIVÁ TÁGULÓ 
FELADATRÓL

„Érthető és természetes, hogy a különböző 
egyházak, illetve a vallásos családok az 
akadályoztatás évtizedeinek múltával pó-
tolni igyekeznek gyerekeik, tanulóik világ-
nézeti formálását. Vagyis érthető, hogy ka-
tolikus, protestáns, zsidó óvodák létrejöt-
tek, létrejönnek. S ez folytatódik. Ma már 
a gimnáziumok, sőt még néhány egyetem 
is vallási megoszlás szerint működik. Ez 

egyrészt nagy vívmány a szellemi szabad-
ság terén. De annál biztosabb az is, hogy 
így neveltjeinknek egyre belterjesebb lesz a 
világhoz, az össztársadalomhoz, a másik 
emberhez való viszonyuk. Ez természetes 
és elkerülhetetlen. Minden negatív hozzá-
állás nélkül is idegen lesz és marad az a 
munkatárs, véletlen ismerős, röviden a má-
sik ember, akivel nincs közös emlékem, él-
ményem. Nem is volt. S az „idegennel” 
szemben, tudjuk, milyen könnyen szület-
nek elfogultságok, tévedések, félreértések. 
Egyszerűen ismerethiányból. De nemcsak 
ismerethiányról van itt szó, hanem a közös 
élmények hiányáról is. (A focitól az ünne-
pélyekre való készülésig, az összeveszések-
től az életre szóló bizalmas beszélgetésekig 
és hasonlókig.) Ha viszont a felnövekedés 
minden fázisában mindig minden ugyan-
abban a zárt körben zajlik le (lásd előbbi), 
ez biztos táptalaja a későbbi klikkesedésnek 
befelé, s a bezárkózásnak kifelé. […]

De vajon az egyén és a közösség (társa-
dalom, nemzet fejlődésének szempontjából 
nem lenne-e termékenyebb, ha egyre töb-
ben lennének az olyan szellemiségű fi ata-
lok, akik az átjárhatóságot képviselik? Tehát 
azok, akik minél tágabb lélekkel képesek 
befogadni, megérteni (nem átvenni) a ma-
gukétól különböző, de értékálló nézőpon-
tokat is. Ily módon kevésbé lennének a közös 
ügyek együttes szolgálatától elvágva. Ezeknek 
a közös tevékenységeknek (kulturális, sport 
stb.) a megszervezése egyike lehetne az ak-
tuális ’köznevelési’ feladatoknak.”3

Mintha állandóan azt élte volna át, 
hogy Feladata, dolga van; segítenie kell 
abban, hogy a hozzá fordulók önisme-
retre tegyenek szert. 

2  G. Donáth Blanka: Személyiségfejlesztő csoportok a pedagógus-továbbképzésben. Tapasztalatok és szempontok. 
Magyar Pszichológiai Szemle, 1987–88. XLIV-XLV. 3. sz., 187–188. o.

3 Előszó a Futamok a Halljad Izrael! –hez. Arktis, Budapest, 2005.



140
2015 / 9—10

Közel egy századot élt, olyant, amely-
ben az emberiség történetében talán leg-
szörnyűbb módon tombolt a Gonosz; ami-
kor voltak, akik tapsoltak, amikor a teher-
autó elindult Bergen-Belsen felé. Csekély 
vigasztalásul benne volt 56-nak az a 12 
napja is, amikor kegyelmi állapotba került 
az ország, amelyet aggódva szeretett.

    
Néhány éve saját publikációs listáját 
kapta ajándékul, de nem a listának, ha-
nem ennek a mondatnak örült: „Az 
emberekbe fektetett munka nem volt 
katalogizálható.”

92 éves volt, amikor a következő kér-
dést és választ jegyezte fel magának: „Mit 
kíván az Isten a zsidóságtól?” –, „Hogy 
olyanná váljon, mint Jézus!” – (utána záró-
jelben: „kifejtendő adósság”).  

 Gyerekkora óta vonzotta a látha-
tón, tapinthatón, érzékelhetőn túli – a 
transzcendencia. Közvetítőre nem volt 
szüksége, a maga papja volt. – Amint a 
Hagyd örökül fi adra című családtörté-
netében írja -  „Izrael sátra alatt” és a 
„kereszt jegyében” élt. Számára a kettő 
együtt volt természetes. 

Utolsó születésnapját szűkebb bará-
ti körben ünnepeltük. Egyikünk – mint-
egy a neki szóló ajándékként – ezt mond-
ta: „Mindig úgy éreztem, hogy van egy őr-
zőm.” ‒ pontosan fejezve ki azt, amit a je-
lenlévők közül többen is éreztünk, vagyis, 
hogy ő a jobbik énünk őrzője volt. 

A bevezetőt írta, G. Donáth Blanka 
írásaiból a szemelvényeket válogatta, a 
részleteiben idézett búcsúztatót mond-
ta: Kereszty Zsuzsa 

1 2015. június 25-28.
2 2015. július 13-19.
3  A 2015. évi Staféta tábor programja: http://pedagogiai-tarsasag.hu/wp-content/uploads/2015/05/Staf%C3%A9ta-

t%C3%A1bor-2015-t%C3%A1bl%C3%A1zatos-terve.pdf

Kiss Hajnal: Az MPT Staféta 
tábora és a Kultúrák Közötti 
Kommunikáció találkozója – 

Két út a találkozás felé

A Staféta tábor fő színhelyén, a balatonfüre-
di Sport Szállóban a Magyar Pedagógiai 
Társaság 125. évfordulójára emlékeztünk.1 
Az oktatástörténeti háttér megrajzolása után 
kiemelkedő pedagógus egyéniségek szakmai 
élettörténetéről, a kárpátaljai kisdednevelés-
ről, a tanoncképzésről, „a házi nevelés ferde-
ségeiről”, majd a napjainkban kiteljesedő 

Kézműves matematika programról hallhat-
tunk. 

A segítő szakma képviselőit, így a pedagó-
gusokat is vonzó nemzetközi személyközpon-
tú találkozónak a Pécsi Tudományegyetem 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Kara adott otthont.2 

Mindkét bentlakásos tábor közös eleme 
volt: a befogadó légkör, a részt vevők vegyes 
életkora, a strukturált idő3 kreatív kitágítása 
(a Staféta táborban esti eszmecsere formájá-
ban, a pécsi táborban ad hoc témacsoport-ve-
zetéssel), végül, de nem utolsósorban a nem-
zetköziség – a Staféta táborban volt kárpát-
aljai vendég (és téma), Pécsett pedig a „kö-
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4  Fábry Ilona: A Magyar Pedagógiai Társaság Staféta tábora – 2014. UPSZ 2014/5-6. 144. p. http://www.ofi.hu/sites/
default/files/attachments/upsz_5-6_online.pdf

4  Kiss Hajnal (2014. 08. 30.): Gondolatvonások. Taní-tani Online. Letöltés: http://www.tani-tani.info/gondolatvonasok 
(2015. 11. 01.)

4  Kiss Hajnal (2014): Egy első Staféta-táboros gondolatai. A Kisgyermek. 8. 3. sz. 26. Letöltés:
4  http://www.akisgyermek.hu/e8s3_tj.jpg (2015. 10. 07.)
5  Kármán Mór válogatott pedagógiai művei. Összeállította és a jegyzeteket írta: Falus Iván http://mek.niif.

hu/07600/07677/07677.pdf

zeli” nyugat-európai résztvevők mellett egy 
témacsoport-vezető immár másodszor jött 
Ausztráliából kelet-európai encounter (sze-
mélyközpontú találkozó) élményét átélni.  

Miért kapcsolom össze ezt a két progra-
mot? Mert a hasonlóságok és különbségek ösz-
szevetésre sarkalltak. Mindkettőre jellemző 
volt a feszített tempó: az egyikben inkább a 
szó dominált, a másikban a „csend”. Megér-
tettem, mennyire szükség van mindkettőre. Iz-
galmas befogadni az újat, de legalább ennyire 
izgalmas a csend, amikor a belső beszédé a fő-
szerep.  Hogyan is? 

Az idei népes Staféta táborban ‒ a tava-
lyihoz hasonlóan4 ‒ elmaradhatatlan volt 
a szerepjáték. Ezúttal az MPT alapító ülé-
sét a korabeli elnököt alakító Trencsényi 
László tanár úr szereposztásával, egyéní-
tett (érdeklődési körhöz szabott) szerepek-
kel, korabeli jelmezt öltve idéztük meg. Ez 
a „színpadi helyzet” lehetőséget adott nem-
csak a múltbeli pedagógiai tekintélysze-
mélyek felidézésére (magam Kármán Mórt 
alakíthattam), hanem saját szakmai néző-
pontunk kifejezésére is. (Fel)idézése során 
azonosulhattam Kármán gyermekközpon-
tú gondolataival: 5 

„A testi szervezet benyomása, a szü-
lői ház, a nemzetiség szellemi befolyá-
sa alatt már korán oly sajátságos jellegű 
és maradandó lelki élet fejlődik ki min-
den gyermekben, melyet a nevelőnek, 

tanítónak kellő tiszteletben kell tarta-
nia.” (27. o.)
„… míg a növendék tudatos önműve-
lésre képtelen, a nevelője lesz lelkének 
hű tükre.” (36. o.) 
„Legnehezebb (…) a növendéket elv-
szerű magamegbírálásra késztetni és ön-
ismeretre képesíteni. Föltétele legelőbb 
is, hogy a nevelő szorgos megfi gyelés-
sel, mely gondos felügyeletet tud gya-
korolni terhelő korlátozás nélkül, pon-
tos tudomást iparkodjék szerezni nö-
vendéke lelki sajátosságairól, tetteinek 
igaz indokairól – azután, hogy kettejök 
viszonya eleitől fogva nyílt őszinteség-
re épülvén, lehetetlenné tegyen minden 
ámítást, vagy legalább azonnal elárul-
jon minden hamis tettetést. (…) Fő kö-
telessége a nevelőnek, hogy kifejezés-
ben és szóban mindent kerüljön, ami 
netalán növendékét elriasztaná a sza-
bad véleménynyilvánítástól, csökkent-
hetné közlékenységét, megakaszthatná 
önkéntes vallomásait; ellenben fel kell 
használnia emberismeretének minden 
útmutatását és érvényesítenie embersze-
retetének teljes hatalmát, csak hogy nö-
vendékét kellőképp gyámolítsa az ön-
megfi gyelés és magakénytetés súlyos 
munkájában.” (36. o.)

De megengedett volt az is, ha valaki 
„csak” történelmi szerepét játszotta el. A nyi-
tó estén, majd aztán a későbbiekben is jól 
keveredtek gondolatok és érzések. (A tábor-
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6 Előadását egy következő lapszámunkban közöljük. (A szerk.)
7 A témacsoportok témái és absztraktjai elérhetőek: http://www.encounter.hu/2015/temacsoportok
8  Suhajda Virág: Engedjük szabadon játszani a gyerekeket! http://www.encounter.hu/engedjuk-szabadon-jatszani-

gyerekeket?language=hu
9  Turóczi Levente: Személyközpontú szervezeti működés és vezetés http://www.encounter.hu/szemelykozpontu-
szervezeti-mukodes-es-vezetes?language=hu

10  Klein Dávid: Everest: kapcsolatunk komplikált
http://www.encounter.hu/everest-kapcsolatunk-komplikalt?language=hu

11  Klein Sándor: Gondolkodásfejlesztő Dienes-játékok
http://www.encounter.hu/gondolkodasfejleszto-dienes-jatekok?language=hu

12  Szamosi Judit: Mozgásban, állandó változásban
http://www.encounter.hu/mozgasban-allando-valtozasban?language=hu és Klein Izabella: Nem „fejben dől el” – 
a művészetterápia a gyakorlatban
http://www.encounter.hu/nem-fejben-dol-el-muveszetterapia-gyakorlatban?language=hu

13  Ruzsa Ágota: Co-counselling
http://www.encounter.hu/co-counselling?language=hu

nyitó szerepjáték „tanférfi ai” korabeli nyelv-
használatot utánozva, szakmai kérdéseket fe-
szegetve érveltek a Magyar Pedagógiai Tár-
saság megalapítása mellett.) Az előadások té-
mája széles spektrumon mozgott: A 125 év-
vel ezelőtti történelmi-oktatáspolitikai kon-
textusról Kelemen Elemér,6 a kárpátaljai kis-
gyermek-nevelési érdekképviseletről Reho 
Anna, a néptanítók hétköznapjairól Tölgyesi 
József, a felsőoktatási szaknyelvről Munkácsy 
Katalin, a tanoncképzésről és a balatonfűzfői 
Öveges Iskoláról Mézes József tartott elő-
adást. Végül az 1899-es gyermekvédelmi 
kongresszuson és az MPT felolvasóülésein 
tárgyalt – még ma is aktuális ‒ nevelési kihí-
vások felvillantásához a kongresszus terjedel-
mes jegyzőkönyve és a MPT Könyvtára so-
rozat kötetei szolgáltak forrásul. 

A szerepjátékkal belekóstolhattunk a kor 
érzés- és ízlésvilágába. Élmény volt a néptaní-
tó immár néprajzi alakjának felidézése; a két 
különböző világból való ember, a bölcsész és 
a matematikus rokon beszéde; a közös kiút-
keresés a matematikusok által a szoba pad-
lójára kirakott labirintusból; a veszprémi Is-
kolamúzeum Demény Pál tárlatvezetésével; 
a Snétberger Ferenc vezette Zenei Tehetség-
központ hallgatóinak világzenei koncertje a 
Buhim-völgyi Baráti Kör székhelyén a Bősze-

házaspár jóvoltából; a tábor éjszakába nyúló, 
értelmező beszélgetései vallásról, identitásról, 
etikai nevelésről, a pszichológia szükségessé-
géről a pedagógia válsághelyzeteiben.

A pécsi nemzetközi személyközpontú 
találkozó nagycsoporttal kezdődött, ahol ti-
zenkét országból érkezett résztvevői kör-
ben (összesen százhuszonketten voltunk) 
magyar-angol szinkrontolmácsokkal kezd-
tük a beszélgetést. Miről is? A puha és ke-
mény diktatúra személyes átéléséről, an-
nak utólagos megértéséről erdélyi és nyu-
gat-európai szemszögből, a nők és gyerme-
kek sajátos jogairól, sajátos kiszolgáltatott-
ságaik ellensúlyozására, a nem kívánt érin-
tés pszichológiájáról, a személyes kapcsola-
tok mindennemű erőszaktól való megtisz-
tításáról. 

Minden délután szabadon választha-
tó témacsoport volt tizennyolcféle témában.7 
Bemutatkozott a szabad játékra fókuszá-
ló Playwork mozgalom,8 a személyközpon-
tú szervezet/vezetés.9 A távoli kultúrákat 
közel hozó beszámolók10 és a Gondolko-
dásfejlesztő Dienes-játékok11 témacsoport-
jai mellett felvonultak a mozgás- és kép-
zőművészet,12 a co-counselling (a teremtő, 
társas támogató jelenlét művészete)13 gya-
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14  Bánátiné Tóth Ágnes: Kert és falak
http://www.encounter.hu/kert-es-falak-0?language=hu

15  Kiss Hajnal: A gyermekkori kétnyelvűség
http://www.encounter.hu/gyermekkor-ketnyelvuseg?language=hu

16  Philip Zimbardo: HIP project
http://heroicimagination.org/ 

17  Hősök Tere prezentáció és beszélgetés:
http://www.encounter.hu/hosok-tere-prezentacio-es-beszelgetes?language=hu

korlatorientált „foglalkozásai” is. Egyes té-
macsoportok fi lozófi ai, környezetvédelmi, 
kulturális kérdéseket feszegettek.14 A gyer-
mekkori kétnyelvűségről15 magyar, sváb, 
tatár-grúz-orosz, magyar-holland, román 
résztvevői körben beszélgettünk. 

A Philip Zimbardo szociálpszichológus 
Heroic Imagination Project (HIP) oktatási 
modelljén alapuló16 Hősök Tere Kezdemé-
nyezés (HTK) pécsi csoportja Klein Sándor 
meghívására mutatkozott be a találkozón 
egy témacsoport keretében. A HTK prog-
ram célkitűzése, hogy laikusok és tanárok 
képzése révén Magyarországon „az együtt-
érzés és egymásért cselekvés tíz év múlva 
társadalmi norma legyen. (...) Olyan világ-
ban szeretnénk élni, amelyben merünk ki-
állni és tenni másokért. Ahol az együttér-
zés társadalmi norma.”17 

A napokat strukturáló két kiscsoport-
ban folytak a beszélgetések. Ezek során az 
„én és a másik” (ranschburgi értelemben 
is) számtalan alakjában mutatkozott meg. 
Megfogalmazódott a szülő-gyermek kap-
csolatban elszalasztott, immár jóvá nem te-
hető nevelési hiba miatti kín. Vagy példá-
ul a gyökértelenség fájó érzése. De rögtön 
éles ellenpontként felbukkant az a tapasz-
talat, hogy talán a több otthon több gyöke-
ret is jelent. (És jelenthet-e ugyanez több-
féle identitást? Ha erdélyi gyökerek jelen-
tik az otthont, Budapest az itthont, s mind-
kettőhöz külön nyelvi stílus tapad… S va-
jon ez az állapot erősebbé is tesz? ‒ sorakoz-

tak bennem a kérdések.) Az egyik szemé-
lyes történetből kiderült, hogy az elhallga-
tott családi titkok nemcsak dezorientálnak, 
hanem az „áldozatot”, a gyermeket ne m en-
gedik felnőni. De a kötődés is lehet fojtoga-
tó, derült ki egy másik elbeszélésből: ha az 
anya idegenkedik gyermeke önálló tetteitől, 
ha folyton tudni akarja, merre jár, megaka-
dályozza az igazi útkeresést. A felnőtté vá-
lás nem jelent disszidálást a családból, de-
monstrálta egy újabb történet. Aztán gyer-
meki perspektívából került elénk a buz-
gó pedagógus anya képe, aki megtanulta az 
erőszakmentes kommunikációt, de kísérleti 
áldozata, a szenvedő fél, saját gyermeke lett. 
(Mindezt én anyaként hallgattam, ugyan-
is gyermekem ‒ a tábor egyedüli gyermek 
résztvevője – autópályát rajzolt „tinédzser 
barátaival”, azaz a felügyeletét vállaló kö-
zépiskolás önkéntesekkel…) 

(Igen, a gyermek szembesít hibáinkkal, 
ha másképp nem, az életével.)

A táborokban a generációs, nyelvi, kul-
turális sokféleség nem akadály volt, ha-
nem, ha mertünk kockáztatni, szólni, kér-
dezni, inkább sűrített élményforrás. Mi-
nél többet kockáztattunk, annál több em-
berhez kapcsolódhattunk. Úgy tűnt, az ér-
zéseknek, a baráti kötődésnek nemzetkö-
zi környezetben sem kell tolmács. (Ahogy 
fi am mondja: „Ha nincs barátod, nem tö-
rődnek veled!”) Az átélt „mi-érzés” a vala-
hová tartozás megnyugtató érzéséhez ve-
zetett.


