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Karácsony 
 
 

Eljött hát az évkör legsötétebb 
időszaka is, s aki , mint a hangya, 
készült, az most „arathat”: itt van a 
Világ Világossága születése - a Föl-
dön; és bennem. 

A csillagászat szerint a Föld pá-
lyáján - érdekes módon - ekkor van 
legközelebb a Naphoz, s talán mi, 
emberek is ilyenkor kerülhetünk 
legközelebb a Szellemi Naphoz. Nem 
„zavar” a Föld álma alatt kibontako-
zó színkavalkád, de felénk hallatszik 
János nap szava, mely az évkörben 
épp Karácsony „túloldalán” áll: 
„Készítsétek az Úr útjait!” Ha így ké-
szítjük lelkünkben az utat a világos-
ság tüzének, s őszinte, gyermeki 
odaadással, hittel várakozunk arra a 
kegyelemre, amit csak kapni lehet, 
de „kidolgozni” nem, akkor megtör-
ténhet az a benső csoda, amit Szent 
Találkozásnak nevezhetünk a kará-
csonyi éjszakában. Valóban, Paulus-
sszá válhatunk mi is, akik a tech-
nokrata, érdek– és élvhajhász világ 
szürke koldusaiként rójuk utunkat, 
s megfordulhat velünk a világ, ha 
szívünkben felgyullad a Karácsony 
igazi fénye és melegsége. Az élet töb-
bé nem lesz ugyanaz, mert ünneppé 
válik minden napja. Fogadjuk meg 
hát Wass Albert üzenetét: 

„Megtanultam tisztelni az ünne-
peket. Az ünnep Isten ajándéka, 
más, mint a többi nap, s arra való, 
hogy hétköznapi mivoltunkból kivet-
kőződve tiszteljük önmagunkban az 
embert. Sajnálom azokat, akik nem 
tudnak ünnepelni. Az ünnep önma-
gunk fölemelése. Tiszta ünnepi ru-
hában és tiszta ünnepi gondolatok-
kal lehet csak ünnepelni, felülemel-
kedve a hétköznapokon s apró küz-
delmeinken. Csak az ünneplőbe 
öltözött ünneplő ember tudja megér-
teni annak a kijelentésnek a nagy-
ságát, hogy Isten az embert saját 
képére teremtette.” 

         Türkössy Szilárd 
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… Az ember fiziakilag megfeszített lábain áll szilárdan az életben. 
A kezei segítségével válik áldásossá az életben, Énjének mivoltát a 
kezein keresztül sugározza ki, és feje mozgatásával válik az ég és 
Föld megfigyelőjévé. Az ember megfigyelése azonban azt is megmu-
tatja, hogy öntudatos tetterővel akkor tud legszilárdabban állni a 
lábán, ha előbb megtanult térdet hajtani az előtt, ami valóban tisz-
teletre méltó. Mert a térdhajtással egy erőt fogad magába az ember, 
mely organizmusába befelé törekszik. 

Azok a térdek, melyek egyenesen feszülnek anélkül, hogy megta-
nultak volna áhítatosan meghajolni, azok csak abban pöffeszked-
nek, amijük mindig is megvolt: saját jelentéktelenségükben, melyhez 
semmit sem tettek hozzá. Azok a lábak azonban, melyek hajlandók 
voltak térdet hajtani, térdük kiegyenesítésekor egy új erőt fogadnak 
magukba, és most nem a jelentéktelenség terpeszkedik bennük, ha-
nem az, amit újként magukba fogadtak. 

Az a kéz, amely áldani akar, vigasztalni akar, anélkül, hogy 
előbb áhítatosan összekulcsolódott volna, nem sok szeretetet és ál-
dást tud adni, inkább csak saját jelentéktelenségét. Az a kéz azon-
ban, amely megtanult áhítatosan összekulcsolódni, ezzel olyan erőt 
kapott, amely most átáramlik a kézen, és olyan kézzé vált, melyet 
erősen áthat az Én. Mert ez az erő, melyet áhítatosan összekulcsolt 
keze által fogad be az ember, először a szívet járja át és ott felgyújt-
ja a szeretetet, így válik aztán áldássá mire a kezekbe jut. 

A fej, mely megnézi az egész világot, mely mindenhova odafor-
dítja szemét, minden irányba hegyezi fülét, bármennyit fog is át 
szemével, fülével, csak saját ürességét tudja a dolgokkal szembeállí-
tani. Az a fej azonban, amely áhítatosan hajolt a dolgok felé, ismét 
csak erőt merít az áhítatból, s ez az erő átáramlik rajta. Az ilyen fej 
nem saját ürességével, hanem az áhítatból merített érzésekkel fog a 
dolgok elé lépni. 

       
      Rudolf Steiner 

 1 2008. Karácsony 



… A világban élünk és a világ 

impulzusait nem szabad megvet-

nünk. Bölcsességre nem töreked-
ni annyit jelent, mint megtagadni 

emberi voltunkat és megcsalni az 

isteneket. Az év minden napját és 

óráját csak akkor használjuk fel 

helyesen, ha emberi kötelessé-

günknek tartjuk, hogy bölcses-
ségre törekedjünk. De az év min-

den napja és órája arra kénysze-

rít, hogy lássuk: a világ erőinek, a 

világot átható mindenhatóságnak 

a játékszerei vagyunk. És ezt csak 
akkor felejthetjük el, ha emléke-

zünk a Lukács evangéliumbeli 

Gyermekre, aki még tehetetle-

nebb, még bölcsebb, mint a többi 

gyermek, és aki előtt elhallgat a 

bölcsesség, megszűnik a hatalom, 
csak a legmagasabb rendű szere-

tet ér el hozzá. 

És most átérezhetjük, milyen 

nagy a jelentősége annak, hogy a 

Lukács evangélium az egyszerű 
pásztorok által fogadott Jézus 

gyermeket a Krisztus impulzus 

harmadik aspektusát vetíti lel-

künk elé. A fenséges-kozmikus és 

a szellemi-királyi aspektus mellé 

a gyermeki aspektust. A szellim-
királyi aspektus a legmagasabb 

bölcsességet, a bölcsesség esz-

ményképét állítja elénk. A kozmi-

kus Krisztus impulzusról tudjuk, 
hogy az egész Földfejlődés irányát 

megváltoztatja, és a legnagyobb 

hatalmat, a halált legyőző hatal-

mat jeleníti meg. A harmadik a 

bölcsesség és a hatalom mellett az 

az impulzus, amelyből az egész 
emberi, földi fejlődés származik. A 

Jézus gyermek karácsony éjsza-

kai születése megérteti, hogy mi-

lyen nagy jelentősége van a világ-

fejlődésben a szeretetnek. 
Karácsony éjszakáján szüle-

tett a Jézus gyermek, és a Jézus 

gyermek születésének láttára 

minden karácson éjszakán meg-

születhet lelkünkben az igazi, 

mindenen túláradó szeretet. S ha 
felébredő lelkünk ezen a szent 

éjszakán megérti a szeretet érzé-

sét, ha Krisztus születésével a 
szeretet felébredését ünnepeljük, 

akkor ez az élmény kisugárzik az 

év minden napjára és órájára, 
hogy megszentelje és átitassa böl-

csességre törekvésünket. 

A kereszténység sajátos mó-

don úgy helyezkedik bele - már a 

római időkben – az emberi fejlő-

désbe, hogy éppen a szeretetet 
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Rudolf  Ste iner  
 

A Föl d Vil ágo sságának meg szül etése  
a karácso nyi  é jszaka  sötétjében  

 
Részlet  

 



hangsúlyozza, azt hangsúlyozza, 

hogy van valami az emberi lélek-

ben, ami közel hozza a lelkeket 
egymáshoz, úgy hogy a lélek nem 

ahhoz kapcsolódik, amit a világ 

ad neki, hanem ahhoz, ami azért 

van benne, mert emberi lélek. 

Az emberek mindig vágyódtak 

arra, hogy szeretetben közeledje-
nek egymás-

hoz. De mi lett 

ebből a Golgo-

tai Misztérium 

idején? A sza-
turnáliák lettek 

belőle. A dec-
emberi napok-

ban 17-én kez-

dődtek a sza-

t u r n á l i á k . 

Ilyenkor meg-
szűntek a tár-

sadalmi kü-

lönbségek. Az 

ember állt az 

e m b e r r e l 

szemben. Nem 
volt magas és 

alacsony rang 

és mindenki 

tegeződött. El-

söpörték azt, 
ami a világból származott. És tré-

fából, jókedvből „szaturnália-

ajándékokat” adtak a gyermekek-

nek. Ebből lett a karácsonyi aján-

dék. A rómaiaknak tréfához kel-

lett folyamodniuk, hogy megszün-
tethessék az egyébként érvénybe 

levő megkülönböztetéseket. Ebbe 

a világba helyezkedik bele az új 

impulzus, amelynél fogva az em-

berek nem tréfából találnak egy 

másra, hanem úgy, hogy életre 

keltik lelkükben a legmagasabb 

rendűt: a szellemiséget. Így hozza 
a kereszténység az egyenlőséget 

akkor, amikor Rómában a szatur-

náliák ünnepe kicsapongássá fa-

jult. 

Az általános emberszeretet 

akkor ébred fel, ha az igazi em-
berséghez fo-

lyamodunk. Ez 

n y i l a t k o z i k 

meg abban, 

ahogyan a 
gyermek kará-

csony estéjén a 

Jézuskát vagy 

az Angyalt vár-

ja. Hogyan vár-

ja a gyermek a 
Jézus gyerme-

ket? Úgy, hogy 

tudja, nem az 

emberek vilá-

gából jön, ha-
nem a szellemi 

világból. A 

szellemi világ 

megértésében 

találkozik a 

gyermek a fel-
nőttel. Mert a 

felnőttek is tudják, amit a gyer-

mek tud, hogy a Krisztus impul-

zus a magasabb világokból jött a 

Földre, és így karácsony estéje 
nemcsak a Jézus gyermeket vará-

zsolja lelkünk elé, hanem kifeje-

zésre juttatja azt is, amit a Jézus 

gyermek ad az emberi léleknek, és 

ennek a megértésében egyesíti a 

gyermeket a felnőttel. 
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Kovács  Gabr ie l la  
 

Gyermek ké  lenni . . .  
 

Részlet a szerző azonos című könyvéből  
 

Jupiter Asztroszófiai Egyesület; 2004. 

A  pillanat törtrésze hozhat 
az ember életében valósá-
gokat, és hosszú évek, 

életek, legfeljebb igazságokat. A 
valóság csak a szellem által nyilat-
kozik meg. Az egyik ilyen valóság: 
egy csodálatos misztérium, amikor 
egy szellemi lény anyagba zárja 
magát és itt a Földön megszületik 
az ember. És ennek a csodának 
létrejön a fizikai hordozója egy 
gyermeki lényben, és a fején ke-
resztül minden szellemi teremtőerő 
beleáramlik. A gyermek tudja, 
hogy kapott egy formát, amelynek 
a megalkotásában magasabb erők 
lefelé irányuló erőárama vesz részt, 
és kapott egy nagyon erős belső 
impulzust, az anyagba zárkózott 
én-t, amelynek életcélja az, hogy 
ezt a formát transzmutálja. Ez egy 
életre szóló küzdelem, amely még 
ideális körülmények között is na-
gyon nehéz tud lenni. A szülő fon-
tos feladata, hogy amíg a gyermek 
nem képes teljességgel a saját in-
karnációs erőire támaszkodni, a 
harci erők szolgálatába állva, az 
életre szóló csatára a felkészítést 
szeretetteljes tudásával, tapaszta-
latával és jelenlétével megtegye. A 
közös munka útján megépül az 
inkarnációs keret, beköltözik az 

én, és az én ezután elkezd teljes 
intenzitással alulról fölfelé haladni 
az igazi otthona felé. Ez az ember 
valóságos életíve. 

Aki mélyebben vágyik bepillan-
tani az élet kérdéseibe, annak a 
kor által megfogalmazott és leírt 
jelenségekkel szemben az az érzé-
se, hogy a modern természettudo-
mányos gondolkodás az élet titkai-
ba bátran beleveti magát, és véle-
ményezi azokat, pedig annak alap-
jairól csak felszínes és főleg racio-
nális ismeretei vannak. Mélységei 
és valódi misztériumai rejtve ma-
radnak az efféle gondolkodás szá-
mára, hiszen a szellem a halott, 
anyagi gondolkodás számára nem 
mutatkozik meg. 

A látható és érzékszervi észle-
léssel megismerhető világ olyan 
látszatvilágot teremt, hogy általa a 
megismerhetetlenség birodalma 
még távolabbra tükrözi a valósá-
got. Az embernek hosszú fejlődési 
útja van, és ezen a fejlődésen ke-
resztül jött létre a mai ember élete. 
„Az élet olyan, mint egy növény, 
mely nemcsak azt tartalmazza, ami 
a szem számára     látható, hanem 
rejtett mélységeiben ott őrzi a jövő 
állapotát is. Aki egy növényt lát, 
mely éppen a leveleit bontja, az 
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pontosan tudja, hogy egy idő után 
a leveleket hordozó száron a virá-
gok és a gyümölcsök is megjelen-
nek majd. A növény rejtve már 
most is tartalmazza ezeket a virá-
gokat és gyümölcsöket. Hogyan 
mondhatná meg azonban valaki, 
hogyan néznek ki majd ezek, ha a 
szem csak a 
p i l l a n a t b a n 
kínáltat tanul-
m á n y o z z a ? 
Csak az képes 
erre, aki a nö-
vény lényét 
már megismer-
te. Az emberi 
élet is tartal-
mazza magá-
ban a jövő csí-
ráit. Ahhoz 
azonban, hogy 
erről valamit 
mondhassunk, 
be kell hatol-
nunk az ember 
rejtett termé-
szetébe. Ehhez 
k o r u n k n a k 
nincsen igazán 
hajlama, csak 
azzal foglalkozik, ami a felszínen 
történik, és elbizonytalanodik, ha 
olyasmit kell megfejtenie, ami a 
külső megfigyelés számára hozzá-
férhetetlen. A növénynél a dolog 

lényegesen egyszerűbb, a megfigye-
lő már tudja, hogy az ahhoz ha-
sonlóak virágokat és gyümölcsöket 
teremtek. Az emberi élet azonban 
csak egyszer „van”, így a jövőben 
hordozandó virágok még sohasem 
voltak jelen. Mégis van lehetősé-
günk a jövőről valamit elmondani, 

ha az emberi 
természet fel-
színéről, annak 
lényéig hato-
l u n k 
le.” (Rudolf 
Steiner: A gyer-
mek nevelése a 
sze l l emtudo-
mány szem-
pontjai szerint.) 
Az ember meg-
ismerése tehát 
csak akkor 
mondható el, 
ha annak szel-
lemi hátteréül 
szolgáló világot 
megismerjük, 
és a fejlődésben 
társunkká tud-
juk. Az ember 
hatalmas utat 

tett meg, és még sok van előttünk 
ahhoz, hogy kiteljesíteni tudjuk 
mindazt, ami bennünk megmun-
káltan átnyújtja eredményét, ál-

dást hozva a Teremtés akaratára. 
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Tulajdinképpen szégyellnünk kell magunkat, ha az év valamelyik órájában olyas-
valamit cselekszünk, ami ellentétben van a szent éjszaka szeretet erejének átérzé-
sével. Bár telnének napjaink úgy, hogy nem kell szégyenkeznünk az előtt az érzés 
előtt, amelyet karácsony éjszakáján fogadtunk magunkba. 
           Rudolf Steiner 



… A szent éjszakákat lezáró 
napnak, január 6-ának az év fo-
lyásában való jelentőségére rámu-
tat Olaf Aestenson, 11. századbeli 
norvég beavatott dala is, akinek 
élményeiről Rudolf Steiner többek 
közt a következőket mondta: „Így 
él az emberi lélek, a látó lelke, Jé-
zus születésnapjának ünnepétől 
Krisztus megjelenésének ünnepéig 
úgy, hogy világossá válik előtte 
Krisztus misztériuma, és legmé-
lyebben ebben az időben hatolhat 
be annak titkába, hogy mit is je-
lent tulajdonképpen a János-
keresztelő a Jordán vizében.” Eh-
hez a megismeréshez eljut Olaf 
Aestenson látó lelke is a tizenhá-
rom szent éjszaka végén, úgyhogy 
„január 6-án úgyszólván megkoro-
názza a tizenhárom szent éjszakán 
látott vízióit Krisztus imagi-
nációja”. És amint közeledik janu-
ár 6-a, Olaf Aestenson látja, hogy 
„az emberiség dolgaiba hogyan 
avatkozik bele Krisztus szelleme, 
akit Michael szelleme előzött meg”. 

Hogy milyen jelentős ez az 
utóbbi utalás, azt az 1923. márci-
us 1-i előadás is mutatja, amely-
ben arról van szó, hogy Michael az 
ősz kezdetétől Karácsonyig Krisz-
tus, a Föld új szelleme előtt jár, és 

a tizenhárom szent éjszakán elő-
készíti egyesülését a Földdel. A 
második félévben azután, Vízke-
reszt után, Michael Krisztus mö-
gött jár, követi őt ki a makrokoz-
moszba, ahova a Föld lelke és szel-
leme, lélegzési folyamata során 
ebben az időben felemelkedik. 

Ha emlékezetünkbe idézzük, 
hogy Michael a legrégibb idők óta 
az égi intelligencia, a szellemi vi-
lágban a Naphoz tartozó hierarchi-
kus kozmosz teljes bölcsességét 
jelenti, Krisztus pedig a szeretet 
kozmikus princípiumának repre-
zentánsa, akkor felismerhetjük, 
hogy Michael és Krisztus fenti 
együttműködése nem más, mint a 
bölcsesség és a szeretet impulzu-
sának állandó együttműködése az 
év körforgása folyamán. 

… 
Összefoglalva, ezt mondhatjuk: 

a tizenhárom szent éjszaka, mely 
misztériumi átmenetet képez Ka-
rácsony és Vízkereszt, a nátháni 
lélek földi megszületésének ünne-
pe és Krisztusnak a Jordán folyó-
beli keresztelőkor történt megszü-
letésének ünnepe között, az évnek 
az az időszaka, melyben minden 
olyan ember, aki tudatosan éli át 
ezt az időszakot, újonnan született 
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Serge j  O.  Prokof ieff  
 

Krisztus  átél ésében egyesül  
a bö lcsesség és  a  szeretet  

 
Részlet a szerző  

„Az év körforgása, mint Krisztus lényének átéléséhez ve-



magasabb Énjében összekapcso-
lódhat a bölcsesség impulzusa 
(Karácsony) a szeretet impulzusá-
val (Vízkereszt). Ezért Rudolf Stei-
ner alább idézett szavait, melyek 
„A szellemtudomány körvonalai” c. 
könyvének záró szavai, teljes mér-
tékben vonatkoztathatjuk a tizen-
három szent éjszaka misztériumá-
ra: „Az Akarat, a Bölcsesség és a 
Mozgás szellemeinek együttműkö-
dése hozza létre azt, ami bölcses-
ségként nyilvánul meg. Ennek a 
három szellemcso-
portnak a munkája 
révén tudnak a földi 
lények és földi folya-
matok bölcs harmó-
niába összehango-
lódni világuk többi 
lényével és folyama-
tával. A Formaszelle-
mek útján kapta 
meg az ember önálló 
énjét. Ez a jövőben 
össze fog hangolódni 
a Föld, a Jupiter, a 
Vénusz és a Vulkán 
lényeivel egy olyan 
erő hatására, amely a Föld-lét ide-
jén csatlakozik a bölcsességhez. 
Ez az erő a szeretet ereje. A Föld 
emberében kezdetét kell hogy ve-
gye ez a szeretet-erő. És a 
„bölcsesség kozmosza” a „szeretet 
kozmoszává” fejlődik. Szeretetté 
kell válnia mindannak, amit az én 
ki tud magában bontakoztatni. 
Mint a szeretet legátfogóbb minta-
képe jelenik meg kinyilatkoztatá-
sában a magasrendű Naplény, akit 
a krisztusi fejlődés leírásánál jelle-
meztünk. Ezzel az emberi lény 

központjának legbensejébe süly-
lyesztette a szeretet csíráját, mely 
innen kiindulva kell hogy bele-
áradjon az egész fejlődésbe. Amint 
a korábban kialakult bölcsesség 
jelenleg a Föld érzékelhető külvilá-
gának erőiben, a „,természeti erők-
ben” nyilvánul meg, úgy fog a jövő-
ben maga a szeretet, mint új ter-
mészeti erő minden jelenségben 
megnyilvánulni. Minden jövő felé 
haladó fejlődés titka az, hogy a 
megismerés és mindaz, amit az 

ember a fejlődés va-
lódi megértéséből 
fakadóan véghez 
visz, vetés, melynek 
szeretetté kell megér-
nie. Amennyi szere-
tet-erő létrejön, any-
nyit munkálkodtak 
teremtően a jövő ér-
dekében. Amivé a 
szeretet válni fog, 
abban rejlenek majd 
azok a hatalmas 
erők, melyek elvezet-
nek a szellemivé vá-
lás fent leírt végcéljá-

hoz. Ami a régi Szatrnuszon, Na-
pon és Holdon bölcsességként elő-
készült, az most az ember fizikai 
testében, étertestében és asztrál-
testében működik; úgy mutatkozik 
meg, mint a „világ bölcsessége”, az 
énben azonban bensőségessé vá-
lik. A külvilág bölcsessége a Föld-
léttől kezdve belső bölcsességgé 
alakul az emberben. És ha ott bel-
ső jellegűvé vált, a szeretet csírája 
lesz. Bölcsesség a szeretet előfelté-
tele; a szeretet az énben újraszüle-
tett bölcsesség.” 
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N emrég egy vita során ki-

fejtette valaki, hogyha „jó

-közérzet-érzék”-et mon-
dunk, ugyanolyan jogon „rossz-

közérzet-érzékről” is beszélhe-

tünk. Ez csak részben helytálló. 

Ha elgondoljuk, milyennek kell 

lennie annak az észlelési terület-

nek, amelyre egy érzékünk irá-
nyul, hogy a legkedvezőbb legyen 

számára, akkor pl. egyértelmű, 

hogy a látás számára a legkedve-

zőbb a mérsékelt világosság. En-

nek megfelelően az élet-érzék szá-
mára a legmegfelelőbb milő a kel-

lemes hőfokú, nyugodt testi érzés. 

A látást nehezíti a viszonylagos 

sötétség, a teljes sötétség meg-

akadályozza, és a hirtelen, éles 

fény irritálja (idegesíti). Hasonló a 
helyzet az élet-érzéknél. Csökken-

tett vagy kikapcsolt test-érzésnél 

(pl. bódítószer által) letompul, ill. 

kiiktatódik, a túl erős testi-érzés 

pedig irritálja. Tehát az élet-érzék 
észlelésének területén jó helyzet-

ben vagyunk, ha jó hőfokú, nyu-

godt test-érzésünk van. A 

„Félelem rejtélye” c. könyvemben 

kifejtettem, hogy ez az érzés ro-

kon az alvás-érzéssel. Az élet-

érzék lényünknek azon részei felé 
hajlik, amelyek éber állapotban is 

mintegy tovább alszanak. Ne 

hagyjuk magunkat attól félreve-

zetni, hogy a „vitál-érzék” elneve-

zés emlékeztet a „vitalitás”-ra 

(élénkség, ébrenlét, frissesség). Az 
általános erőnlét és üdeség érzés 

ugyan valóban részben rokon az 

élet-érzékkel, de ez abból követke-

zik, amit tudat alatt észlelünk: 

bent, a testünkben minden nyu-
godt, meleg, jóleső. Ez az észlelés 

mintegy alapja a belőle fakadó erő 

és frissesség érzetnek. 

Ahogyan a növények gyökerei-

nek megfelelő nedvességű meleg 

és laza földre van szükségük ah-
hoz, hogy a Nap felé tarthassák 

virágaikat,  úgy az,  amit 

„vitalitás”-ként észlelünk, kelle-

mesen meleg, nyugodt testi érzé-

sünkben gyökerezik, és onnan 
sugárzik az én felé. Az erő és fris-

sesség érzés általában reggel 

buggyan elő az üdítő alvás után, 

de nem az élet-érzék szférából, 
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Henning  Köhler  
 

A fél énk ,  szo mo rú és  nyug hatatl an  
gyerek ekről.  

 

Spir i tuál is  nevelés i  gyakor lat  a lapj a i  
( r ész let )  

 
 

Széljegyzetek az „élet-érzék” 



nem csak abból. Este, mikor in-

kább elnehezülünk, eltűnik ez az 

előbuggyanó érzés, anélkül, hogy 
ez veszélyeztetné az élet-érzék ál-

tal közvetített, alapvető biztonsá-

got. Testi egészséget feltételezve 

csak abban az esetben fenyegeti 

veszély az alapvető biztonságér-

zést, ha nem adunk helyt pihené-
si szükségletünknek (ami tulaj-

donképpen az élet-érzék szférája 

iránti odaadás szükséglete, azaz: 

kikapcsolunk minden erőfelmor-

zsoló tevé-
kenységet , 

beleértve a 

tudati tevé-

k e n y s é g e t 

is), hanem 

mestersége-
sen ébren 

tartjuk ma-

gunkat. A 

többi testi 

é r zékszerv 
( tapintás - , 

m o z g á s - , 

egyensúly-érzék) már a szokásos 

fáradtság-állapotban nyilvánvaló-

an elhomályosul. Az élet-érzék 

nem. Ez utóbbi teljes elemében 
van, ha átengedjük magunkat a 

kényelemnek és álmosságnak, 

mivel eközben a leépítési folyama-

tokat minimumra csökkentjük, 

ami által előtérbe kerülnek a fel-
építő-regeneráló folyamatok. Csu-

pán teljes kimerültség, levertség 

esetében – tehát a vitál-erőkkel 

folytatott rablógazdálkodás esetén 

– lép fel zavar az élet-érzékben, ez 

gyakran abban nyilvánul meg, 
hogy a kimerültség ellenére sem 

tudunk elaludni. Kellemes el-

szundításnál a vitál-érzék átveszi 

a hatalmat a teljes érzékszervi 
organizmus fölött. Ez az az érzék, 

amelynek alaptevékenysége válto-

zatlanul ugyanaz marad alvás és 

ébrenlét váltakozása közben. Az 

erő és frissesség érzés az élet-

érzéknek a tudatos lelki élethez 
felsugárzó közlése a „földalatti 

erőtartalékok” bőségéről. Tehát 

arról a területről, amelyben feléb-

redés után is tovább alszunk, ill. 

a fokozott 
l e é p ü l é s i 

tevékenység 

( é b r e n l é t i 

állapotban a 

testi és lelki 

tevékenység 
általi kopás) 

ellenére to-

vábbra is 

v égbemen-

nek felépíté-
si, éltető fo-

l y a m a t o k . 

(Erő utánpótlás az alvás régiójá-

ból.) 

Ezeket az építő folyamatokat 

fejtegetéseink során „rendező-
harmonizáló”-nak nevezzük - el-

lentétben a destabilizáló leépítés-

sel - és az élet-érzék észleleti terü-

leteként írjuk le. Tehát nem ren-

dezetlenül „szárbaszökő” vitál-
erőkre gondolunk. Ezek zavarják 

az élet-érzéket. De az erő és fris-

sesség érzést – mint látni fogjuk – 

azok a befolyások eredményezik, 

amelyek elsősorban felépítik a 

tapintást (formálva, alakítva), má-
sodsorban megalapozzák a moz-
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gás biztonságot (oldva, koordinál-

va), harmadsorban lehetővé teszik 

a testi-lelki egyensúlyt, és a füg-
gőleges tartást és járást 

(megvilágítva, integrálva). Tehát a 

kialudtság és kipihentség általá-

nos életérzéséről van szó, amely 

mind a négy testi érzék észleletei-

ből tevődik össze: 
- jó közérzet (élet-érzék) 

- forma- és burok-érzék 

(tapintás) 

- dinamika (mozgás-érzék) 

- a felegyenesítő fény-erőtől 

való áthatottság (egynsúly-

érzék). 
Ezen spektrumon belül az élet-

érzéknek a nyugodt, meleg élet-

áramlás (ősi jóérzés) érzékelése 

tulajdonítható. Ez az érzés való-

ban jelentős mértékben részese az 

általános erő és frissesség érzés-
nek. Minden a testre irányuló ér-

zékelés magán viseli az élet-érzék 

színezetét, amennyiben bennük is 

jelen van a „jó közérzet érzés”. 
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Derékig lángban láttalak 
s láttam, hogy meg nem égtél. 
Egy csepp sem érte lábadat, 
mikor a vízre léptél. 
 
Te csipkebokrom s Jézusom, 
te készen-adott jóság, 
rejtélytelen, szilárd orom, 
nem-osztható valóság! 
 
S a csoda én vagyok, magam, 
mert rejtélyes a vétek: 
iszaptól csapzott a hajam 
és kusza tűzben égek. 
 
Testem hamúja egyre hull, 
lángkévém messze lebben. 
Álmok visszája fordrosúl 
a nyugtalan vizekben. 
 

Vagyok a mélység és tető, 
sok-útvesztőjü hegység. 
S Te a tovább-nem-fejthető, 
legegyszerűbb, nagy egység. 

Johann Wolfgang Goethe 
 

A Logoshoz 



A mikor járni tanul, a 6. 

hónap jelenti a döntő for-

dulatot, mert akkor ül fel. 
A beszéd tanulásának 6. hónapjá-

ban, vagyis 18 hónapos korában 

is, ugyanilyen döntő fordulat kö-

vetkezik be, mert akkor kerül rá a 

sor, hogy hirtelen teljesen önkén-

telenül megértse, hogy mi függ 
össze a dolgok megnevezésével. A 

gyermek sokszor egyik napról a 

másikra fogja fel, hogy minden 

dolgonak van neve. Ettől a pilla-

nattól kezdve a szókincse hirtelen 
bővül, négy-ötszáz szót is képes 

megtanulni a következő hat hó-

nap alatt, vagyis kétéves koráig. 

Ebben az időszakban gyakran az 

a benyomása az embernek, hogy 

a gyermekbe szinte belezáporoz-
nak a szavak, cseppenként fogja 

fel és azonnal tudja, hogyan bán-

jon velük, holott soha, senki sem 

tanítja rá, hogy hogyan csinálja. 

Közvetlen úton fogja fel a sza-
vakat és értelmüket egyaránt. 

Minden alapot nélkülöz a gyer-

mekpszichológusoknak az az állí-

tása, hogy a gyermekek önkénye-

sen változtatnak a szavak értel-

mén ebben az időszakban. Pl. W. 

Stern rámutat, hogy 19 hónapos 
kislánya a csizma hegyét „orr”-

nak becézte. „Azidőtájt szerette 

csavargatni az orrunkat és rájött, 

hogy erre a csizmán is hasonló 

lehetősége nyílik.” De az utóbbi 

esetben lehet-e az „orr”-nál talá-
lóbb nevet találni? A szoknya vagy 

a nadrágszár alól valóban a lábfej 

„orra” kandikál ki a világon átve-

zető utunkat „szagoljuk” vele! 

Ugyanez a kislány apja legna-
gyobb ámulatára nemcsak az iga-

zi bvabákra alaklmazta a „baba” 

szót, hanem egyéb játékszereire, a 

plüsskutyára, plüssnyuszira is, 

viszont az ezüstös kis harangocs-

kájára, ami akkoriban a legfonto-
sabb játékszere volt, nem hasz-

nálta. Nincs rajta mit csodálkoz-

nunk, mert amikor a gyermek a 

neveket még közvetlen úton fogja 

fel, a „baba” az ember képmása, 
de egyúttal az állatoké is. A gyer-

mek akkor is azt mondja, hogy 

„baba”, ha emberek vagy állatok 

képét látja a képeskönyvben. Vi-
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Kar l  König  
 

A gyermek  első háro m éve  
 

Az egyenes j ár ás  elsa j át í tása.  Hogyan tanul juk meg az  
anyanyelvet? A gondolkodás  fe lébr esztése.  

 
 

Rész l et  
 
 

A nyelv kibontakozásának fokozatai  



szont az ezüstös harangocska egy 

teljesen más dolog, és ha a 

pszichológus papa a gyermekétől 
azt várja, hogy ismerje fel a 

„játékszer” gyűjtőfogalmat, nem a 

gyermeke téved, hanem ő maga. 

Viszont a gyermeknek nem játék 

sem a baba, sem a harangocska, 

hanem egy-egy forma a sok eltérő 
forma között, amelyekben megje-

lenik az előtte feltáruló világ. 

Semmiképp sem a szavak értelme 

változik meg 

használat köz-
ben, hanem a 

gyermek szá-

mára még sok-

kal átfogóbb 

és általáno-

sabb jellegük 
van, mint ami-

lyenekké majd 

később vál-

nak. Mindent, 

ami hegyesen 
belemered a 

világba, „orr”-

nak nevez még, és mindent 

„babának”, ami a valóságos kép-

mása, de nem maga a valóság. 

Egy másik gyermeknek min-
den félelemmel, meglepetéssel 

összefüggő dolgot, a sötétséget, az 

üres szobát, az anyja arcát elta-

karó gézt vagy fátylat, a „jujjuj!” 

szócska fejezi ki; mindez ugyan-
úgy „jujjuj!”, mint amikor a keze 

túl hideghez vagy túl meleghez ér. 

A gyermek nem választja a dolgo-

kat szét, viszont hallatlanul tágan 

értelmezi, és úgy tanulja meg, 

hogy minden dolognak és 
mindennek, ami csak létezik, ne-

ve van, hogy még szorosan az 

örök ideák világához kapcsolódik. 

A nyelvnek azt a körzetét, ahol 
a gyermek ezidőtájt, 18-24 hóna-

p o s  k o r a  k ö z ö t t ,  é l  a 

„megnevezem” kifejezéssel írtuk 

körül. Nevet ad mindennek, és 

ebben az időszakban óriási öröm 

tölti el, mert felfedezőnek érzi ma-
gát. Itt egy asztal van, ott az ab-

lak, ez a Hold, ott vannak a  fel-

hők, a mama, papa, nagynéni és 

Lizi, a „vau-

vau”, mindig 
és mindenben 

valami új nyi-

latkozik meg, 

mert meg lehet 

nevezni és új 

formában le-
het birtokba 

venni. A gyer-

mek mostmár 

valóban nem-

csak felfedező, 
hanem hódító 

is, mert, amit 

már meg tud nevezni, már hozzá 

is tartozik, a tulajdona lesz. Eb-

ben az időszakban magára ébred 

a nylev és elkezd a gyermek lelké-
ben kibontakozni, aki úgy játszik 

vele, mintha a szavak gyönyörű, 

aranyló labdák lennének, amiket 

odadobnak neki és az övéi is ma-

radnak. 
Nem csak a szava száma gya-

rapodik ebben az időszakban, ha-

nem differenciálódni is kezdenek. 

A gyermek lassanként főneveket, 

igéket és jelzőket tanul meg, átér-

zi értéküket, és azt, hogy miért és 
mennyire fontosak. A következő 
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táblázat megmutatja (W. Stern 

idézett műve alapján), hogy a két-

éves gyermek életében milyen 
arányban vesz részt a fokozatosan 

differenciálódó szavak három ka-

tegóriája: 

Az összeállításból látható, 

hogy a gyermek csak kétéves kora 

végére szedi össze a legeslegelső, 

kezdetleges mondatokhoz szüksé-

ges építőköveket. A fej, a mellkas 

és a végtagok alkotják az ember 
elsődleges, alapvető rajzolatát, és 

ez nyilvánul meg minden egyszerű 

és összetett mondatban is: feje a 

főnevek, törzse a melléknevek és 

végtagjai az igék formájában. 
Megindult a mondatképzés, 

bár eleinte merev és gémberedett 

még, gyakran előfordul, hogy a 

feje tetején áll és égre merednek a 

lábai. 

A gyermek a nyelvtanulással 
hasonló helyzetben van most, 

mint amikor még járni tanult, és 

először tudott néhány lépést tenni 

a helyiségen át. A beszéd terüle-

tén a mondatalkotásban olyasmi-
hez ért, mint amilyen élményhez a 

mozgásrendszere jutott, amikor 

egyenes tartással tanult járni. 

Eleinte a mondatképzés még 

ugyancsak gyámoltalanul megy, 

mert  a gyermek még a 
„megnevezem”-korszakban van, 

és még fedik, keresztezik egymást 

a nevek. Az egyik kisfiú pl. ezt 

mondta: „Esztem Acsi Ana láb!” 
és ez azt jelentette, hogy „én, Jan-

csi, elestem és beütöttem magam 

Anna székének a lábába”. Bab-

lenz számol be róla, hogy egy két-

éves kislány felmászott a székre, 

leesett és anyjától kapott egy 

tacslit: „Kiszlán esett bumm, ma-

ma pacs-pacs, puszi.” Ebből is 

látható, hogy a „megnevezem”-
korszakban mit várhatunk a 

mondatalkotástól. Nevekből áll 

még minden, a cselekvés és min-

den egyéb egyaránt, az élmény is 

és a belőle fakadó érzés is. 
De a mondatképzés mégis 

megindult, és a kétéves kor kü-

szöbét átlépve, tovább is halad. 

Idáig csupán egy-egy név volt 

minden szó, mostmár főnevekké, 

melléknevekké és igékké válnak. 
Erre vonatkozik, ami W. Sternt 

olyan csodálatra készteti: „Később 

már mennyi fáradságunkba kerül, 

hogy egy második nyelvet megta-

nuljunk és sokéves gyakorlat 
árán sem jutunk el oda, hogy iga-

zán tudjuk is! Viszont két- és há-

roméves kora között a normálisan 

fejlett gyermekhez odaröppenni 

látszik a környezete nyelve. Bá-

mulatra méltó, mit ér el a      
gyermek anélkül, hogy szavakat 
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Életkor években Főnevek Melléknevek, 

egyebek 

Igék 

1.3 100% - - 

1.8 78% 22% - 

1.11 63% 23% 14% 



vagy nyelvtant tanulna!” A kije-

lentés több mint jogos, de igazán 

csak akkor értjük meg, ha már 
tudjuk, hogy nem a gyermek ta-

nulja meg a nyelvet, hanem a 

gyermek beszélőszerveinek keretei 

között maga a nyelv bontakoztatja 

ki magát. 

Kainz erről a következőket 
mondja: „A gyermek először észre-

veszi, hogy a rendelkezésre álló 

szókészletnek nagyon eltérő tart-

alma van; 

nemcsak sze-
mélyeket és 

f o g a l m a k a t 

jelöl, hanem 

dolgokat, álla-

potokat, tulaj-

donságokat , 
tevékenysége-

ket, stb. is.” 

Nos, ezeket a 

tényeket sem-

miképpen sem 
a gyermek ve-

szi észre és azt 

sem találhatja el, hogyan lehet 

köztük odaillő különbséget ten-

nie. Mindenki tudja, ami már va-

laha megfigyelt két-, két és fél 
éves gyermekeket, hogy ilyesmit 

már feltételezni is képtelenség. 

Maga a nyelv kezdi saját magát 

kibontakoztatni, nem pedig a 

gyermek a nyelvet; benne csupán 
az elbeszélés vágya éled fel, fel-

élesztve vele a nyelvet is és elérke-

zik oda, amit az előbbiek folya-

mán az „elmondom” kifejezéssel 

körvonalaztunk. A nyelv a gyer-

meket fejezi ki. Meghallja, ami 
feléje kívülről hangzik el, és áten-

gedi magát annak, amit tőle a 

gyermek vágya kíván. Keletkező-

ben van az anyanyelv. 
Hároméves korban az anya-

nyelv bámulatosan gyorsan bon-

takozik ki. Fokozatosan kezdenek 

kialakulni, formát ölteni, eleven-

séggel telnek meg a kezdetben 

annyira merev és teljesen tagolat-
lan mondatok. Ahogyan a gyer-

mek az első lépéseivel kapcsolat-

ban is csak fokozatosan sajátítja 

el az egyenes 

t e s t t a r t á s ú 
mozgások gaz-

dagon sokrétű 

lehetőségeit, 

és heteken, 

hónapokon át 

kell őket gya-
korolva meg-

tanulnia, míg 

eljuthat a já-

rástól a futká-

rozásig, gug-
golásig, ugrán-

dozásig, forgá-

sig és táncolásig, úgy hasonló dol-

ga van akkor is, amikor beszélni 

tanul. 

Először a szavak kezdenek 
kibomlani, hajlékonyakká válnak 

és át is alakulnak. A gyermek las-

sanként megkülönbözteti a főne-

vek egyes számát a többes szá-

muktól és „esetük”-nek megfelelő-
en ragozza őket. Az igéknek él-

mény-jellegük lesz, mert valóban 

idő viszonylatokban használja 

őket, múlt, jelen, és jövő időben. 

Fokozni kezdi a jelzőket és már 

igekötőket és névelőket is alkal-
maz. Szinte átéljük, hogyan telí-
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tődik lélekkel az első mondatszer-

kesztések csupa végtag babája 

nyújtózkodni, majd nemsokára 
járni, ugrándozni kezd. Az 

„elmondom” kifejezés illik arra, 

ami ilyenkor létrejön. 

A gyermek csak beszéd köz-

ben, az „elmondom” fázisban ta-
nulja meg az anyanyelvét, és ezt 

csak az alakítja ki, hogy a kör-

nyezet, amiben felnövekszik, 

szintén beszél. A nyelv másokkal 

is beszél, akik szintén beszélnek 
és ezen az úton fejezi ki a gyer-

mek személyiségét. Itt válik a 

nyelv szociális kapccsá, a gyer-

mek pedig belenövekszik a nyelv-

közösségbe, vagyis népe közössé-
gébe. 

A gügyögő csecsemő világpol-

gár még; akkor lesz csak állam-

polgár, ha a „megszólalok, meg-

nevezem, elmondom” fokozatokat 
megjárta már, mert az anyanyel-

vét csak akkor tanulja meg. A 

világot, amit előzőleg el kellett 

taszítania magától, az anyanyel-

vén keresztül veszi újra birtokba. 

Mert az, hogy megszerezte magá-

nak az egyenes tartást, szakadé-

kot hozott létre közte és a világ 
között.  A világot az ajándékba 

kapott nyelv segítségével az én, 

mint személyiség hódítja vissza. 

Saját tulajdonunk lesz minden, 

amit meg tudunk nevezni, mert 
attól kerül birtokunkba, hogy a 

neve megnyilatkozik előttünk, 

meg tudjuk nevezni. 

Most olyan a kisgyermek, 

mint Noé, aki maga köré gyűjötte 
a bárkába a környező világot. A 

fiai, a leányai és minden állat, 

amit a saját nevén nevez, az övé. 

Kint vízözön van, emelkednek a 

vizek, de a bárka mégis védelmet, 
biztonságot nyújt. kétéves kora 

körül ilyen a gyermek helyzete. 

Noé nemsokára szabadon en-

gedi a galambot, hogy lássa: 

apadnak-e már a vizek? Így küldi 
ki majd a gyermek is nemsokára 

gondolatainak első galambjait, 

mihelyt rábízhatja már magát a 

beszédre. 

 15 2008. Karácsony 

Övék a szó a mindenség szelében, 
Övék az út az ég kék egében. 
Övék a nyomok a hófödte hegységben, 
Övék a csillagokhoz fűzött reményem. 
Ők, kik védenek utamon remélem, 
Ők kik átkísérnek a „fényen”. 

Tóth Réka (7. oszt.)  
 

A végzet angyalai 



Mesélj egy kicsit a fiatalságod-

ról, és a tanítás előtti éveidről. 
 

1963-ban születtem Győrött. Ott 
is tanultam, az Apácai Csere Já-

nos Tanítóképző Főiskolán, test-

nevelés szakon. Ezután rögtön 

elkezdtem tanítani egy általános 

iskolában, ami nagyon nem tet-
szett nekem, mert nagyon szigorú 

légkörű iskola volt.  

Egészen más gondolataim voltak 

fiatal tanárként a tanításról. Pró-

bálkoztam, mindenféle alternatív 

pedagógiákkal, például megismer-
tem a Freinet módszert, aztán egy 

újsághirdetés nyomán találkoz-

tam Eigenhardt Fuchs-szal és Ve-

kerdy Tamással, akik a witteni 

képzésre kerestek jelentkezőket. 
Így kerültem Wittenbe, ahonnan 

már majdnem egyenesen a Wal-

dorf iskolák felé vezetett az utam, 

de előtte még egy évig családsegí-

tő voltam. 
 

Akkor az újságcikkből ismer-

kedtél meg a Waldorf pedagó-

giával, vagy az előbb történt? 

 

Igazából, mint alternatív pedagó-

gia ismertem, de nagyon keveset 

tudtam róla. Akkoriban Magyar-
országon széles körben nem volt 

ismert. Főleg az állami elképzelé-

seken volt a hangsúly, és ezeket 

az alternatív pedagógiákat 1989. 

után engedték ki a palackból. 
 

Azt teszed, amit fiatalon elkép-

zeltél? Ki tudod magad teljesí-

teni a munkádban? 
 

Részben azt teszem. Fiatal korom-

ban soha sem tudtam volna el-
képzelni azt, hogy én tanítani fo-

gok. A családomban sincs senki, 

aki tanár lenne. Nem gondoltam 

volna, hogy én majd mások előtt 

állva, és sokat beszélve fogom a 

kenyeremet keresni. Inkább spor-
tolói, vagy művészeti irányba sze-

rettem volna fejlődni. Egyrészről 

testnevelő tanár lettem, másrész-

ről, pedig egyre jobban elmélyed-

tem a rajzolásban, festésben. 
Ezek a dolgok aztán szerencsésen 

ötvöződtek az életemben. 
 

Meg tudsz nevezni az életedben 

egy olyan pontot, aminek a ha-

 16 2008. Karácsony 

 
 

 

 

 

 

Tanáraink -  közelebbről  

 

„Bár minden Győrhöz kötött, de amit akkor itt láttunk, 
nagyon szimpatikus volt.”  

 

beszélgetés  Kőhal mi  Á kos osztálytaní-
tóval  



tására indultál el a tanítás és 

a művészet irányába? 
 

Talán egy-két olyan tanár egyéni-
ség volt az életemben, akiknek az 

ösztönzésére, és bátorítására ezt 

megpróbáltam. Versenyszerűen 

sportoltam, és aztán szerettem 

volna ezzel foglalkozni, ezért a 
testnevelő tanári hivatás felé in-

dultam. Aztán választhattam, 

hogy edző legyek vagy rajztanár, 

és a Waldorf főiskola, vagyis a 

witteni évek alatt kiderült, hogy 

jobban szeretem a művészeti 
irányt. 
 

Milyen élményekkel lettél több 

kint, Németországban? 
 

Úgy érzem, hogy az egy nagyon 
komoly fordulópont volt az éle-

temben, mert egész addig, ami 

történt velem akkoriban, a ma-

gyar viszonyok között, az életmód-

ban, felfogásban, gondolkodás-

ban, az egészen más volt, mint, 
amit ott megismertem. Ez nagyon 

elementáris erővel hatott rám. 

Először kicsit meg is ijedtem tőle, 

mert hirtelen nagyon sok dolog 

változott meg körülöttem. Hirtelen 
egy nagyon nagy világ tárult ki 

előttem, amit először nagyon ne-

héz volt befogadni. 
 

Te ugye egy alapító tagja vagy 

ennek a gödöllői iskolának... 
 

Nem egészen. Amikor Wittenben 

végeztem, és Győrből ide kevered-

tem Gödöllőre, akkor ez az iskola 

már működött. Az első osztályt 

Keresztes Laci bácsi vezette, a 
második osztályt Héjja Zsuzsa 

néni, a harmadikat Zajti Ferenc, 

és én voltam a negyedik elsős ta-

nító. 
 

Tehát akkor benne voltál az 

alapítók körében. 
 

Az alapításban nem, mert az ala-

pok már megvoltak. A második 

nagy fejezet az iskola történeté-
ben, ami napjainkig tart, hogy 

életképes tudjon maradni, és eb-

ben már részt vettem. 
 

Így képzeltétek el, ahogyan 

most működik? 
 

Nagyon nehéz volt elképzelni, 

mert akkoriban az Erzsébet ki-

rályné körúton mindössze néhány 

lakásban működött az iskola, ál-

landó fenyegetettségben, hogy 
bármikor megszűnhet. Soha nem 

tudtuk, hogy a következő év elin-

dul-e. Nem lehetett előre kiszámí-

tani, hogy lesz-e akkora érdeklő-

dés, hogy egy újabb osztály elin-
dulhasson. Tehát az, hogy négy 

osztály már létezett, egy 

„világszenzáció” volt, de hogy 

megjön-e a következő első osztály, 

vagy, hogy ez a rendszer minden 

évben – egészen tizenharmadikig 
– megtelik, azt ugye nem lehetett 

tudni. 

Akkor vehettünk egy nagy lélegze-

tet, mikor az első érettségi meg-

történt. Akkor lehetett látni, hogy 
ez az iskola életképes, és Gödöl-

lőn van erre a pedagógiára érdek-

lődés.   
 

Te hogy kerültél Gödöllőre? 
 

Én Győrött éltem mindig, és Wit-
ten után is Győrbe kerültem visz-
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sza. Viszont Wittenben nagyon 

sok mindenkit megismertem, és 

közülük az egyik legfontosabb 
személyiség Kecskés Judit volt, 

hiszen ő volt az első magyar diák, 

aki Wittenben tanult. Én mégis 

előbb végeztem, mint ő, mert Ju-

dit az euritmia képzésben vett 
részt. Amikor hazatért Gödöllőre, 

az új első osztály szervezői meg-

szerezték tőle a telefonszámomat, 

és megkérdezték, hogy végzett 

Waldorf tanárként, miért család-
segítő vagyok, és nincs-e kedvem 

Gödöllőn tanítani. Akkor elég ví-

vódó szakasza volt az életemnek, 

mert Luca akkoriban született, 

meg albérlet problémáink voltak, 
szóval elég zűrzavaros időszak 

volt.  

Győrben is van Waldorf iskola, de 

Gödöllőről egy nappal hamarabb 

hívtak fel. Idejöttünk, s megtet-
szett az iskola, így kerültünk Gö-

döllőre. Bár minden Győrhöz kö-

tött, de amit akkor itt láttunk, 

nagyon szimpatikus volt. 
 

Hogy jött a családsegítés? 
 

A családsegítés úgy jött, hogy 

amikor megérkeztünk Wittenből 

Orsival, éppen január volt. Én 

akkor egy kis falusi iskolában 
napközis tanár lettem. A követke-

ző évre viszont már nem hosszab-

bították meg a szerződésemet. 

Valószínűleg már ott is máskép-

pen járt a fejem a tanításról, nem 
voltam annyira népszerű. Ezért 

nagy hirtelenséggel valahol el kel-

lett helyezkednem, és ajánlották, 

hogy a győri családsegítőben pró-

báljak szerencsét. Az nagyon ta-

nulságos időszak volt, a nagy wit-

teni „elszállás” után ismét szem-
besülni a magyarországi viszo-

nyokkal. Ezután az év után érez-

tem, hogy újra két lábbal állok a 

földön. 
 

Orsi is kint volt veled Witten-

ben? 
 

Igen, mi ott ismerkedtünk meg 

egymással. Nem együtt mentünk 

ki, de együtt jöttünk haza. 
 

Volna valami a mostani iskolá-

ban, amin szívesen változtat-

nál? 
 

A múlt heti konferencián elhang-
zott, hogy a Gödöllői Waldorf Is-

kolára nagyon büszkék lehetünk. 

Ami itt történik az iskola falai kö-

zött, a pedagógia, a fenntartók 

munkája, az iskola szellemisége 
nagyon komoly teljesítmény. En-

nek ellenére minden nap és min-

den héten jön valami, ami 

eszünkbe juttatja, hogy még job-

ban kellene figyelni. Azt gondo-
lom, hogy az az erőfeszítés, ami 

most itt történik, azt nagyon ne-

héz fokozni. Lehetne sok dologról 

bölcsebben gondolkodni, de gyak-

ran úgy érzem, egyszerűen fizikai 
képtelenség az iskola ügyeivel 

még többet foglalkozni. Fontos 

lenne, hogy több szülő legyen ak-

tívabb. Én abban reménykedem, 

hogy a pedagógiai színvonal is 
még jobban emelkedni fog, azzal 

párhuzamosan, hogy a magyaror-

szági tanárképzés is egyre több 

jól képzett Waldorf tanárt fog az 
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iskolákba küldeni. A mi iskolánk-

ban nagyon sok jó tanár van, de 

még több kell! 
 

Mondtad, hogy csak részben 

elégít ki ez munka. Mi az, ami 

hiányzik?  
 

Rengeteg időt töltök az iskolában, 
és az időm „maradék” részét a 

családommal töltöm, meg egyéb 

teendőimmel. Mindemellett azt 

érzem, hogy művészként - ha an-

nak tekinthetem magam -
kevesebb időm van, mint ameny-

nyit szeretnék... 
 

Ez lett volna a következő kér-

désem: van-e még valami az 
életedben, amit mindenképpen 

szeretnél megcsinálni és, hogy 

a tanítás és a család mellett 

marad-e elég időd a festészet-

re? 
 

Kevés, kevés. Én jóval többet sze-

retnék. Arra gondoltam, hogy ha 

nyugdíjas leszek, és nem fogok 
már tanítani, akkor mindent 

megfestek, ami a fejemben évek 

óta kész van. Persze, azért nem 

vagyok elkeseredve, hiszen gyak-

ran könyveket illusztrálok az 
Öregmalom kiadónak, és már az 

5. könyv jelent meg. Ez egy na-

gyon szép kihívás, és elég gyak-

ran ad elfoglaltságot. Vagy pl. a 

„GÖMB” – a Gödöllő Művészetba-
rátok – tagjaként is folyamatosan 

dolgozom, keressük a lehetősége-

ket a megmutatkozásra. A nagy 

vágyam, pedig egy önálló kiállítás 

volna, amire remélem, hogy egy-
szer majd összegyűlik annyi 

anyag, hogy megvalósulhasson. 
 

Sok sikert hozzá, és köszönjük 

a beszélgetést!  
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Ha lehunyt szemmel jársz, nem látha-
tod őt, 
Amint hófehér ruhájában az erdőt 
járja.  
Mezítelen lába, ha érinti az időt,  
Az erdő megváltozva kezd új táncba. 
 

Haja a szél szárnyán libben, táncol-
ván karja körül,  
Gödröcskés arca harmatos, most nyíló 
rózsa. 
Bársonyos mosolyától minden bimbó 
kivirul, s örül,  
Csillagok ülnek nyakába, csillogva, 
akár a kristály, mély barlangokba.  

Halk erdő csendjében pajkos nevetés 
hallatszik,  
Válaszol rá a habzó patak, s megany-
nyi madár,  
Tolluk fényes, tengersok szín kevere-
dik, összefolyik,  
S a tündérleány, csak megy tovább, 
soha meg nem áll.  

Mayer Imola (10. oszt.):   Tündérleány 



V onzódásom a famunkához 

a gimnázium idejére nyúlik 

vissza, amikor gitározni 
tanultam, és saját gitárt akartam 

készíteni. Ez vitt abba az irányba, 

hogy érettségi után elvégezzek egy 

2 éves bútorasztalos szakiskolát. 

Ezután néhány nagyobb asztalos 

vállalatnál próbáltam megtalálni a 
helyem, de az ottani munkákban 

kevés örömet leltem. „Igazi” fa he-

lyett többnyire 

csak préselt, 

ragasztott for-
gács l apokbó l 

állítottunk ösz-

sze irodabúto-

rokat.  Nem 

ezért tanultam 

fával dolgozni, 
így ideiglenesen 

felhagytam az 

asztalossággal. 

Elkezdődött egy útkeresés. Vál-

tásként két évig dolgoztam szín-
házi technikusként (világosítás, 

hangosítás) a Krétakör Színtársu-

latnál. Hasznos tapasztalatokkal 

teli, nagy élmény volt a színészvi-

lágba való betekintés és az elő-

adásokkal járó utazások a cso-
porttal. Ezzel párhuzamosan pe-

dig már a gimnázium óta együtte-

sekben gitároztam. Havonta több-

ször felléptünk kis klubokban 

vagy fesztiválokon, ahol esténként 

a 60-70-es évek blues rock zené-

jét játszottuk. Közben hiányzott a 

famunka, ezért újra beálltam egy 
nagy asztalos céghez. Az ered-

mény sajnos ismét monoton szé-

riamunka volt, többnyire pozdor-

jával. És ekkor jött a nagy váltás! 

Édesapám, aki jelenleg a Gö-

döllői Waldorf Iskola negyedikes 
osztálytanítója, éppen akkoriban 

végezte Németországban a Wal-

dorf tanárkép-

zést. Egy sza-

badságom al-
kalmával meg-

látogattam őt, 

ekkor ismertem 

meg ezt a peda-

gógiát, és az 

ottani kézmű-
ves szakot. 

Mindez tizenkét 

évvel ezelőtt 

történt. Láttam az ott készült re-

mek fafaragásokat, a lenyűgöző 
„szabad formákat”, meg az iskola 

asztalos műhelyében készült, gyö-

nyörű, aszimmetrikus formájú 

bútorokat. Rögtön azt gondoltam: 

„Na, annak idején valami ilyesmi-

ért tanultam fával dolgozni!” Itt-
hon a munkám egyből felmond-

tam és jelentkeztem Wittenben a 

négy éves Waldorf tanárképzésre, 

ahol aztán elvégeztem az osztály-

tanító és kézműves szakot. Remek 
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Bemutatkozik :  
 

Vizy  Péter  
 

kézműves tanárunk  



évek voltak, mialatt alkalmam 

volt belekóstolni a korongozásba, 

rézművességbe, kőfaragásba és 
kovácsolásba is. Ezután még egy 

évet töltöttem Wittenben, hogy 

saját magam képezzem tovább. 

Feljártam az is-

kola műhelyébe 

faragni, látogat-
tam a közelben 

fekvő német Wal-

dorf iskolák kéz-

műves tanárait 

és óráikat, és 
dolgoztam a Cho-

roi hangszerépítő 

műhelyben, ahol 

hárfákat és xilo-

fonokat készítenek. 

Hazatérésem után a solymári 
Waldorf iskolában kezdtem el ta-

nítani kézműves tanárként közép 

és felső tagozaton. Izgalmas kihí-

vást és remek tapasztalatot jelen-

tett az ottani műhely kiépítése és 

vezetése. Időközben egyre több 

személyes szál kezdett kötni a Gö-

döllői Waldorf Iskolához. Édes-
apámon kívül a feleségem is az 

iskola tanári karának tagja és öt 

gyermekünk közül a három na-

gyobbik is itt 

tanul. A taná-

rok és a szülők 
közül is sok 

kedves isme-

rősre tettem 

szert. Nagyon 

m e g ö r ü l t e m 
hát, amikor 

tavasszal fel-

kértek, hogy 

csatlakozzam 

a csapathoz kézműves tanári mi-

nőségemben is. Így történt, hogy a 
solymári Waldorf iskolában eltöl-

tött hat év után idén szeptember-

től – legkisebb fiam megérkezésé-

vel egyidőben – itt Gödöllőn foly-

tatom a pályafutásom. 
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Az élet értelme, 
A szívedben zajlik. 
A szíved értelme, 
A lényedben hallik. 
A versek lényege, 
A lelkedig hatol, 
Midőn a lelked 
A szívedben dalol. 

Tóth Réka (7. oszt.) 
 

Az élet értelme 

Vizy Péter,  
kézműves tanárunk alkotása 



E gy Waldorf-iskola, ameny-

nyiben lehetősége van rá, 

feltétlenül kialakít egy isko-
lakertet, és bevezeti az ahhoz 

kapcsolódó tantárgyat. Ez a tan-

tárgy a hatodik osztálytól a  nyol-

cadik végéig, heti rendszeresség-

gel egy dupla óra, majd kilence-

dikben, egy 3 hetes epocha keret-
ében, tehát eléggé hangsúlyozot-

tan jelenik meg. Mi lehet ennek az 

oka? 

Vajon Rudolf Steiner miért 

gondolta azt, hogy ennek a tan-
tárgynak, és a hozzá kapcsolódó 

tevékenységeknek olyan nagy je-

lentősége van, hogy az első Wal-

dorf iskola indítását követően, az 

első tanév végén, éppen a kertmű-

velés tanárt küldte el, mert az 
nem tudta a tantárgyat olyan mó-

don felépíteni, hogy az valóban az 

antropozófián alapuló pedagógiai 

törekvéseket támogassa? Első el-

gondolásra, az ember néhány 
szembetűnő indokot azonnal meg-

lát. Például, hogy a mai gyerekek 

egy része nagyon eltávolodva a 

természettől tölti el mindennapja-

it, s így nem alakulhat ki egészsé-

ges viszonya a környezetével, 
melytől teljes mértékben függ. 

Ennek ellensúlyozása végett jó 

dolog az, ha a gyerekek a szabad 

levegőn, értelmes tevékenységet 

folytatnak, melynek során hasz-
nos technikákat, ismereteket sa-

játítanak el. Ez mind igaz is.  

Sőt, ezt a gondolatmenetet 

tovább folytatva, feltűnhet, hogy 
ezen tantárgy keretében, addig 

sok olyan dolog, amit egy–egy má-

sik tantárgy tanulása közben sa-

játítottak el a gyerekek, gyakorlati 

értelmet nyerhet, ha a figyelmét 

erre megfelelően ráirányítják. 
Például, az állattan, növény-

tan, a biológia, ásványtan, fizika, 

történelem, földrajz tanult elemei 

jelennek meg akkor, amikor gi-

lisztákat figyelünk meg, a hatásu-
kat a talajra; vagy amikor a talaj 

összetételét elemezzük, és a kiala-

kulásának mikéntjét; s amikor az 

időjárási elemeket tapasztaljuk a 

bőrünkön, s a munkánk végezhe-

tőségén, sikerességén, a növé-
nyekre gyakorolt hatását látjuk; 

egy távoli földrészről érkezett 

zöldségféle kalandos útját ismer-

juk meg, mire az európai emberek 

elfogadták, s alapvető élelmiszer 
lett. Rá lehet mutatni azokra a 

nagy összefüggésekre, amelyek az 

emberi tevékenység és a környe-

zet között van. Ezek az indokok 

már önmagukban is elegendőnek 

tűnhetnek a tantárgy jelentőségé-
nek magyarázatához. 

Mindemellett a gyereknek 

lehetősége van arra, hogy önma-

gát kipróbálja, s megismerje saját 

képességeit, korlátait. A kerti 
munkában, annak végzése során 
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Mincs ik  Ist ván  
 

A kertművel és  tantárgyról  



sok minden megmutatkozik a 

gyermekről. Mikor ásni kell, az 

önmagában is kemény fizikai ki-
hívás, de emellett még lehet, hogy 

tűz a nap, fúj a szél, vagy éppen 

csepereg az eső. Van egy feladat, 

amit jól kell elvégezni és bizony az 

eredmény majd csak jóval később 

mutatkozik meg, ezért számára a 
feladat értelme csak akkor kerül 

elő, ha ké-

pes átlátni 

fo lyamato-

kat. Ez a 
tevékenység 

kimozdít az 

„itt és most, 

a z o n n a l ” 

kétes érték-

r e n d -
szeréből. A 

kilencedike-

sek eddig 

minden év-

ben szőlő, 
vagy gyü-

mölcsfák telepítését végezték, s ez 

a munka majd csak 3-4 év múlva 

mutatja meg a gyümölcsét. 

A feladatok egy részét egye-

dül is lehet végezni, de van, ami-
kor közösen, több gyerek munká-

ja kell ahhoz, hogy valami jól si-

kerüljön, s ez bizony a szociális 

képességekből is mutat valamit, s 

fejleszti azt. A szerszámok pontos, 
szakszerű használata, mely során 

az egész test ügyesedik, a hatéko-

nyan végzett munka, az értelmi 

képességekre is nagy hatással 

van. A kertművelés órákon a na-

gyobb erőkifejtést igénylő szerszá-
mokon kívül, a termények feldol-

gozásakor kést, metszőollót is 

használunk, sőt ételkészítéskor, a 

konyhatechnikával is ismerke-
dünk. Ezek a dolgok nagy mérték-

ben fejlesztik a kéz ügyességét, a 

figyelem irányítását a feladatra.  

Steiner több alkalommal is 

felhívta arra a figyelmet, hogy az 

intellektus fejlesztését, nem lehet 
közvetlenül az intellektuson ke-

resztül vé-

gezni. Ehhez 

nélkülözhe-

tetlen a test, 
a kéz, az 

akarat isko-

lázása, s 

ezen keresz-

tül lehet el-

jutni a he-
lyes ítélőké-

pességhez. 

„A görög 
t i s z t á b a n 
volt azzal: 
ha tudom, 

hogy valaminek a megfogásához 
hogyan mozgassam az ujjaim, 
hogy ne ügyetlen, hanem ügyes 
legyek, ez az egész szervezetre 
kihat, és végtagjaim ügyes hasz-
nálata révén megtanulok helyesen 
gondolkodni, ill. megtanulok helye-
sen beszélni, ha a testnevelést 
megfelelően végzem. 

Mert az, hogy az ember szel-
lemileg-lelkileg megél dolgokat, 
nem pusztán az agyból és az ideg-
rendszerből származik, hanem 
ténylegesen az emberből. És meg 
kell tanulni megértenünk, nem 
csupán az agyunkkal gondolko-
zunk, hanem a kisujjunkkal és a 
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Ágoston Julcsi, 7. osztály 
Állatformák; agyag 



nagylábujjunkkal is. 
…Hiszen az akaratnak min-

dig a testi segítség útján kell meg-
nyilvánulnia, ha a külvilágra akar 
hatni. Az akaratot illetően a mai 
materialista kor ügyetlenné teszi 
az embert.” 

Éppen ezért a kertművelés-

ben végzett munkák nagy mérték-
ben járulnak hozzá az ember 

egészséges neveléséhez. 

Ezenkívül Steiner egy egé-

szen új természetszemléletet kí-

vánt adni az oktatásnak. Azt 
mondta, az évkörön keresztül ha-

ladva szemléljük a világot, a kör-

nyezetet, s a többi tantárgyban is 

támogatni kell a természetokta-

tást, nemcsak a kertművelésben. 

Ne a kertművelésben jelenjen meg 
egyedül a helyes természetszemlé-

let, hanem hassa át a többi tan-

tárgyat is. „ Úgy hassa át a termé-
szetismeret az iskola egészét, mint 

a vallásosság is áthat bennünket.” 
Természetesen ez nem el-

vont természettudományi oktatás-
ra ösztönöz bennünket, különö-

sen nem a középtagozaton. In-

kább a cselekvésen keresztüli ta-

pasztalat az, ami hat. A botanikát 

a növények kézzelfoghatóságán 

kezdjük el, úgy ahogy kézbe vehe-
ti azokat, és nem elvont fogalmak-

kal, melyek érthetetlenek a szá-

mukra. Azonban amikor 11-12. 

osztályban ez újra előkerül, mint 

botanikai tudomány, már egy élő 
kép, egy bensőséges viszony van 

az emberben kialakulva ezzel a 

világgal kapcsolatban. És ekkor 

tárulhat fel az élővilág valódi 

szépsége, most már tudatosulva. 

Nos, ez a néhány gondolat 
segíteni próbált abban, hogy a 

kertművelés tantárgy jelentőségét 

megmutassa más oldalról is, még 

ha nem is teljességében kibontva. 
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Szent-Györgyi Albert 
 

Uram 

Fölfedted előttünk az anyagban 
rejlő energia titkát, 
Hogy munkánkat könnyebbé 
és az életet magasztossá tegyük, 
Megtanítottál a hangnál is 
sebesebb utazásra, 
Hogy a távolság ne válassza el 
többé az embertől az embert. 
 
Munkánk gyümölcsét, 
a lövedékké sűrített energiát 
Mi eljuttatjuk a föld 

legtávolabbi sarkaiba, 
Hogy egymást nyomorúságba 
és pusztulásba tazsítsuk, 
Hogy a letarolt földről 
kiirtsunk minden élőt. 
 
Uram! Ne hagyd, 
hogy leromboljam az élet templomát, 
Engedd, hogy hasznomra váljék a tu-
dás, 
hogy hasznossá lehessek általa! 
Adj méltóságot rövid napjaimnak! 



 1: Egy, a nyugati kultúrkörben széleskörűen ismert és celebrált ün-
nep. Többnyire október közepén kezdődik és március elején fejeződik be. Ere-
dete és apropója nem ismert. 
 
 2: Mentális zavarral járó, módosult tudatállapot. Pszichotikus tüne-
teket produkál: a betegek igen gyakran elvesztik kapcsolatukat a valósággal, 
érzelmi, indulati káosz lesz úrrá életükön; fő tünetként a kirakatok órákig 
tartó bámulása jelentkezik, ami eszeveszett rohanásba (vitustánc) csap át. 
Évente jelentkezik áldozatainál, általában négy – négy és fél hónap alatt 
véget ér, a második hónapnál tetőzik. Az év többi részében látens szindróma. 
Kórházi kezelés nem mindig indokolt. 
 
 3:Az El Nińóhoz vagy a monszunhoz hasonló, az év egyharmadát 
kitöltő természeti katasztrófa, mely után az érintett terület lakóit általában 
éhínség sújtja. A Karácsony által okozott károk ellen az őslakosok riasztó, 
misztikus módszerekkel védekeznek: a házak és a közösségi épületek olykor 
igen nagy méretű ablakaiba nagy csontkinövéseket viselő, négylábú patás lé-
nyeket állítanak, melyek mögé egy díszes szekeret kötnek, egy azon ülő vörös 
emberrel. Mindezeket igen rémisztő csillámló kockák, dobozok veszik körül. 
Felettük szőke, szárnyas, szoknyás lányok lógnak damilszálon. A vörös em-
ber a misztikus módszer sarkalatos alakja lehet, mivel az utcákon is gyakran 
látható. Az ablakba aggatott, és a szobába állított havas, csillogó, csilingelő 
szúrós ágak (fák) is igen rémisztőek. Mindezeken kívül az érintettek védelme-
ző énekeket énekelnek (üvöltenek) a Karácsony csapásai ellen. Igen széleskö-
rűen ismertek a Jingle Bells, a White Christmas, a Hull a pelyhes, a Let It 
Snow, etc. Igen sajnálatos, hogy mindezek az óvintézkedések (mint a kuruzs-
lások általában) hatástalanok maradnak. 
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A Karácso ny def iníc iója  
 



…Amikor a hármas tagozódás 

gazdasági mozzanatát, a testvéri-

séget tekintik, akkor két jellemző-
je közül – hogy 1. mindenki szük-

ségletei szerint vegyen, de 2. ké-

pességei szerint adjon – az első 
gondolat szinte mindig ez: No, de 

mindenkinek mások a szükségle-
tei! És ugyan ki állná meg, hogy e 

szükségletekben bővüljön, ha egy-
szer módja van rá – akár a többi-

ek rovására is?!  

Tehát az itt is 1-es pontba 

szedett szükségletek merülnek fel 

elsőként! 

A képességek szerint való cse-
lekvés szinte már fel sem merül, 

mert mindjárt kezdetben azt gon-

doljuk, hogy ez a testvériség gon-

dolat történelmileg nézve ideje 

korán való. 
Csakhogy a Waldorf iskola 

pedagógiai munkájában láthat-

juk, hogy az sikeresen épít a test-

vériség másik elemére, az emberi 

cselekvésnek egy kezdeményező 

akaraton alapuló mozgására. És 
ennek a kezdeményező akaratnak 

ad a tudatosság táplálásával to-

vábbi erőket a konferencia munka 

során.  

Az első gondolat a Waldorf is-
kolában tehát nem a szükségletek, 
hanem a képességek körül formá-
lódik meg: Miképp teremtsünk 

olyan életgyakorlatot, ahol az em-

beri kezdeményezés megnyilat-

kozhat, és tápot kaphat?  

Az emberi lélek középen áll a 

földi tárgyiasultság és az ideavilág 
kimondatlansága között, és mind-

két irányban vonzalmat érez: A 

földi dolgokat birtokolni szeretné, 

míg az őt vonzó ideákat megvaló-

sítani.  

Úgy gondolom, hogy az álta-

lunk alapított intézmény számára 
– legyen az Waldorf iskola, vagy 

más – kulcskérdés, hogy az embe-

reket mennyire tudjuk elkötele-

zetté tenni. Az elkötelezettség éb-

redése vonzást gyakorol a lélekre 
a szellemi világ irányából – az ide-

ák kozmikus felemelő erejét adja – 

és ezáltal ellensúlyt teremt a földi 

dolgok birtoklásának vágyvonzá-

saival szemben. 

A testvériség ideája felől nézve 
ugyanerre a témára, azt mond-

hatjuk, hogy: amennyire teljesül 

az emberi képességek előtérbe 

állítása, annyira fogunk felnőni a 
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szükségleteik kezeléséhez.  

A Waldorf intézmények életé-

ben nem indulhatunk ki a külső 
világ mintáiból. Mégpedig azért 

nem, mert a külső világ a szük-

ségleteket állítja előtérbe.  

Kiindulásunk bázisa a tettre 

és szellemi életre egyaránt kész 

ember kell, hogy legyen!  
Az intézmény szerveit, és szer-

veinek kapcsolódásait az emberek 

képességeire alapítva, és képére 

formálva kell 

k i a l a k í t a -
nunk. 

A szelle-

mi élet fel-

adata, hogy 

tartsa tisz-

tán és állítsa 
fénybe a 

„közép” mi-

nőségét, és 

helyét, illet-

ve, hogy a 
mozgásokat 

mindig visz-

szasegítse a 

középen ritmizáló áthaladás rend-

jébe. A közepet tisztán tartani 

azonban nem csak a szellemi 
(iskolában a pedagógiai) élet, ha-

nem a gazdasági és intézményi 

élet javára is kell!  

A szellemi élet kiterjedése nem 

lehet részleges, és nem állhat meg 
magánál a szellemi életnél – a 

Waldorf iskola esetén a pedagógi-

ánál. És semmiképp sem foglal-

kozhat operatív döntések megho-

zatalával! 

Az az intézmény, amelyik tes-
tületi döntésekben és igazgatók-

ban bízik, úgy tekint tagjaira, 

mint akikben kevesebb a szemé-

lyes kezdeményező készség és ké-
pesség (intuitív akarat), mint a 

szükségletek általi vezetettség 

(egoizmus). 

A Waldorf iskola azonban 

olyan hely, ahol az intuitív akara-

tuk által mozgatott emberek sza-
bad szellemi élete számára építe-

nek organikus intézményt! 

Az a mozzanat, hogy nincs 

igazgató, fél-

r e é r t é s h e z 
vezethet. Az 

a gondolat 

é b r e d h e t , 

hogy nincs 

s z ü k s é g 

rendre.  
Valójában az 

olyan intéz-

mény életé-

ben, ahol 

nincs igazga-
tó, sokkal 

v i l á g o s a b b 

rendre van 

szükség, mint bárhol másutt – de 

hogyan? 

Mindenek előtt azt szeretném 
hangsúlyozni, hogy rend alatt 

nem valamiféle „elrendezettséget” 

értek! Az elrendezettség inkább 

valósul meg ott, ahol igazgató 

van, ahol a parancs, az utasítás, 
a szervezeti és működési szabály-

zat adja meg a sorvezetést hala-

dásunk számára. Ahol nincs igaz-

gató, ott a rend organizáltságot – 

azaz egyensúlyokban, szervezett 

mozgásokban megnyilvánuló éle-
tet – jelent. 
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Fentebb már volt szó arról, 

hogy a lélek középen áll a föld tár-

gyiasultsága és az ideavilág ki-
mondatlansága között.  

A lélek középen álló helyzetét 

megláthatjuk abban is, ahogy a 

földi elrendezettség és a szellemi 

világ test 
nélkülisége 

(strukturá-
latlansága) 

között áll. 

Egyszer von-

zónak talál-

ja a már 

kész dolgok-
ban felis-

mert rendet, 

másszor vá-

gyódik a kö-

t e t l e n s é g 
felé.  

A sza-

badságot zászlóra tűző intézmé-

nyek nagy – és ritkán megoldott – 

problémáját láthatjuk meg ebben. 

Pedig a dolog nagyon egyszerű: A 
szellemi megnyilatkozások terüle-

tén a kötetlenségnek (a döntés 

nélküliségnek) a világát kell orga-

nizálni, míg a földi dolgokat a kez-

deményezőkre – a cselekedni, és 
dönteni képes emberekre – kell 

bízni. 

A fentiekben egyszer azt a kér-

dést állítottuk centrumba, hogy 

megvalósítható-e a testvériség (a 

gazdaságban), másodszor azt, 

hogy legyen-e rend (az egyenlőség 

számára a jogi életben). Mi a hely-

zet akkor – harmadikként – a sza-
badsággal (a szellemi életben)? 

A léleknek itt is van egy közé-

pen álló összefüggése: egyfelől 

szabadságra (mindentől való elol-

d ó d á s r a , 

f ü gg e t l e n -
ségre) vá-

gyik, másfe-

lől viszont 

javakat sze-

retne birto-
k o l n i 

(tárgyakkal 

és jogosult-

s á g o k k a l 

kötné össze 

magát), hogy 
ideáit meg-

valósíthassa 

általuk.  

Az ember egyik aktuális te-

remtő feladatához érkeztünk ezzel 
a kérdéssel. Úgy gondolom, hogy 

olyan mozgásokat kell elősegítenie 

az emberek szellemszárnyalásra 

büszke népének, amely a gazda-

sági élet földhöz ragadtságát szel-

lemi ideákkal hozza összefüggés-
be – állítja lemniszkáta mozgásba. 

Ez a kérdés visszavezet ahhoz a 

mozzanathoz, amelyet a testvéri-

ségnél tárgyaltunk: az emberek 

képességeit centrumba állító or-
ganizációkat kell életre segíte-

nünk. 
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Csípő Fruzsina, 9. osztály 
Emberformák; agyag 

Ó, fényes Nap, ó, szép Csillag, Téged vágyunk mi látni csak. 
Kelj fel Napunk, fényességed űzze el a sötétséget! 



N e m  m i n d e n n a p i 

események zajlottak no-

vember 11-én, iskolánk-
ban és környékén. Ez a régi-új 

ünnepnap újabban hagyományo-

san a liba-pecsenyézésből és az 

újbor kóstolgatásból áll. De nem a 

Waldorf iskolákban, óvodákban! 

Itt, a gödöllői iskolánkban egy, 
a kastélykápolnától 

indult séta után egy 

nagy udvari tűz mel-

letti melegedés, 

teázás és pogácsa-
megosztó meghitt 

beszélgetés adja az 

ünnep alapjait. A 

tornasátorban a 9. 

osztály mutatta be a 

Szent Márton éle-
t é r ő l  s z ó l ó 

árnyjátékot, a kol-

dust köpönyege fe-

lével megszánó, jó 

lovagi tettet. (Egyes vélemények 
szerint nagyon igényes és színvo-

nalas árnyjáték volt, az utóbbi 

évek egyik legjobbika! A szerk.) Az 

iskolaszintű programon jó  volt 

látni, ahogy a kis elsős-

másodikosok a kajla kamaszfiúk-
kal kézenfogva, a gondoskodó ti-

nilányokkal párban énekelve von-

ulnak saját maguk hajtogatta 

lámpácskáikkal a parkban, 

egészen az iskolaudvaron ropogó 

tűzrakásig!! De hogy ne csak a 

tűz adjon hőt, és a nagyobb 
gyerekek, diákok is részesüljenek 

Márton-lovag köpönyeg-megosztó 

jótettének melegségéből, így egy 

nem mindennapi jótékonysági 

akciót találtak ki a derék Waldorf 

iskolások. (Pontosabban az ún. 
Festőkör, Forgács 

Erzsébet-vezetésével. 

A Festőkör később 

á t a d t a  a 

kezdeményezést a 
10.osztálynak és 

Csepi Szilvia oszt-

álykísérőnek, aki 

komoly tusát vívott, 

hogy ezt elfogadja, 

és az osztállyal is 
elfogadtassa. De mi 

az a nehezen 

„ e m é s z t h e t ő ” 

kezdeményezés, ami 

ilyen komoly gondolkodást 
igényelt?) 

A történet, amit elmesélek 

erről,  több helyen meghökkentő , 

a továbbolvasást csak erős ide-

gzetűeknek ajánlott! 

Az egész történet a Cserhát-
ban, fegyverropogással kezdődött.

(!) Itt lőtték ki ugyanis azt a több 

száz vadkacsát, aminek aztán 

nem akadt vevője; a vaddisznók 
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Farkasné Fülöp  Ha jnalka  
 

Nézz  kö rül  és  tégy  jót  ott,  ahol  vagy!  
 

A Márton  nap üzenete  



elé vetették volna őket. Egy 

élelmes vadászfeleség és Waldorf 

pedagógus (Till Margit) ekkor 
gondolt egy nagyot, és össze-

beszélt festő-körre járó, érzékeny 

lelkű kolléganőivel: hasznosabb 

célra is lehetne a szegény állato-

kat használni. A gondolatot tett 

követte: az iskola 10. osztályos 
tanulóinak osztály-kísérőjét 

keresték meg az ötlettel: 

főzhetnének a gyerekek a tollas 

jószágokból valami finomat, és 

átvihetnék az iskolánktól nem 
messze lévő hajléktalan szállás 

lakóinak, ajándékként. Talán el 

tudják képzelni, hogy mekkora 

ellenállást váltott ki a 16 éves, 

városi gyerekekből, hogy döglött 

kacsákat pucoljanak, és azokból 
főzzenek, teljesen ismeretlen em-

berek kedvééért!! De talán a Már-

t o n - n a p o k 

lelkiségének 

korábbi ereje, 
a szülőktől, 

t a n á r o k t ó l 

k a p o t t 

„út rava lók” 

megsegítették 

a gyerekeket, 
és vállalták - 

némi szülői-

tanári beavat-

kozással -, 

hogy elké-
szítik az ételt, és átviszik a Forrás 

Szociális Segítő szállójára. Ezután 

következett a Harry Potter után 

„csont, hús és vér” c. fejezet, ami 

az agyagozóteremben zajló kacsa-

kopasztást jelenti. Nem kis 
áldozat volt a legtöbb résztvevőtől 

az, hogy legyőzze undorát és a 

gyakorlott tanár úr (Mincsik 

István) útmutatásai szerint 
segítsen a tollas jószágoknak fi-

nom, sűrű, illatos és ízletes kacsa

-pörköltté válni. De sikerült, és 

erre jogosan büszkék lehetnek a 

résztvevők; azt gondolom, kevés 

(iskolai) dolog kíván nagyobb 
odaadást, mint ez. 

Szóval a kis kistérő után újra 

az iskolában vagyunk, kész a 

pörkölt, főznek hozzá rizst, és egy 

nagy üveg uborkával, a három 
n a p k e l e t i  b ö l c s 

„beharangozójaként”, arany, 

tömjén és mirrha helyett ezeket a 

földi jókat cipelve sétáltak a diá-

kok és tanáraik át a Forrás-hoz 

tartozó, önkor-mányzati fen-
ntartású, néhány hónapja is-

kolánk közelében működő haj-

léktalan szál-

lóra. ( A volt 

ebédlő, a 202
-es iskola felé 

v e z e t ő 

átjárónál, fa-

b a r a k k 

é p ü l e t e k . ) 

É p p e n 
beesteledett, 

az étkeket 

letették, és a 

k e z ü k b e n 

t a r t o t t 
mécsesek fényénél énekelni 

kezdtek, Márton-napi dalokat. 

Közhely vagy nem: a tudósítónak 

le kell írni, hogy a szálló bent tar-

tózkodó, mintegy tucatnyi lakója, 

köztük több nő(!) közül volt, 
akinek kicsurrant a szeméből egy 
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könnycsepp. 

-„Nem gondoltuk volna, hogy már 

gondolnak rank, csak karác-
s o n y k o r 

s z o k t a k . ” - 

m o n d t a 

egyikőjük. 

- „Nagyon jól 

e s e t t  a 
f i g y e l m e s -

s é g ü k , 

köszönjük!” - 

í g y  a 

másikuk. 
- „Finom volt 

a vadkacsa.” - 

szólt egy bo-

rízű hang. 

- „Ilyen még nem volt itt sosem..., 

de nagyon örülünk!”- ismerték el 
az újszerű ötlet nagyszerűségét. 

A köszöntő persze vidám 

eszem-iszommal zárult, és azzal, 

hogy a szálló egyik, még üresen 

álló falát felajánlották a művészeti 
oktatásban is részesülő diákok-

nak: fessék ki , kedvük szerint. Az 

egyik diák -Vámos Csaba -  

elmondása szerint ez „tök jó” 

ötlet, főleg, ha közösen festenék ki 

a falat. „Kicsit megismertük őket, 
milyen emberek, hogyan élnek, jó 

volt ezt a kapcsolatot kiépíteni! 

Nem is tudtuk, hogy itt vannak, 

és hogy így élnek… Majd a karác-
sony előtti, 

t o r n a s á t o r -

beli pásztor-

játékra is 

e l h í v j u k 

őket...” - 
szólnak a 

közelebbi és 

távolabbi ter-

vek. 

 A történetnek 
tehát nincs 

vége, sőt, 

most kezdődik 

csak igazán. A Szent Márton szer-

inti üzenete, vagyis az adakozás, 

a lemondás, a más értékeinek fe-
lismerése, a saját hívságaink, 

korlátaink leküzdése – sikeresen 

célba értek. 

 

Fotógaléria az ünnepről: 
http://waldorf-godollo.hu/image/

tid/50 
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Ó, titkok titka: 
a földön ittlent 
belülről nézzen 
mindenki mindent, 
szemet és szívet 
és harcot és békét! - 

Áldja meg az Úr, 
áldja meg az Úr 
a belülről látók 
fényességét! 

Dsida Jenő 
 

Templomablak 



Honnan, kitől származik az 

ötlet, hogy legyen itt, a Gödöl-

lői Waldorf Iskolában hangsze-
res zeneokta-

tás? 
 

Iskolánkban 5 

éve, szülői 

kezdeménye-
zés hatására 

indult el a 

h a n g s z e r e s 

oktatás. Ak-

koriban Mol-

nár Judit és 
én voltunk a 

zenetanárok. 

Szerettük vol-

na biztosítani, hogy az ide járó 

gyerekek Waldorf pedagógián 
nyugvó hangszeres képzést kap-

hassanak. Az iskola és főként a 

tanári kar támogatását élvezve így 

indult el kis létszámban, próba-

ként, a hangszeres tanítás. Min-

dig olyan helyről álmodtam, ahol 
mindkét diplomámat használni 

tudom, ahol nem csak éneket, 

hanem fuvolát is taníthatok 

ugyanazoknak a gyerekeknek. 

Nagyon elégedett és boldog voltam 
a helyzetem-

mel. 
 

Az első évben 

hányan je-

lentkeztek, 
és milyen 

h a n gs z e r e -

ken tanul-

tak? 
 
 

A 2004/05-ös 
tanév hozta 

meg az igazi 

változást. A 

Zeneház a Gödöllői Waldorf Iskola 

szerves részeként 20 fővel, 3 
hangszeren (cselló, furulya, fuvo-

la) kezdte meg szeptemberben a 

tanítást. A következő években 

egyre többen jelentkeztek hoz-

zánk, és a hangszeres órák mel-

lett megjelentek a csoportos 
„zenekuckó” órák is. A zenekuc-

kós tanterveket Judittal készítet-
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Beszélg etés  Kürti  Kat inkával  

 
a Z eneház  egy ik  al apí tó j ával  

 
Az  in ter jút  kész í tette :  F odor  Mik lós ,  

Kürti Katinka hét éve tanít éneket és fuvolát iskolánkban. A Ze-
neháznak nem csak tanára, hanem egyik alapítója, az utóbbi 
másfél évben pedig vezetője is volt. Jövő év elejére várja kisbabá-
ja megszületését, így hát 2009 januárjától elbúcsúzik tőlünk, má-
soknak adja át feladatait, a Zeneház szakmai koordinálását ne-
kem. Ez alkalomból beszélgettünk.  



tük el, melyek párhuzamosan ha-

ladnak az iskolai ének tantervvel. 
 

Most hogy állunk? 
 

A mostani hangszeres kínálat 

nagyjából kielégítő, hiszen jelen 

van a zongora, a cselló, a hegedű, 

a gitár, a furulya és a fuvola is. 

Lehetne trombitát és népi furu-
lyát is választani, de ez valahogy 

még nem ment át a köztudatba. 

Talán majd most… Külön öröm, 

hogy a tavalyi évtől egyre többen 

jelentkeznek a szülők, illetve ta-
nártársaink közül a hangszeres 

órákra. Tavaly év elején igen so-

kan, kb. 130 gyermek jelentkezett 

hozzánk. Sajnos sokan le is mor-

zsolódtak különféle okok miatt. 

Persze, jó lenne, ha ismét ilyen 
nagy számban járnának hozzánk 

gyerekek és felnőttek. Addig is 

próbáljuk magunkat továbbké-

pezni, igyekszünk szervezetileg és 

gazdaságilag is megerősödni. 
Azért nehéz a gazdasági egyen-

súlyt megteremteni, mert más-

képp tanítunk, más módszerek és 

más keretek között a Zeneházban. 

Nem illünk bele a megszokott ál-

lami rendszerbe. Így a fejkvótától, 
mint állandó támogatástól, rögtön 

elesik intézményünk. 
 

Mennyiben kívánt más – jobb – 

lenni  a Zeneház, mint az álla-

mi zeneoktatás? 
 

Sok dologban eltérünk az állami 

zeneiskoláktól. A tananyag itt 

nagy mértékben kapcsolódik az 

iskolában tanultakhoz. Konkrétan 

egy-egy epochához vagy ünnep-
hez. Azt, hogy mikor mit taní-

tunk, a Waldorf kerettantervhez, 

az életkori sajátosságokhoz és a 

személyes érdeklődéshez, adottsá-
gokhoz igazítjuk. Szerintünk a 

hangszertanulás nem tehetség-

függő. Vannak, akik számára gyó-

gyító egy-egy óra, általa kapnak 

erőt és kedvet más dolgokhoz, 

kitartást tanulnak és szeretettel-
jes légkörben mozoghatnak. És 

vannak, akiknek kellenek a kihí-

vások, gyönyörűen szól a hang-

szerük, igénylik a nehéz darabo-

kat… Nem tudom, melyikük életét 
kíséri tovább majd a választott 

hangszer… És azt sem, végül kik 

tanulnak majd tovább zenei vona-

lon… Minden azért van, hogy a 

hangszertanulás ne váljon puszta 

emlékké; tartozzon a felnövekvő 
gyermekek mindennapjaihoz, 

mint örömet szerző cselekvés. 
 

Van előzménye, mintaképe a 

Zeneháznak? 
 

Nem bírom ki, hogy ne osszam 

meg Veletek a következő tényt: a 

Waldorf pedagógián alapuló hang-

szeres képzésnek nincs nagy 

múltja. Hazánkban pláne nincs. 

Európában is talán csak 6-7 
olyan zeneiskola működik önálló, 

független intézményként, ahol a 

Waldorf értékek és módszerek a 

mérvadóak. Meg kell jegyeznem, 

bárki bármit is gondolt eddig a 
Zeneházról, mi itthon igenis élen 

járunk! Ahhoz, hogy minőségi ok-

tatást tudjunk folytatni, nagy 

szükség van Waldorf rendszerű, 

hangszeres továbbképzésekre. 

Sehol sincs ilyen képzés.      
Énektanár-képzés természetesen 
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van, de azért ez kicsit más… Saját 

erőből igyekszünk ezt a problémát 

orvosolni. (Lásd Miklós cikkét az 
előző Dióhéjban – 2008. Márton 

nap - a nálunk megtartott, szerve-

zett országos továbbképzésről.) 
 

Egy épületben, közös tanáro-

kat is alkalmazva működik a 
Waldorf iskola és a Zeneház. 

Szervezetileg néhány éve mégis 

különvált a kettő.  Miért volt ez 

előnyös, vannak-e hátrányai? 
 

A kezdeti 5-6 hangszeres órát jól 
be lehetett illeszteni az énekórák, 

kórusok, zenekari alkalmak közé. 

A jelentkezők növekedésével és a 

szélesebb igények miatt szükség-

szerűvé vált, hogy a Zeneház az 

„anyaintézményről” leváljon. Ön-
állósulnia kellett gazdaságilag és 

szervezetileg egyaránt. Jogilag, 

szervezetileg elég kusza, ha óra-

adó tanárok jönnek (mennek) az 

iskolában: ki fizet kinek? Átlátha-
tó, követhető és tiszta, ha önálló 

szervezetként, önálló költségve-

téssel létezünk. Az országban 

nem tudok más ilyen kezdemé-

nyezésről. Vagy egy állami zeneis-

kolától „rendelnek” olyan tanárt, 
aki szívesen tanítja a Waldorf 

gyermekeket, vagy a tanári karon 

belül oldják meg a hangszerokta-

tást (mint ahogy nálunk is volt 

anno), pl. ha az énektanár zongo-
rázni is tud, akkor zongorát tanít 

néhány gyerkőcnek. Természete-

sen, ha ezt az iskola pénztárcája 

is megengedi… 
 
 
 

Melyek voltak a fő célok az 

alapításnál? 

 

Pontokba szedve a következők: 1. 
A hangszeroktatás bővítése – min-

den érdeklődő gyermek számára 

biztosítani szeretnénk hangszert 

és tanárt. 2. A minőség biztosítá-

sa – tanári továbbképzéseket, kül-

földi hospitálásokat szervezünk. 
3. A zene intenzívebb megéléséhez 

lehetőségeket nyújtunk – koncer-

tekre visszük a gyermekeket, ne-

ves zenészeket hívunk. 4. Biztos 

lábakon álló intézmény legyünk 
anyagilag és szervezetileg. 5. Wal-

dorf iskolás és nem Waldorf isko-

lás gyermekeket és felnőtteket 

egyaránt fogadunk. 6. Átjárható-

ságot biztosítunk az állami és a 

Waldorf képzés között. 7. Magyar-
ország Waldorf pedagógián alapu-

ló hangszeres képzését összefog-

juk, létrehozunk egy továbbképzé-

si centrumot. Ezek voltak a nagy 

álmok. Hétköznapi szinten 8. cé-
lunk, hogy minden gyermek 

(felnőtt) találja meg azt A Hang-

szert, mely temperamentumához, 

lelkéhez a legközelebb áll, mely-

nek gyógyító és fejlesztő hatása 

van számára. 9. Alkalmazkodunk 
a Waldorf zenei tantervhez, 

epochákhoz, életkori sajátságok-

hoz, módszerekhez. 10. A 

„zenekuckó” órákkal közelebb 

hozzuk a zenét, intenzívebbé tesz-
szük a létet a zenében. Megala-

pozzuk a majdani hangszeresek 

nyitott hozzáállását, kreativitását 

a választott hangszerhez és a ka-

marazenéléshez. 11. Nem Waldorf 

iskolás, ill. felnőttek felé is nyi-
tunk. Vagy akár a zeneiskolával 

 34 2008. Karácsony 



megállapodva, átjárhatóságot biz-
tosítunk. 12. Egyre inkább önjáró-
vá válunk… 
 

Mire vagy büszke? 
 

Arra a Waldorf pedagógián nyugvó 
hangszeres tanári továbbképzésre, 
amit Felicia Birkenmeier tartott. 
Idén már másodszorra, nálunk. 
Tanítványaimra, főként a fuvolis-
táimra. De nagyon… A nyolcadiko-
sok Művészeti Est-jére. Eddig két 
8. osztály zárta úgy éves munkái-
nak bemutatását, hogy az utolsó 
nap tartottak egy mesélős, verses, 
zenés búcsúestet. Azt nem tudom 
nekik mennyire volt nagy élmény, 
nekem mindenesetre szívmelenge-
tő volt… A zenetanári konferenci-
ákra is büszke vagyok: kedves, 
figyelmes, kreatív csapat. Hajrá 
Nektek! 
 

Mire emlékszel szívesen? 
 

Nagyon sok dologra. És most nem-
csak a tanításra koncentrálva: a 
tanári kar nálunk bulizott 2-3 ha-
vonta… (6-7 éve történt ). Meg-
alakult a „ritmus szekta” – azaz: az 
órai munkát máshol is színpadra 
tudtuk vinni… Ahogyan a mostani 
9. osztállyal hatodikos korukban 
készültünk a Varázsfuvolára. Er-
délyben jártam velük. A nyári ta-
nár-diák evezésekre a Dunán föl 
és le… 
 

Milyen érzések, kérdések kava-
rognak Benned most, hogy gyer-

meked közeli születését várván 
itt kell hagynod egy időre az 
iskolát? 
 

Lelkes vagyok, boldog és kíváncsi. 
Valami teljesen új dolog kezdődik 
bennünk, velünk. Mindig kifejezet-
ten vonzottak az új dolgok. Néha 
úgy érzem, akár sok évig szívesen 
maradnék otthon, több gyerkőccel, 
aztán ha kicsit nagyobbacskák 
lettek, újra visszatérek majd ide. 
De igazából fogalmam sincs, mi 
vár rám. Egy biztos: zenélés nélkül 
nem lehet sokáig kibírni. Ami ed-
dig történt (érdekes: ez a 7. tanév, 
amit elkezdtem…) az egy szakasz, 
s ennek, úgy érzem, le kell zárul-
nia… Hogy jöjjön és jön is egy má-
sik! Mikor visszatérek, biztosan 
más minőséget fogok hordozni, 
más dolgokat fogok fontosnak tar-
tani, lehet, hogy egészen más ze-
nét fogok játszani és hallgatni. De 
azért ugyanaz a Kürti Katinka sze-
retnék maradni, aki most vagyok. 
 

Mi fog a leginkább hiányozni?    
 

Legeslegelőször az emberek: kollé-
gáim, minden kis kedves, ismerős 
mosoly. Aztán a gyerekek, ahogy 
látom őket nőni, nyílni, őszintének 
lenni és maradni. És leginkább a 
tanítás, itt és velük…  
 

Köszönöm a beszélgetést, az 
eddigi nem kevés munkát! A 
gyermekhez pedig annyi örömet 
kívánok, amennyit csak elbír az 
ember!  
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Az imádság cselekedete a szeretet, és a szertet cselekedete a szolgálat. 
                  Teréz anya 



A z alábbiakban naplórészle-

teket láthattok egy 11. 

osztályos tanuló, Farkas 
Boglárka szociális gyakorlat során 

írt naplójából. A teljes változat 

elkérhető a szerző-

től. Elöljáróban 

szólnék pár szót a 

gyakorlatról általá-
nosságban. Részlet 

a Waldorf kerettan-

tervből: 

„Az egész évre 
erőteljesen rányom-
ja bélyegét a 11. 
évet lezáró szociális 

gyakorlat. Két-
három héten ke-
resztül kórházak-
ban, klinikákon, 
fogyatékos ottho-
nokban és iskolák-

ban dolgoznak a 
diákok. Ez lehetősé-
get teremt arra, 
hogy megismerkedjenek olyanok-
kal, akik sokkal kiszolgáltatottabb 
helyzetben vannak, mint ők. Azt is 
megtapasztalhatják, hogy az 
egyén képes egy kis fénysugarat 
vinni egy másik ember életének 

szomorúságába, bár gyakran a 
helyzet fordított, és azok tudnak 
valójában többet nyújtani, akik 
elfogadják a segítséget. A szociális 
empátia egy új szintjét lehet ezál-
tal kifejleszteni. Az egyik legfonto-

sabb dolog, amit egy ilyen munka 
során megtanulhatnak, a toleran-
cia, mind mások gyengesége és 
esendősége iránt, mind saját hatá-
raik megtapasztalásában. Ezek a 

tapasztalatok hosz-
szú távú fejlődési 
lehetőségeket rejte-
nek magukban.” 
Mi, az osztályból 

hatan a Nemzetkö-

zi Pető Intézetet 

választottuk, ahol 

mozgássérült gye-
rekek fejlesztésével 

foglalkoznak. Do-

dóval kerültünk 

egy csoporthoz, a 

4. osztályba. Ezt a 

csoportot később 
integrálni, tehát 

épp környezetbe 

szeretnék helyezni. 

Ezen információk 

birtokában köny-
nyebb megérteni a Naplót.  

 

I. Nap 
 

Ma tízre jöttünk be és az  igazga-

tónő rövid beszéde, majd beosztá-

sa után kettesével a csoportokhoz 
kerültünk. Csoportvezetőnőnk, 

Liptákné Papp Judittal is beszél-

gettünk egy keveset, majd beül-

tünk az első órára, ami egy ma-

gyar óra volt. 
Mikor beléptünk az osztályte-
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Farkas  Boglárka  
 

„Mindenk inek  megadasso n i lyen él -
mény!”  

 

 

 

Farkas Márton, 12. osztály 
grafit 



rembe, először két gyerekkel talál-

koztunk, akik ahogy megláttak, 

nevetgélni kezdtek. Mikor abba-
hagyták, Dodóval kiderítettük a 

derültség okát:  azt hitték bohó-

cok vagyunk, és ennek örültek 

annyira. Megjegyzem ez meghatá-

rozó maradt: az elkövetkezendő 3 

hétre mi voltunk a „bohócok”. 
… 

Matematika óra 

utolsó perceiben az 

egyik konduktor 

elküldött minket az 
ebédért. Ez azért 

volt - többek közt - 

sajátos mert fogal-

munk nem volt ar-

ról, hogy hol az 

ebédlő, de végül 
természet adta 

kommunikác i ós 

képességeinkkel 

meginterjúvoltunk 

egy arra kerekező 
kisfiút. Elhoztuk 

tehát az ebédet, 

segítettünk kezet 

mosni a gyerekek-

nek, amíg a kon-

duktorok összetolták a padokat.   
Ebéd után az egyik kisfiúval 

játszottam egy kicsit a szőnyegen, 

majd az udvaron játszottak a gye-

rekek egy fél órát. Itt lejárt a na-

punk, így elköszöntünk és haza-
indultunk.   … 

 

III. Nap 
 

Először konduktív, fejlesztő játé-

kokkal kezdtünk, aminek célja a 

szövegértés és szövegfeldolgozás 
volt. A foglalkozást az egyik értel-

mesebb negyedikes lány tartotta a 

többieknek. Közben a teremben 

egy fotós fényképezte a gyereke-
ket, ahogy különböző feladatokat 

végeznek. (pl.: vízöntés a pohárba, 

kenyérkenés, öltözködés) 

Erre aért van szükség, mint 

megtudtam, mert minden gyerek-

ről egy naplót vezetnek, amiben 
fejlődésük szakaszait feljegyzik. 

Nos, a játékos fog-

lalkozáson kicsit 

jobban megismer-

kedtünk a többi 
hallgatóval, akik 

főiskola mellett 

gyakorlatoznak itt. 

Mint megtudtam, 

a Pető Intézet kon-

duktorait a másik 
Pető Intézetben 

képzik, egy négy 

éves iskola kereté-

ben.  

… 
Ebéd után délutá-

ni játék követke-

zett, amikor egyik 

kedvenc kisf i-

úmmal, Márkkal 

mentem gesztenyét szedni a kert 
hátsó részébe. Ültünk a fűben, Ő 

meg gesztenyéket pakolt a kezem-

be, meg néha csigákat is. Mint 

megtudtam tőle, egy bátyja és egy 

öccse van, de csak Ő „ilyen”, 
ahogy fogalmazott. Meg azt is ész-

revettem rajta, hogy bármit mon-

dok, visszakérdez: Honnan tu-

dod? 

Mikor erre is válaszolok akkor 

megnyugodva kijelenti, hogy ak-
kor jó. Vagy, sokszor kéri, hogy 
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Farkas Márton, 12. osztály 
grafit 



menjek vele és volt már rá példa, 

hogy véletlenül lehagytam gyalog, 

ezért mostmár mondom neki, 
hogy menjen előttem. Első alka-

lommal, hogy ezt kértem, megállt 

és gyanakodva nézett: De ugye 

nem versz át? 

Mostmár megszokta, hogy 

nem verem át, de még mindig 
van, hogy megáll és visszanéz, 

hogy jövök-e mögötte, majd meg-

n y u g o d v a 

megy to-

vább. Azon 
gondolkod-

tam, vajon 

mi kell ah-

hoz, hogy 

egy tízéves 

kisfiú alap-
ból ilyen 

bizalmatlan 

legyen. 

… 

Nap végén 
k e d v e n c 

g ondozot -

tam odajött hozzám és egy geszte-

nyét nyomott a kezembe, hogy az 

olyan, mint az én hajam, ezért 

nekem adja. Egy hétig ebből él-
tem. Hihetetlen milyen figyelme-

sek ezek a gyerekek. Reggelente, 

pl. megkérdezik, hogy aludtunk, 

hogy vagyunk, néha még bókol-

nak is. Érdekes utánuk kilépni az 
„épek világába”, ahol az emberek 

bár bot nélkül járnak, de nem 

mosolyognak, és tökéletesen sem-

mibe veszik embertársaikat. 
 

V. Nap 
 

Ma, ahogy megreggeliztek a gyere-

kek, már indultunk is a Csodák 

Palotájába. Minden konduktor és 

hallgató kapott egy gyereket, aki-
re egész nap vigyáznia kellett. 

… 

A három legjobb mozgású gyerek 

jött velünk, mégis, ahogy kilép-

tünk az intézetből olyan furcsán 

hatott, hogy ők bent ügyes gyere-
kek, kint meg olyan esetlennek 

tűntek. Amikor felszálltunk a vil-

l a m o s r a , 

rögtön átad-

ták a helyet, 
és az út is 

z ö k k e n ő -

m e n t e s e n 

telt. 

A mai napot 

nagyon él-
vezte a kis 

védencem, 

kedvence a 

r e p ü l ő g é p 

szimulátor 
volt, onnan 

a nap végén 

alig lehetett kiszedni. Mint meg-

tudtam tőle, Ő is repülőgép pilóta 

szeretne lenni, mert nagyon szeret 

„repülni”. 
 

X. Nap 
 

Nagyon sokat kaptunk az Intézet-

ben a gyerekektől, kívánom, hogy 

mindenkinek megadasson egy 
ilyen élmény. Hihetetlen mennyi 

érzés és empátia van bennük. 

Biztos nagyon fognak hiányozni, 

természetesen visszajövünk még. 
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Vizy Péter,  
kézműves tanárunk alkotása 



 

 

A  tóépítés nagyon jól sike-
rült! Az első munkanapon 

a legérdekesebb a marko-

ló volt, ami nagyon gyorsan dol-

gozott, így nekünk nem kellett 

olyan sok földet lapátolnunk. 
Megcsináltuk a leskunyhót. Az-

tán befóliázták a medret, és el-

kezdtük feltölteni vízzel, ez két 

napig tartott, nagyon sok víz fért 

bele! A következő munkanapon a 
szegélyt töltöttük fel kulé kavics-

csal, ezt lapátolni és talicskázni 

kellett. Majd a tóba kerültek a 

növények. A legviccesebb az volt, 

amikor apa belement a közepébe, 
hogy elhelyezze a tavirózsákat, és 

majd meg fagyott. Folytattuk a 

kavicshordást. Ez elég fárasztó 

volt, mert már kevesebben vol-

tunk. 
Az egyik szakkörön elmen-

tünk a Mátrába egy bányába 

nagy kövekért. Szépeket sikerült 

válogatnunk, elrendeztük őket a 

tó partján. A környékét bevetet-
tük fűmaggal, és meglocsoltuk. 

Amikor a tó készen lett, volt 

egy kis ünnepség, a szülők finom 

süteményeket hoztak, és levetí-
tettük az építésen készült képe-

ket. 2 héttel később már megfi-

gyelhettük az első lakókat a tó-

ban! Molnárkákat a víz tetején, 

szitakötőt fölötte, és búvárpolos-
kákat benne. 

Remélem, tavasszal a békák is 

megjelennek! 
 

Dobos Gergő (7. osztály) 

 

 

Én nem voltam ott az összes 
napon, de azért néhányon igen. 

Amikor először láttam a készülő 

tavat, már benne volt a fólia. 

Náddal borítottuk a leskunyhó 
fedelét, és kavicsot hordtunk a tó 

partjára. Amikor a növényeket 

hozták, sajnos nem tudtam el-

menni, de amikor a nagyobb kö-

vekért mentünk Abasárra, akkor 
igen. Egy teherautóra és egy 

utánfutóra pakoltuk a köveket. 

Az utolsó nap csak délelőtt dol-

goztunk. Talicskáztuk a kavicsot, 

elrendeztük a köveket. Délután 
volt az ünnepség és levetítettük a 

fényképeket. 
 

Harangi Anna (6. osztály)    

 

 

Elmondok egy rövid történe-

tet. Az egész a Gödöllői Waldorf 
Iskolában kezdődött, azon belül 

is a Greenpici szakkörön, amikor 
egy lelkes anyuka egy pályázatra 

bukkant az interneten. A pályázat 

címe „Légy a jövőd gazdája!” volt.  
A pályázat célja, hogy az iskolák 

környezetét úgy alakítsák át, hogy 

azzal védjék a természetet, s köz-

ben tanuljanak és ismerjék föl, 

hogy a közös munkával értéket 
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„Halo ga -tó”  a Gödöllői  Wal dorf  Isko -
l ában  

 

 

 

 

 



tudnak teremteni. Szakkörveze-

tőnk ötlete nyomán mi egy tóépí-

tést terveztünk. 
Ez elsőre meglepőnek tűnhet, 

így itt van hozzá egy kis háttérin-

formáció. A világ nagyobb termé-

szet és környezetvédelmi szerveze-

tei közösen úgy határoztak, hogy 

2008 a „Békák éve” legyen. Erre 
több okból is  szükség volt. Saj-

nos, a világon élő 6000-re becsült 

kétéltű fajok 

felét a kipusztu-

lás fenyegeti. 
Élőhelyeik tűn-

nek el az egyre 

r o h a m o s a b b 

beépítésekkel,  

a talaj- és egy-

ben talajvíz-
szennyezés is 

szerepet játszik 

benne, nem is 

beszélve egy 

g o m b a f a j r ó l , 
ami szintén ti-

zedeli az állo-

mányukat. A 

Greenpici szak-

kör nem is volt 

rest, Dobos Péter, szakkörvezető 
segítségével „Békákat az iskolá-

ba!” címmel beadta a pályázatot, 

hisz olyan szép álomnak tűnt, 

hogy lesz egy „kuruttyoló” tó, aho-

va ki lehet járni madarakat lesni, 
biológia órát tartani, rajzolni, fes-

teni és ki tudja még mennyi szép 

dologhoz jön jól. 

A szakkör élete folyt tovább, 

néha felmerült, hogy lehet, hogy 

lesz egy tavunk, de idővel kicsit 
mintha feledésbe is merült volna. 

Aztán egy szép nap jött az értesí-

tés, hogy bizony megnyertük a 

pályázatot, neki lehet látni az 
építkezésnek, megfelelő engedé-

lyekkel.  

Itt kezdődtek azonban a ki-

sebb bonyodalmak. Először az 

iskola vezetőségével kellett közölni 

a jó hírt, természetesen papír ala-
pon. Mivel az iskola nem saját, a 

kert se az, meg kellett kérdezni a 

t u l a j d o n o s t , 

hogy ugyan, mit 

szólna hozzá, 
ha nekilátnánk 

feltúrni, majd 

helyenként víz-

zel elárasztani 

és kis zöld la-

kókkal benépe-
síteni a terüle-

tét. 

Egy diplomati-

kus levél jött 

válasznak, ami-
ben a remek 

ötlet megvalósí-

tásának fel-

tételei szerepel-

tek. A feltételek 

nem könnyítették meg a társaság 
munkáját, egy-két gondolkodó 

ráncot is varázsoltak homlokunk-

ra, de nem tántorítottak el. Ami-

kor pedig már minden készen állt 

volna,  mindenki fente az ásóját-
kapáját és lázasan készülődött, 

hogy felássa a kertet, akkor újra 

közbelépett valami. A bürokrácia. 

A tó egy nagyobb úszómedence 

méretét érte el, így nem kellett 

hozzá külön építési engedély.  
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Kőhalmi Ákos, művésztanárunk 

alkotása; hetedik osztályos téma; 
tus 
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Igen ám, de kellett szerezni 

egy papírt arról, hogy nem kell 

hozzá engedély.  
A dolog szíve és lelke, Dobos 

Péter tehát felvette a harcot, rá-

szánt egy-két, lehet hogy három-

négy, és lehet, hogy annál is több 

délelőttöt, hogy aláírjon, elvigye, 

két példányban lepecsételtesse, 
lefénymásolja, újra aláírja, majd 

visszamenjen ebédszünet után, 

megvárja a kolléganőt és ehhez 

hasonló dolgokat tegyen a nemes 

ügyért. Nem véletlen tehát, hogy 
végül sikerült! 

Míg az akták intéződnek, mi 

bátran ugorjunk egy békaugrás-

nyit 2008. szeptember 26-át 

írunk, napfényes őszi reggel, és 

csak gyűlnek a lelkes önkéntesek. 
Mindenki vidáman segít, zajlik a 

munka, tóásás markolóval és ásó-

val, leskunyhó, szépítgetés, anyu-

kák pedig a konyhában készítik 

az ebédet, ami időre kész is lesz. 
Péter mindenkinek megköszöni a 

segítséget, majd hazaszállingózott 

a csapat. A kezdeti bonyodalmak 

után úgy tűnik, hogy mindenki 

azon van, hogy sikerüljön. Péter 

valahonnan megtudja, hogy Pest 
környékén, közel Gödöllőhöz egy 

b á n y a t a v a t  k é s z ü l n e k 

„belakóparkosítani” így a tavi nö-

vények helyén nemsokára egy 

vasbeton mélygarázs lesz. Nem is 

késlekedtünk, pár lelkes szakkö-
rös egy egész csomagtartónyi nö-

vényt mentett meg a tóhoz. Egy 

mátrai bánya is bezárni készül, 

onnan sikerül sziklákat szerezni, 

így áll össze részleteiben a tó. (Hol 

vannak péntek délután a greenpi-
cis gyerekek? Sziklát bontanak, 

köveket válogatnak, hegyeket 

mozgatnak. ) 

Végül, 2008. október 19–én 

sor került a tóátadó ünnepségre. 
Két veterán szakkörös furulyázik, 

majd egy rövid beszélgetés, ami-

kor mindenki elmereng, mik is 

történtek, hogy a tó létrejöhessen. 

Utána mindez fotókon. 

Ezúton is köszönet és tisztelet 
mindenkinek, aki valamilyen mó-

don is segítette a munkánkat. Ha 

velünk ásott, ha sütit hozott, ha 

markolózott és még sorolhatnám, 

de ha csak egyetlen telefont is fel-
emelt az érdekünkben, akkor is! A 

tó felől (idővel) vidám kuruttyolás 

hallatszik majd, amiért pedig ugye 

már megérte.  

De ez már egy másik történet, 

aminek elbeszélésére egy másik 
alkalommal kerül sor…  

 

 

 

 

 Farkas Boglárka (11. osztály) 

Ígértetek kalácsot, pecsenyét, 
„Nem lesz - mondtátok - csúfság, 
   se cseléd, 
a fény mögött nem lappang árnyalak, 
a tollatlan szellem is szárnyra kap, 

s a Nap nem megy le, ha az este jön!” - 
De megkondul egy hang kételkedőn: 
Milyen menny lesz az a földbeli táj, 
ahol az Isten trónja üresen áll? 

Horváth Imre: Megkondul egy hang 



2008.09.05 – 2009.06.12. min-

den pénteken (iskolai szünetek 

kivételével) 15.30-17.00h Green-
Pici Szakkör  

 

2008.09.15-2009.06.12. minden 

hétfőn és szerdán (iskolai szüne-

tek kivételével) 16.30-18.00h 

Waldorf Mászó Szakkör  
 

2008.09.11-2009.06.12. minden 

csütörtökön 15.30-17h korfball 

edzés 

 
2008.12. 13. Kéktúra, Nógrád 

 

2008.12. 31. WMSZ-GreenPici 

szilveszter 

 

2009.01. 31. Kéktúra, Katalin-
puszta 

 

2009.02. 07. Madarak és Fák 

Napja Verseny iskolai forduló 

 
2009.02. 28. Kéktúra, Felsőpe-

tény 

 

2009. 03.    Szováta, Déva fogor-

vosi karitatív tevékenység 

 
2009.03. 28. Kéktúra, Becske 

 

2009. 04.    Kéktúra, Bakony II. 

 

2009. 04. 22. Föld Napja ünnep-

ség szervezése az iskolában 

 

2009.04. 30- 05.05. Utazás Gyi-
mesfelsőlokra 

 

2009.05. 09. Kéktúra, Cserhátsu-

rány 

 

2009.05. 16. Tavaszi Bazár, nö-
vény árusítás 

 

2009.06. 15-20. Mászótábor 

 

2009.07. 13-22. TERMIK Tábor 
Zemplén-Bodrogzug 

 

2009.08. 2-8. Szigetközi Waldorf 

Tábor 

 

2009.08.    Dráva Evezős Tábor 
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A MAG ON C A l apítvány  
2008 -2009 -es  tanévi  programtervezete  

 

 
 

 

 

 

 

 a még hátralévő események, időrendben  



„Barátságos, meleg szo-

bában…” - vágja rá mindenki, aki 

olvasta vagy hallotta Petőfi 
örökbecsű, bár kissé punnyadt 

hangulatú versét 

(e sorok írásakor hullik le az 

első hó, és csak hullik, hullik, 

hullik…* * * * *  

Akkor fussunk neki még egy-
szer: hol a boldogság mosta-

nában? A Mayer Zsoltos-Harangi 

Ritás kék-túrák nyomában 

(na, csak így jött ki a 

szótagszám, meg a rím, nem 
vagyok én Petőfi… Szóval nem is 

verselnék tovább, csak mint 

„udvari cikkíró”(??), Rita kérésére 

egy rövid szösszenetet írtam: 

A legutóbbi – november 15. - 

“mayerzsoltos” kirándulásra im-
már az is elmerészkedhetett, aki 

eddig nem bírta a Zsolt-féle, 

gyorsvonatos tempót, nem mert 

vállalkozni a kalandos és 

kétségkívül izgalmas eltévedé-
sekre, vagy nem akart 18 km-t 

gyalogolni felfelé, hogy aztán a 

végén kiderüljön, nem is ott vár a 

busz:… 

Szóval elmerészkedhettek a 

kisebb gyerekek vagy a kevésbé 
sportos anyukák, apukák is, mert 

hogy a megszokott, tempós útvo-

nal mellett volt egy lágy és kímé-

letes, szép és élvezetes, mégis 

kihívást jelentő R-terv is. Itt az 
“R” Rita, vagyis Harangi Rita 

nevéből jött, aki kisgyerekes 

anyukaként teljesen jól látta, mi-

lyen rossz is kimaradni a 

kirándulásokból. 
 Így hát Rita felkészült, alter-

útvonalat tervezett, telerakta a 

zsákját finomságokkal (házi 

mogyorókém, friss zakuszka, 

már ezért megérte volna eljönni!), 

és a buszvezetőt „megfertőzve”  
nekivágtunk a hegynek, egy 

másik pontról és másik irányba, 

mint a kemény mag. A tények 

kedvéért tehát: 

- útirány: 
1. útvonal nagymaros-kisinóci 

túristaház 

2. útvonal kóspallag – nagymaros 

túra hossza: 1. útvonal 18 km  2. 

útvonal 11 km. 

Mi legalább láttunk gyönyörű 
formájú fát az úttól beljebb, apró 

bogarakat egy makk-kupakban 

összegyűjtve, gyönyörű kilátást 

magunk mögé nézve (meg-

megállva!!!!), szedtünk piros lam-
pion-virágot a szakadék szélén, 

vadkerítést másztunk, lovaskocsit 

csodáltunk, erdei tavacskában 

gyönyörködtünk, fahídon battyog-

tunk keresztül. 

Az Országos Kék túra kék 
jelzését – hála Ritának- mindvégig 

követtük, az útról le nem tértünk, 

mindent megtaláltunk… Mi, a las-

san járók, eközben gyereket 

n e v e l t ü n k ,  a n y ó s ü g y b e n 
okosodtunk, karrier-tanácsok és 

receptek is elhangzottak, némi 
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Farkasné Fülöp  Ha jnalka  
 



technikai kütyü-kitárgyalás is 

belefért, no és persze a gyere-

kekkel is teljesen más, otthon 
sose tapasztalható, közvetlen 

kapcsolatba kerültünk.) 

Nem lettünk volna waldorfos 

túrázók (jó, kirándulók), ha nem 

hangzik el néha egy-egy szép 

p a n o r á m a -
h e g y o l d a l 

láttán néhány 

m ű v é s z i 

alkotói ta-

nács vagy 
b e s z á m o l ó , 

mit hogyan 

l e h e t 

megörökíteni. 

(Köszönet pl. 

B a l l a 
V e r á n a k 

ezért!) ”Nézz, ne csak láss!” 

 A végén egyébként ugyanoda 

értünk, mint a keményen 

menetelők, csak mi még emeltünk 
előbb a Duna-vízszintjét néhány 

tonna beledobált kaviccsal, és 

telepakoltuk a szendvicsek helyét 

kőzetekkel, ahogy Harangi – geo-

lógus - Rita mondta vala. (Nem 

kavicsok, na…) 
 A k i  k e d v e t  k a p o t t . 

Legközelebb december 13-án tar-

that velünk, (melegedő-hellyel, 

viszonylag rövid távval és 

beépített buszvezetővel ké-

s z ü l ü n k ! ) 
S z ó l j a t o k 

m i n d e n -

kinek, isme-

r ő s ö k n e k , 

kisgyereke -
seknek vagy 

kezdőknek is! 

13, szakasz: 

December 13. 

(Kisinóc - 

Nógrád 20km) 
(Alternative, 

családos-kisgyerekes-ésszerűbb 

útvonal ugyanitt, Kisinóci Turi-

staház környékén, 11 km.) 

B ő v e b b e n :  h t t p : / /
waldorfkektura.blogspot.com/ 

 44 2008. Karácsony 

Teljesüljön a Te akaratod: 
A Miatyánkból ezt tudom már csak. 
Bimbóban nem marad meg a virág, 
És visszafele nem foly a patak. 
 
Teljesüljön a Te akaratod: 
Be fölösleges minden más beszéd… 
Az én kezem, e vézna, gyönge kéz 
Hogy tartaná fel az Isten kezét? 

Minden léleknek csak egy útja van 
És csak ezen az egy úton mehet. 
És nem lépheti által önmagát 
És öntörvénye ellen nem tehet. 
 
Bizonnyal minden úgy van jól, ahogy van 
És ez az eszme megnyugvást is ád: 
Ki sorsával vív, alája kerül 
És győz, ki néki megadja magát. 

Reményik Sándor: A Te akaratod...  



E gyszer, egy időben, valami-

kor régen nagy sötétség és 

hideg honolt itt a mi Föl-
dünkön. Az emberek bezárták szí-

vüket, így a Nap nem tudta többé 

fényét és melegét az emberi szí-

vekbe sugározni. Háború tört ki, 

az emberek irigyek lettek egymás-

ra, gonoszság és gyűlölet gyűlt 
bennük. A Hold és a csillagok 

sem tudták már éjszakánként fé-

nyüket a Földre küldeni. Minden 

állat, a madarak, a pillangók, a 

bogarak, nyulacskák, őzikék, csi-
gabigák féltek az emberektől, és 

messze-messze elmenekültek. A 

hidegben a kis magocskákból 

nem nőtt többé növény, a virágok 

sem fordíthatták a szirmaikat a 
Nap felé, hogy így üdvözölhessék. 

A fák is mind elveszítették zöld 

leveleiket.  

 Ezidőtájt, egyik este Mária 

csöndben és egyedül üldögélt ab-

lakánál, és nagy hűséges szemei-
vel belebámult a sötétségbe. Félel-

met érzett. Telve volt gondokkal a 

Földön uralkodó sötétség miatt. 

Ám egyszercsak úgy tűnt, mintha 

kis szobájában valami fény ra-
gyogna. Körbetáncolta őt, s ki-

bontakozott belőle Gábriel        
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Roswit ha  Heimann  
 

Mária  ker es i  a  f ényt  
 

Kis  gyermekkísérő Adventre  

Kedves Olvasó! 
 

Így adventi lelki készülődések idején szeretnék egy számomra 

kedves történetet ajándékozni neked és a környezetedben élő gyerme-
keknek. A történetet tartalmazó kis könyvecskét én magam is ajándék-
ba kaptam egyik kedves csoporttársnőmtől, akivel Svájcban tanultam a 
gyógypedagógiai képzésen. Az írónő tanárunk volt ott, és kiváló elő-
adásain elsősorban a ritmus jelentőségéről és ennek a gyógypedagógi-
ában való alkalmazásáról hallhattunk. 

 Roswitha Heimann 1959-ben született Bernben, és súlyos, gyó-
gyíthatatlan betegsége 42 éves korában segítette át égi otthonába. 
Utolsó éveiben is dolgozott lelki-szellemi ápolásra szoruló gyermekek-

kel. Csodálatra méltó erejét mélyen vallásos hitében, és a művészetek 
gyakorlásában lelte meg. Nem csak mint csellista tűnt fel, de mint fi-
nom érzékű festő is. A könyvecskét is saját maga illusztrálta, és ebből 
választottam ki a Dióhéj borítójára került képeket. Igyekeztem úgy le-
másolni ezeket, hogy valami átsugározzon az iránta érzett szeretetem-
ből is, és ne csak „egyszerű kópiák” legyenek. Ugyanerre törekedtem a 
fordításnál is. Fogadjátok ti is szeretettel!  

       Forgács Erzsébet 



arkangyal, majd így szólt: „Ne félj, 

Mária! Te még nem zártad be tisz-

ta szívedet, ezért képes leszel az 
embereket és az egész Földet, az 

állatokkal és a növényekkel 

együtt megmenteni. Kerekedj fel, 

indulj el és keresd a nagy Fényt! 

Hosszú és nehéz út áll előtted, de 

én kísérni foglak téged.” Akkor 
Mária Gábriel arkangyalra pillan-

tott és biztos hangon mondta: 

„Meg akarom keresni a Fényt, 

hogy elhoz-

zam az embe-
reknek.”  

Fölvette 

meleg köpö-

nyegét, szoro-

san maga kö-

ré vonta, és 
kilépett a hi-

deg sötétség-

be, s csak 

ment, és 

ment… Na-
gyon egyedül 

érezte magát, 

lábai fájtak a kemény kövektől. 

Hét nap múlva, mikor szomorú-

ság és teljes kétségbeesés vett raj-

ta erőt, mert még mindig nem ta-
lálta meg a Fényt, könnyein át 

meglátott egy csodálatos kristályt, 

amint leült az út szélére. Annyira 

tisztán, oly fényesen ragyogott, 

hogy Mária tudta: rá fogok lelni a 
Fényre. Így indult reménykedve 

tovább. Még mindig hideg volt és 

sötét, de érezte, hogy talpa alatt 

puhább lett a föld. Hirtelen azt 

látta, hogy újra fű növekszik, a 

fák ismét leveleket hoztak, a virá-
gok újra bimbót bontottak. De 

mégis úgy tűnt Máriának, hogy 

talán sosem találja meg a Fényt, 

hisz oly régóta vándorol.  
A tizennegyedik napon na-

gyon fáradt és elgyötört volt már, 

letelepedett hát egy bokor alá. 

Kék köpönyege azonban fenn-

akadt az ágakon, és ahogy ki 

akarta szabadítani, az ágak végén 
virágzó rózsákat pillantott meg, 

melyek csodálatos illatot árasztot-

tak. Ekkor azt gondolta Mária: 

tovább aka-

rok menni, 
lehet, hogy 

ezek a rózsák 

jelek, hogy 

közel már a 

Fény! Így hát 

hősiesen to-
vábbindul t . 

Egyszer csak 

arra lett fi-

gyelmes, hogy 

minden meg-
változott kö-

rülötte: moz-

gások neszére, és hangokra kez-

dett felfigyelni. Újra madarakat 

látott röpülni, hallotta egy bá-

rányka bégetését. Méhecskék 
zümmögtek körülötte, pillangók 

libbentek a légbe, és egy bogárka 

kapaszkodott fel Mária köpönyeg-

ének szegélyén. De mégis csak 

úgy tűnt számára, hogy az út vég-
telen hosszú lesz. „Tényleg soha 

sem találok rá a nagy Fényre!” – 

gondolta magában, s orcáján vé-

gigcsorogtak a könnyek. S ekkor 

egy fehér, ragyogó madár repült 

Máriához. Csodálatosan énekelt 
és dalában azt zengte Máriának: 
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„Ne félj Mária, én foglak vezetni 
téged!” És a fehér, csillogó ma-
dárka Mária elé röppent és mu-

tatta neki az utat.  

A következő éjjelen azonban 

a csillagok sugározták összes égi 
fényüket a Földre, így mutatva 

neki az utat. A rákövetkező éjjel, 

pedig a Hold küldte ezüst szálait 

Mária útjára. Az ezt követő éjsza-

ka Mária a távolban meglátott 
egy nagy fényességet. Olyan tisz-

tán, olyan fényesen ragyogott, 

hogy elképzelni sem tudjuk. Sok-

kalta fénylőbb volt, mint a Nap 
nálunk az égen! S ebben a nagy 

Fényben, Mária meglátott egy 
kisdedet. Ott nyugodott a Fény-
ben, az ő kisgyermeke volt, a kis-

ded Jézuska. Lehajolt érte, karja-

iba vette, s betakargatta meleg, 

kék köpönyegével, majd elindult 
visszafelé az úton. Most azonban 

úgy rémlett, mintha nem lenne 

olyan nehéz és hosszú, hisz már 

itt volt vele a nagy Fény, megta-

lálta a kis Jézuskát! Mária pedig 
vitte Őt az embereknek. A nagy 

Fény megnyitotta az emberszíve-

ket, és világossággal teltek meg. 

Különösen sok fényt kaptak a 
gyermekek, mert az ő szívük tisz-
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Magasságos, 
Te tudod: nehéz ez az apaság, 
Amit az én szegény vállamra tettél. 
Apja volnék, - és mégsem az vagyok. 
Ez a gyermek… ha szemébe tekintek, 
Benne ragyognak nap, hold, csillagok. 
Anyja szemei s a Te szemeid. 
Istenem, a Te szemeid azok. 
Gyönyörűséges és szörnyű szemek, 
Oly ismerősek, s oly idegenek… 
Ez az ácsműhely… ezek a forgácsok… 
Mit tehettem érte?... mit tehetek? 
Én tanítottam fogni a szerszámot. 
Mégis rá fogják majd a kalapácsot. 
Úgy félek: mi lesz? 
Most is ki tudja, merre kóborog, 
Tekintetétől tüzet fog a műhely, 
Tüzet a világ, s egyszer ellobog. 

Ó, jó volt véle Egyiptomba futni 
S azután is óvni a lépteit, 
Fel a templomig, Jeruzsálemig, 
Míg egyszer elmaradt… 
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja 
Borzolta szürkülő szakállamat. 
Ezüst nyomot hagyott már akkor is, 
Komoly nyomot parányi rózsaujja. 
S most olyan más az útja… 
Vezetném és Ő vezet engemet. 
Csak azt tudom, a Te utadon jár, 
Magasságos, 
De ki tudja a Te ösvényedet? 
Te vagy az atyja, - én senki vagyok, 
Az Evangéliumban hallgatok, 
S hallgat rólam az Evangélium. 

Reményik Sándor: József, az ács, Istennel beszél  



Előadás-sorozat a Gödöllői Waldorf Óvodában: 

A waldorf pedagógia elmélete és gyakorlata 

 
Helyszín: Gödöllői Szabad Waldorf Óvoda, Gödöllő, Isaszegi út 11. 

 

2009. február 12. csütörtök 17 óra: Ének-zene az óvodában 

2009. március 4. szerda 17 óra:  A ritmus formáló ereje. Mondókák, 

versek, rigmusok 

2009. április 21. kedd 17 óra:  Művészeti tevékenységek a waldorf 
óvodában 

2009. május 26. kedd, 17 óra: A biztonság szerepe az óvodás gyer-

mek életében 
 
 

Az előadók közt szerepel Baráti Ilona, a Nagykovácsi waldorf óvoda 

friss nyugdíjas óvónője, Martin Keizer holland antropozófiai művé-

szetterapeuta, s Gfellner Csilla, óvónő. Mayer Zsolttól, 30/9-480-

130, zsolt.mayer@pur-bau.hu - új cím!! 
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Hírek ,  prog ramok  

SZALAGAVATÓ BÁL 
 

A 13. osztály szalagavatójára 2009. január 24-én kerül sor, 19 órá-

tól a veresegyházi Mézesvölgyi Általános Iskolában. 

Jegyek kaphatók a helyszínen, vagy elővételben a 13. osztályban. 

(Árak: felnőtt: 2000.– Ft; diák: 1000.– Ft.) 
 

 

 

Szeretettel vár mindenkit a 13. osztály! 
 

 

Iskolai események a közeljövőben 
 

December 22 - január 2.: téli szünet 
 

Január 5.: téli szünet utáni első tanítási nap 
 

Január 6.: vízkereszt 
 

Február 13. és 14.: farsang 
 

Áldott, szép Karácsonyt és új erőt, tiszta gondolatokat kíván az 
elkövetkezendő esztendőre minden kedves Olvasónak  

a Dióhéj szerkesztősége!  

javascript:oW.compose2('zsolt.mayer%40pur-bau.hu')


 

M ai szellemtudományos 

szemlélődésünk azt 
fogja megmutatni ne-

künk, hogy az a tudás, amelyet 

az antropozóftai világszemlélettel 

érünk el, alkalmas arra, hogy 
felvilágosítást adjon a legszéle-

sebb értelemben az életről. Nem-

csak a mindennapi valóság élete 

lesz érthető számunkra az ilyen 

tudással, hanem felvilágosítást 
kapunk az életről abban a nagy, 

széles összefüggésben, amit ak-

kor veszünk szemügyre, ha nyo-

mon követjük a halálon át azon 
időkig, amelyek a halál és egy új 

születés között telnek el az ember 

számára. De éppen a mindennapi 

életre vonatkozóan tudjuk nagy 

hasznát venni a szellemtudo-

mánynak, mert olyan rejtélyeket 
tud megfejteni számunkra, ame-

lyek megmutatják, hogyan tu-

dunk úgyszólván zöldágra ver-

gődni az élettel. Mivel annak az 
embernek, aki nem képes bete-

kinteni a lét alapjaiba, sok min-

den érthetetlen marad abból, 

amivel az életben naponta, sőt 

óránként találkozik. Sok kérdés 
tornyosul fel számára, amely az 

érzéki rnegismerésből nem vála-

szolható meg, s ha ezek megvála-

szolatlanok maradnak, zavaróan 
nyúlnak bele az életbe, mert elé-

gedetlenséget idéznek elő. Az elé-

gedetlenség az életben azonban 

sohasem szolgálhatja az          

Ünnepi melléklet 

 

Rudol f  S te i ner  
 

A felejtés  
 

Megj e lent  a  „ Szel lemtudományos  ember tan ”  c .  könyv-
ben  

 

Karácsonyi ünnepi melléklet  



 

emberiség fejlődését és igazi bol-

dogulását. Az élet rejtélyeinek 
százait tudnánk felsorolni, ame-

lyek sokkal mélyebben világíta-

nak bele az életbe, mint ahogy 

általában sejtjük. 
Egy ilyen szó, amely sok rej-

télyt foglal magában, a felejtés. 

Mindnyájan ismerik ezt, mint 

szót, amely annak az ellentétét 

mutatja, amit egy bizonyos kép, 
gondolat, benyomás megőrzésé-

nek nevezünk. Bizonyára mind-

nyájuknak voltak már mindenfé-

le szomorú tapasztalatai azal, 
ami a felejtés szó mögött rejlik. 

Végigcsinálták már azt a gyötrel-

met, ami gyakran azáltal jön lét-

re, hogy ez vagy az a képzet, vagy 
benyomás, mint mondani szok-

tuk, az emlékezetből kitörlődött. 

Talán akkor utána is gondoltak: 

miért kell olyasminek hozzátar-

tozni az élet jelenségeihez, mint a 
felejtés? 

Nos, ilyen dolgokról gyümöl-

csöző módon csak az okkult élet 

tényeiből tájékozódhatunk. Hi-
szen tudják, hogy az emlékezet-

nek, a memóriának van valami 

köze ahhoz, amit az emberi éter-

testnek nevezünk. Így előre bo-

csáthatjuk, hogy az emlékezés 
ellentétének, a felejtésnek van 

valami köze az étertesthez. Talán 

jogosult az a kérdés: van-e vala-

mi értelme az életben, hogy az 
ember olyan dolgokat, amelyeket 
egyszer képzetvilágában birto-

kolt, el is tud felejteni? Vagy meg 

kell elégednünk azzal, ami ezzel a 

képzettel kapcsolatban oly gyak-

ran történik, hogy a felejtést úgy-

szólván csak negatívan jellemzik, 
hogy azt mondják: ez éppenség-

gel az emberi lélek egy hiányos-

sága, hogy nem tud mindent 

minden pillanatban jelenlévőként 
birtokolni. Csak akkor kapha-

tunk felvilágosítást a felejtésről, 

ha ellentétének jelentését állítjuk 

lelkünk elé, az emlékezés jelentő-

ségét és sajátosságát. 
Ha azt mondjuk, hogy az em-

lékezésnek van valami köze az 

étertesthez, akkor joggal kérdez-

hetjük: hogyan van az, hogy az 
embernél az étertestnek a felada-

ta az, hogy a benyomásokat és 

képzeteket megőrizze, hiszen az 

étertest már a növénynél is jelen 
van, és ott lényegesen más fel-

adata van? Gyakran beszéltünk 

arról, hogy egy növényi lénynek, 

amely előttünk van, a puszta kő-

vel ellentétben egész anyagiságát 
áthatja az étertest. S az étertest a 

növényben a legszorosabb érte-

lemben az élet princípiuma, az 

ismétlődés princípiuma. Ha a 
növény csak az étertest tevékeny-

ségének lenne alávetve, akkor a 

növény gyökerétől kezdve szaka-

datlanul csak a levél princípiu-

mát, elvét ismételné. Hogy egy 
élőlényben a tagok mindig újra 

ismétlődnek, ezért az étertest fe-

lelős, mivel mindig az akarja elő-

hívni ugyanazt. Van tehát ilymó-
don valami az életben, amit át-
örökítésnek nevezünk, a hozzá 

hasonló létrehozása. Ez lényegé-

ben az étertest tevékenységén 

nyugszik. Minden, ami az ember-
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nél és az állatnál is az ismétlődé-

sen alapul, az éterikus princípi-
umra vezethető vissza. Amikor a 

hátgerincnél a gyűrűs csontok 

egymás után ismétlődnek, azt az 

étertest tevékenysége idézi elő. 
Hogy a növény növekedésében 

felül lezárul, hogy a virágzásban 

az egész növekedés összegzése 

jelenik meg, ez abból származik, 

hegy felülről a Föld asztralitása 
hat a növény növekedésére. Hogy 

az embernél a hátgerinc gyűrűs 

csontjai felfelé kiszélesednek, és 

koponyává s ott üreges csontok-
ká válnak, ennek eredete az em-

ber asztráltestének tevékenységé-

ben rejlik. Így elmondhatjuk, 

hogy minden, ami lezáródásokat 
hoz létre, az asztrálishoz tartozik, 

és minden ismétlődést az éteriség 

elve idéz elő. A növénynek van 

éterteste és az embernek is. A 

növénynél természetesen nem 
lehet emlékezésről beszélni. Mert 

egyáltalán azt feltételezni, hogy a 

növény egy bizonyos öntudatlan 

emlékezettel megjegyzi, milyen 
volt a levél, amelyet létrehozott, s 

egy kicsit tovább nő, s az első 

levél mintája után hozza létre a 

következőt, ez fantáziáláshoz ve-

zet, amelyre ma az újszerű ter-
mészettudomány hajlamos. Ott 

például arról is beszélnek, hogy 

az öröklődés egyfajta öntudatlan 

emlékezésből származik. Ez most 
bizonyos? Csaknem azt mond-
hatnám, garázdálkodást jelent a 

természettudományos irodalom-

ban, mivel a növénynél emléke-

zetről beszélni valójában puszta 

dilettantizmus a legszélesebb ér-

telemben. 
Az étertesttel van dolgunk, 

amely az ismétlődés princípiuma. 

Hogy a különbséget megérthes-

sük a növényi és az emberi éter-
test kozött, amelynek a növényi 

étertest tulajdonságai mellett 

még az a képessége is van, hogy 

az emlékezetet kialakítsa, vilá-

gossá kell tennünk, hogy egyálta-
lán miben különbözik a növény 

és az ember. Gondolják csak el, 

hogy beletesznek egy növényi 

magot a földbe; akkor ebből a 
növényi magból egy teljesen meg-

határozott növény keletkezik. A 

búzamagból búzaszár és búzaka-

lász jön létre, egy babszemből a 
bab növény. S Önöknek azt kell 

mondaniuk: bizonyos módon ez 

megmásíthatatlanul meghatáro-

zott a mag jellegénél fogva, ahogy 

ez a növény kifejlődik. Hiszen 
igaz az, hogy a kertész közbelép-

het, és mindenféle mesterkedés-

sel nemesítheti, bizonyos módon 

átalakíthatja a növényt. De ez 
alapjában véve mégis valami ki-

vételes, és különben mégis csak 

csekély mértékben mond ellent 

annak, amit az előbb azzal jelez-

tünk, hogy elmondtuk: egy olyan 
növény fog kifejlődni, amelynek 

egészen meghatározott alakja, 

növekedése, stb. van. Így van-e 

ez az embernél is? Bizonyára, egy 
bizonyos fokig ez az eset áll fenn, 
de csak bizonyos fokig. Látjuk 

azt, ha egy ember jön létre az 

emberi magból, hogy az ő fejlődé-

se is bizonyos fokon lezárul. Lát-
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juk, hogy néger szülőktől néger 

jön létre, a fehérektől fehér, és 
még sokfélét hozhatnánk fel, ami 

azt mutatná, hogy éppen úgy, 

mint a növénynél, az embernél is 

a fejlődés bizonyos határokon 
belül lezárul. De ez csak bizo-

nyos határokig, a fizikai, az éteri-

kus, sőt az asztrális jelleg hatá-

ráig tart. Kimutatható ez némileg 

a gyermek szokásaiban és szen-
vedélyeiben, aki egész élete folya-

mán úgyszólván hasonló marad 

elődei szenvedélyeihez, ösztönei-

hez. De ha az ember éppen úgy 
lezárt lenne egy bizonyos növeke-

dés határán, mint a növény, ak-

kor nem létezhetne olyasmi, mint 

a nevelés, a szellemi és lelki tu-
lajdonságok fejlődése. Ha külön-

böző szülők két gyermekére gon-

dolnak, akik adottságok és külső 

sajátosságok tekintetében közeli 

rokonságban vannak, és elképze-
lik, hogy az egyik gyermek elzül-

lik, nem sokat törődnek nevelés-

ével, a másikat azonban gondo-

san nevelik, jó iskolába küldik, 
tartalmas fejlődésen megy ke-

resztül, akkor lehetetlen azt 

mondaniuk, hogy ez a tartalmas 

fejlődés már csírájában megvolt a 

gyermeknél, mint például a bab-
nál. A bab minden esetben a csí-

rából nő ki, nem kell különöseb-

ben nevelni. Ez a természetéhez 

tartozik. A növényeket nem tud-
juk nevelni, az embereket azon-
ban tudjuk. Át tudunk adni vala-

mit az embernek, bele tudunk 

vinni valamit, míg a növénybe 

nem tudunk hasonlót belevinni. 

Honnan származik ez? Ez azon 

alapszik, hogy a növény étertest-
ének minden esetben meghatáro-

zott belső törvényszerűsége van, 

amely lezárt, amely magról-

magra fejlődött ki, és meghatáro-
zott köre van, amelyből nem tud 

kilépni. Másként van ez az ember 

étertesténél. Ez úgy van, hogy az 

étertestnek azon a részén kívül, 

amely a növekedésre van szánva 
— ugyanarra a fejlődésre, ame-

lyet az ember is bizonyos határo-

kon lezár, mint a növény — ezen 

a részen kívül az étertestnek úgy-
szólván még egy része van, amely 

szabad, amelyet eleve semmire 

sem használnak fel, ha az embert 

a nevelés során nem látjuk el 
mindazzal, ha az emberi lélekbe 

nem illesztjük bele mindazt, amit 

az étertestnek ez a szabad része 

dolgoz fel. Így tehát valóban az 

étertestnek van egy, a természet 
által fel nem használt része az 

embernél. Az étertest e részét 

megőrzi az ember; nem használja 

fel növekedésre, sem természe-
tes, szerves fejlődésére, hanem 

megtartja mintegy szabadként 

magában, hogy segítségével felve-

hesse a képzeteket, amelyek a 

nevelés folyamán belejutnak. 
Nos, a képzeteknek ez a felvé-

tele azonban úgy történik, hogy 

az ember először benyomásokat 

kap. Benyomásokat mindig kell 
kapnia az embernek, mivel az 
egész nevelés benyomásokon és 

az éter- és asztráltest együttes 

működésén nyugszik. A benyo-

mások befogadásához tartozik az 
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asztráltest. Hogy ezt a benyomást 

Önök megtarthassák, hogy ne 
tűnjék el ismét, ehhez szükséges 

az étertest. Még a legkisebb, lát-

szólag jelentéktelen emlékezéshez 

is szükséges az étertest tevékeny-
sége. Ha például egy tárgyat 

szemlélnek, akkor ehhez az aszt-

ráltest szükséges. Ha azonban 

kézben tartják, ha a fejüket elfor-

dítják, ehhez már az étertestre 
van szükségük. A megtekintés-

hez tartozik az asztráltest; hogy 

képzetet alkossunk, ahhoz már 

az étertestre van szükségünk. 
Tehát, ha az étertest tevékenysé-

ge a képzetek ilyenfajta megőrzé-

séhez még igen csekély ugyan, ha 

tulajdonképpen, csak akkor jön 
tekintetbe, ha maradandó szoká-

sok, hajlamok, temperamentum-

módosulások, stb. lépnek fel, eh-

hez mégis már az étertestre van 

szükség. Ennek ott kell lennie, 
még akkor is, ha egy egyszerű 

képzetet akarunk megőrizni em-

lékezetünkben, mivel a képzetek 

mindenfajta megtartása bizonyos 
módon az emlékezeten alapul.  

Nos tehát a nevelési hatásokon 

keresztül, az ember szellemi fejlő-

désén keresztül szabad éterikus 

tagjába sok mindent beleilleszt, s 
feltehetjük magunknak a kér-

dést: ez a szabad éterikus tag 

vajon jelentőség nélküli marad-e 

az ember növekedésére és fejlő-
désére? Nem, ez nem így van. 
Fokozatosan, minél idősebb lesz 

az ember — a fiatalabb években 

nem annyira — az éterikus tag 

részesedik abból, amit éterteste a 

benyomások és a nevelés folytán 

bekebelezett az emberi test egész 
életében, bensőleg is. S Önök a 

legjobban úgy tudnak képzetet 

alkotni arról, hogy ez hogyan tör-

ténik, ha megengedik, hogy egy 
olyan tényt közöljek, amelyet az 

életben általában nem vesznek 

tekintetbe. Hiszen az ember úgy 

véli, a lelkieknek az ember életére 

általában nincs nagy jelentősége. 
Mégis előfordulhat a következő: 

gondolják csak el, hogy egy em-

ber kap egy betegséget, egyszerű-

en azért, mivel egyfajta éghajlat 
nem megfelelő körülményeinek 

van kitéve. Most feltételesen el 

kell képzelniük, hogy ez az ember 

kétféle feltétel mellett betegedhet 
meg, például úgy, hogy az éter-

test szabad tagjában nem sok 

feldolgozni valója van. Tegyük fel, 

hogy ő egy közönyös ember, a 

külvilág kevés benyomást gyako-
rolt rá, aki a nevelés folyamán 

nagy nehézségekkel került szem-

be, akinél a dolgok egyik fülén 

be, a másikon kimentek. Egy 
ilyen embernél a meggyógyulás 

eszköze nem olyasmi lesz, ami 

például egy másiknál, aki élénk, 

eleven értelemmel rendelkezik, 

aki fiatal korában sokat vett fel, 
aki sokat feldolgozott és ezért 

éterteste szabad tagjáról igen jól 

gondoskodott. Ezt természetesen 

a külső orvostudománynak még 
meg kell állapítania, hogy az 
egyiknél a gyógyulási folyamat 

miért nehezebb, mint a másik-

nál. Az étertestnek az a szabad 

része, amely energikussá vált a 
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sokoldalú benyomások következ-

tében, éppen itt szerez érvényt 
magának, részesül a belső moz-

gékonyságból a gyógyulási folya-

matban. Számtalan esetben kö-

szönik az emberek gyors vagy 
fájdalomnélküli gyógyulásukat 

annak, hogy fiatalságukban 

élénk szellemi részvétellel, szor-

galmasan vették fel a benyomá-

sokat, amelyek kínálkoztak szá-
mukra. Itt látják a szellem befo-

lyását a testre! Egészen másként 

zajlik ez egy olyan ember gyógy-

ulásában, aki érzéketlenül, tom-
pán éli az életet, mint egy olyan-

nál, akinél, az étertestnek ez a 

szabad része nem nehéz és letar-

gikus, hanem mozgékony ma-
radt. Hiszen Önök is meggyőződ-

hetnek erről a tényről, ha nyitott 

szemmel szemlélik a világot, ha 

megfigyelik, hogyan viselkednek 

betegségek folyamán a szellemi-
leg közönyös és a szellemileg 

élénk emberek.  

 Így látják, hogy az embernél 

az étertest mégis valami egészen 
más, mint a puszta növénynél. A 

növénynél hiányzik az étertest-

nek ez a szabad része, amelyik az 

embert továbbfejlesztette, s hogy 

az embernek ilyen szabad éter-
testi része van, ezen nyugszik 

alapjában véve az ember egész 

fejlődése. Ha összehasonlítják az 

ezer év előtti babot a mai babbal, 
akkor észrevesznek ugyan egy 
bizonyos különbséget, hiszen az 

jelentősen kicsi; a babok lényegé-

ben ugyanolyan alakúak marad-

tak. De vessék össze egyszer Eu-

rópa embereit Nagy Károly korá-

ban a mai emberekkel: miért 
vannak a mai embereknek egé-

szen más képzeteik és tapaszta-

lataik? Mivel mindig volt egy sza-

bad része étertestüknek, ami ál-
tal felvettek valamit és természe-

tüket át tudták alakítani. Ez ál-

talánosságban érvényes. Most 

azonban egyszer meg kell szem-

lélnünk, hogyan mutatkozik meg 
részleteiben ez az egész hatás-

mód, amelyet jellemeztünk. 

Tételezzük fel azt az esetet, 

hogy egy ember, akinek volt egy 
benyomása, nem törölte ki ezt 

emlékezetéből, hanem a benyo-

más ott marad. Először is, igen 

furcsa lenne, ha arra kellene 
gondolniuk, hogy minden, ami 

fiatal koruktól benyomást gyako-

rolt Önökre, az élet minden nap-

ján reggeltől estig, mindig jelen 

lenne. Hiszen tudják, hogy ez 
csak egy bizonyos ideig a halál 

után van jelen. Akkor megvan a 

maga célja. De az életben ezt elfe-

lejti az ember. Önök mind nem-
csak számtalan dolgot felejtettek 

el, amit gyermekkorukban álél-

tek, hanem sok olyat is, ami ta-

valy — és bizonyára néhány 

olyasmit is, ami tegnap fordult 
elő Önökkel. Egy képzet, amely 

eltűnt az emlékezetből, amelyet 

„elfelejtettek”, semmiképpen sem 

egész lényükből, egész szellemi 
organizmusukból tűnt el. Ez egy-
általán nem így van. Ha tegnap 

láttak egy rózsát, és ezt elfelejtet-

ték, a rózsa képe mégis jelen van 

Önökben, s éppen így a többi be-
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nyomás is, amelyeket felvettek, 

még ha a közvetlen tudat ezt el is 
felejtette.  

Nos, van egy nagy, óriási különb-

ség egy olyan képzet között, ame-

lyet emlékezetünkben tartunk, és 
egy olyan képzet között, amely 

eltűnt emlékezetünkből. Tehát 

szemügyre veszünk egy képzetet, 

amelyet egy külső benyomás 

alapján alakítottunk ki, és amely 
most tudatunkban él. Majd lelki-

leg rápillantunk, ahogy fokozato-

san eltűnik, fokozatosan elfelej-

tődik. De ott van, megmarad az 
egész szellemi organizmusban. 

Mit csinál ott? Mivel foglalkozik 

ez az úgynevezett elfelejtett kép-

zet? Egész jelentőségteljes felada-
ta van. Először ugyanis hozzá-

kezd ahhoz, hogy az étertestnek 

ezen az Önöknek vázolt szabad 

részén, helyes módon dogozzék, 

és az étertestnek ezt a szabad 
részét használhatóvá tegye az 

ember számára. Úgy van, mintha 

ott csak megemésztették volna. 

Amíg az ember felhasználja, hogy 
általa megtudjon valamit, addig 

nem dolgozik belsőleg a szaba-

don mozgathatón, az étertest 

szabad részén. Abban a pillanat-

ban, amikor belesüllyed a felej-
tésbe, elkezd működni, így el-

mondhatjuk: az emberi étertest 

szabad részén állandóan dolgoz-

nak, állandóan alakítják. S mi 
az, ami teremt ott? Ezek az elfe-
lejtett képzetek. Ez a felejtés 

nagy áldás! Amíg egy képzet meg-

ragad emlékezetükben, addig ezt 

a képzetet ráhúzzák egy tárgyra. 

Ha egy rózsát szemlélnek, és en-

nek képzete emlékezetükben van, 
akkor a rózsa-képzetet ráhúzzák 

a külső tárgyra. Ezáltal a képzet 

a külső tárgyhoz van kötve, és 

belső erejét oda kell kisugároz-
nia. Abban a pillanatban azon-

ban, amikor a képzetet Önök el-

felejtik, az belsőleg felszabadul. 

Ekkor elkezd olyan csíra-erőket 

kifejleszteni, amelyek belsőleg az 
ember étertestén dolgoznak. Így 

elfelejtett képzeteinknek egészen 

komoly jelentősége van a szá-

munkra. Egy növény nem tud 
felejteni. Természetesen benyo-

mást sem tud fogadni. Már azért 

sem tudna felejteni, mivel egész 

étertestét a növekedésére hasz-
nálja fel, és semmi felhasználat-

lan rész nem marad. Nem lenne 

semmije, ami kifejlődhetne, ha 

képzetekhez jutna. Minden azon-

ban, ami történik, törvényszerű 
szükségességből jön létre. Min-

denütt, ahol valami jelen van, 

aminek fejlődnie kell, és fejlődés-

ében nem kap támogatást, ott a 
fejlődés útjába egy akadály kerül. 

Minden, ami egy szervezetben 

nem a fejlődésbe kapcsolódik be-

le, az akadállyá válik a fejlődés 

számára. Tegyük fel azt, hogy a 
szem belsejében mindenféle zár-

ványok különültek el, olyan 

anyagok, amelyeket a szem nor-

mális víztartalma nem tudna fel-
venni; ezáltal a szem látóképes-
ségében zavar lépne fel. Semmi-

nek sem szabad maradnia, ami 

nem szövődik bele a környezeté-

be, amit nem lehet fölvenni. Így 
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van ez a szellemi benyomásokkal 

is. Egy ember, aki például benyo-
másokat tudna kapni, és ezeket 

állandóan tudatában tudná tar-

tani, könnyen odajuthatna, hogy 

az a rész, amelynek az elfelejtett 
képzetekkel kell táplálnia magát, 

túl keveset kapna ezekből az elfe-

lejtett képzetekből, és mint egy 

béna rész, zavarná a fejlődést, 

ahelyett, hogy elősegítené. Ekkor 
egyúttal arra is meg lenne az ok, 

miért káros az, ha az ember éj-

szaka lefekszik, és mivel bizo-

nyos gondjai vannak, a benyo-
másokat egyáltalán nem tudja 

kiparancsolni magából. Ha el 

tudná felejteni ezeket, akkor jóté-

kony munkálkodást végezne éter-
testén. Itt kézzelfoghatóvá vált az 

Önök számára a felejtés áldása, s 

ugyanakkor utaltunk annak 

szükségességére is, hogy nem 

kell kényszeríteni magukat arra, 
hogy ezt vagy azt a benyomást 

megőrizzék, hanem sokszor meg 

kell tanulniuk, hogy egyiket-

másikat elfelejtsék. Az ember 
egészségére a legnagyobb mér-

tékben káros az, ha bizonyos dol-

gokat egyáltalán nem tud elfelej-

teni. Amit itt a pillanatok min-

dennapi dolgairól mondani tu-
dunk, az etikus-morális körül-

ményekre is felhasználható. 

Olyasmi, amit egy karakter jóté-

kony hatásának nevezhetünk, 
amely semmi haragot nem tart, 
valóban ezen alapul. Tönkreteszi 

az ember egészségét, ha harag-

tartóak vagyunk. Ha valaki kárt 

okoz nekünk, s mi annak a be-

nyomását, amit nekünk okozott 

felvesszük magunkba, és mindig 
visszatérünk erre, hamarosan azt 

látjuk, hogy mivel a kárnak ezt a 

képzetét ráhúzzuk erre az ember-

re, ekkor kívülről engedjük ára-
molni ezt a képzetet. Tegyük fel, 

azonban azt, hogy oda jutnánk, 

hogy annak az embernek, aki 

kárt okozott nekünk, úgy nyújta-

nánk kezet, ha ismét találkozunk 
vele, mintha semmi sem történt 

volna; ez valóban gyógyító. S ez 

nem kép, hanem tény, hogy gyó-

gyítóan hat. Egy ilyen képzet, 
amely kívülről ostobának és ha-

tástalannak bizonyul, ha egy em-

ber valamit tesz nekünk, az 

ugyanabban a pillanatban belül-
ről gyógyító balzsamként árad 

igencsak sok mindenre, ami az 

emberben van. Ezek a dolgok té-

nyek, és belőlük még szélesebb 

értelemben láthatjuk a felejtés 
áldását. Ez a felejtés nem csupán 

hiány az ember számára, hanem 

olyasvalami, ami az emberi élet 

legjótékonyabb dolgai közé tarto-
zik. Ha az ember csak az emléke-

zetet fejlesztené ki, s minden az 

emlékezetben maradna, ami rá 

benyomást gyakorol, akkor éter-

testének mindig többet kellene 
hordoznia, mindig gazdagabb 

tartalmat kellene kapnia, ugyan-

akkor bensőleg egyre jobban ki-

száradna. Hogy fejlődőképes lesz, 
ezt a felejtésnek köszönheti. Kü-
lönben úgy van, hogy egyetlen 

képzet sem tűnik el teljesen az 

emberből. Ez a legjobban annál a 

nagy visszaemlékezésnél mutat-
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kozik meg, amely közvetlenül a 

halál után játszódik le előttünk. 
Ott megmutatkozik, hogy teljesen 

egyetlen benyomás sem vész el. 

Miután a felejtés áldását a 

mindennapi életben semleges és 
morális területen is kissé érintet-

tük, fontolóra vehetjük a felejtést 

a halál és az új születés közötti 

időre gyakorolt nagymértékű ha-

tásában. Mi tehát alapjában véve 
a kamalóka, az embernek az az 

átmeneti ideje, amely a 

devachánba, a tulajdonképpeni 

szellemi világba történő belépése 
előtt húzódik? Ez a kamalóka 

jelen van, mivel az ember közvet-

lenül a halál után nem tudja elfe-

lejteni hajlamait, vágyait, élveze-
teit, amelyekkel az életben ren-

delkezett. Az ember a halál után 

elsősorban fizikai testét hagyja el. 

Majd megjelenik az Önöknek már 

gyakran vázolt nagy emléktabló a 
lélek előtt. Ez két, három, legké-

sőbb négy nap után teljesen meg-

szűnik. Aztán megmarad az éter-

test egyfajta extraktuma. Mialatt 
az étertest tulajdonképpeni terje-

delmes része kihúzódik és felol-

dódik az általános világéterben, 

visszamarad az étertest egyfajta 

esszenciája, csontváza, váza, de 
összehúzódva. Az asztráltest a 

hordozója minden ösztönnek, tö-

rekvésnek, sóvárgásnak, szenve-

désnek, az érzéseknek, érzékelé-
seknek és élvezeteknek. Nos, az 
asztráltest nem jutna a gyötrő 

nélkülözés tudatára, ha azáltal, 

hogy még össze van kötve az éter-

test maradványával, nem lenne 

állandóan lehetősége, hogy emlé-

kezzék arra, amit az életben élve-
zett és amire vágyott. S a leszo-

kás alapjában véve nem más, 

mint fokozatos felejtése annak, 

ami az embert a fizikai világhoz 
láncolja. Tehát itt is látjuk, hogy 

az embert kínozza az, hogy még 

emlékszik a fizikai világra. Ahogy 

az ember számára a gondok is 

kínzók lehetnek, ha nem akarnak 
eltűnni az emlékezetből, úgy a 

hajlamok és az ösztönök is gyöt-

rőkké válnak, amelyek megma-

radnak a halál után, s ez a gyötrő 
emlékezés az élettel kapcsolatban 

vésődik bele mindenbe, amit az 

ember kamalóka-ideje alatt visz 

véghez. S abban a pillanatban, 
amikor sikerül neki, hogy min-

dent elfelejtsen, ami vágyként és 

sóvárgásként élt benne a fizikai 

világ iránt, akkor lépnek csak elő 

az előző élet szerzeményei és gyü-
mölcsei úgy, ahogy azoknak a 

devachánban hatniuk kell. Ott 

válnak az új élet kialakításának 

formálóivá és mestereivé, mivel 
alapjában véve úgy van, hogy az 

ember a devachánban azon az új 

alakon dolgozik, amellyel rendel-

keznie kell, ha ismét az életbe 

lép. Ez a munka, ez az előkészü-
lete későbbi lényének, ez adja 

neki a boldogságot, amit végig a 

devachán alatt érez. Ha az ember 

átment a kamalókán, akkor már 
elkezdi az előmunkálatokat jö-
vendő alakjához. A devacháni 

életet mindig az tölti ki, hogy 

minden extraktumot, amelyet 

magával hozott, arra használja 
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fel, hogy következő megjelenését 

ősképében alakítsa ki. Ezt az ős-
képet úgy formálja, hogy beledol-

gozza az elmúlt élet gyümölcseit. 

Ez azonban csak úgy lehetséges, 

hogy elfelejti, ami számára a ka-
malókában olyan nehézséget oko-

zott. Ha tehát mi szenvedésről és 

vágyakozásról beszélünk a kama-

lókában, akkor látjuk, hogy ez 

onnan származik, hogy az ember 
nem képes rá, hogy elfelejtsen 

bizonyos összefüggéseket a fizikai 

élettel, hogy a fizikai élet emléke-

zésként lebeg lelke előtt. Akkor 
azonban, amikor átment a „Léthe 

árján”, amikor átlépte a felejtés 

folyóját, ha megtanulta ezt a fe-

lejtést, akkor fordítja az előző in-
karnáció eredményeit és tapasz-

talatait arra, hogy a következő 

élet ősképét, prototípusát részről-

részre kialakítsa. S akkor kezd a 

szenvedés helyére lépni a 
devachán boldogító öröme. Ép-

pen úgy, ahogy a mindennapi 

életben, amikor gondok gyötör-

nek bennünket, ha bizonyos kép-
zetek nem akarnak eltűnni emlé-

kezetünkből, mintha étertestünk-

be egy elfásodott elszáradt rész 

tolakodna be, ami ártalmunkra 

van, éppen úgy van lényünkben 
egy rész a halál után, amely 

szenvedésünkhöz és nélkülözé-

sünkhöz olyan sokáig hozzájárul, 

amikor a felejtéssel nem tudjuk 
átküzdeni magunkat a fizikai vi-
lággal való összes kapcsolaton. 

Ily módon, ahogy a képzetek az 

ember számára a gyógyulás csírái 

lehetnek, úgy az előző élet min-

den tapasztalata az öröm forrásá-

vá válhat a devachánban, ha a 
felejtés folyóját átlépte az ember, 

ha mindent elfelejtett, ami őt az 

érzéki világban az élethez kötötte.  

Így tehát látjuk, hogy az élet 
egész terjedelmében teljességgel 

érvényesek a felejtés és emléke-

zés törvényei. 

Most talán felvethetnék azt a 

kérdést: hogyan lehetnek az em-
bernek egyáltalán képzetei a ha-

lál után arról, ami az elmúlt élet-

ében történt, ha el kell felejtenie 

ezt az életet? Azt mondhatná va-
laki: tudtok-e egyáltalán felejtés-

ről beszélni, mert hiszen az em-

ber levetette az étertestet, és az 

emlékezésnek és a felejtésnek 
mégiscsak van valami köze az 

étertesthez? Az emlékezés és a 

felejtés a halál után természete-

sen másfajta formában történik. 

Ezek úgy változnak meg, hogy a 
szokásos emlékezés helyére lép 

az olvasás az Akasha-

krónikában. Ami a világban tör-

tént, nem tűnt el, hanem objektí-
ven ott van. Míg a kamalókában 

eltűnik az emlékezés a fizikai 

élettel összefüggésben, ezek az 

események egészen más módon 

bukkannak fel mialatt az Akasha
-krónikában az ember elé lépnek. 

Tehát ott nincs szüksége az em-

bernek az élettel való kapcsolat-

ra, mint ahogy az a szokásos em-
lékezésnél adódik. Minden ilyen 
kérdés, amelyet felvethetnek, 

meg tud oldódni. Ehhez tartozik 

viszont az, hogy időt engedjünk 

magunknak, hogy ezeket a dol-

 10 Ünnepi melléklet 



 

gok fokozatosan tegyük magun-

kévá, mivel nem lehetséges, hogy 
egyszerre legyen a kezünk ügyé-

ben minden, amivel valamit meg 

tudunk érteni. A mindennapi 

életben is sok minden nyilatkozik 
meg számunkra, ha ismerjük 

ezeket a dolgokat, amelyekről 

most szó esett. Sok minden mu-

tatkozik meg, ami az emberi éter-

testhez tartozik, a temperamen-
tumoknak az emberre gyakorolt 

sajátságos visszahatásában. Hi-

szen már elmondtuk, hogy ezek a 

karakter-sajátosságok, amelyeket 
temperamentumnak nevezünk, 

az étertestben erednek. Vegyünk 

egy melankolikus temperamentu-

mú embert, aki egyáltalán nem 
tud kikeveredni bizonyos képze-

tekből, amelyekről állandóan 

gondolkoznia kell. Egészen más-

ként van ez, mint egy szangvini-

kus vagy flegmatikus tempera-
mentumnál, ahol a képzetek csak 

úgy eltűnnek. A melankolikus 

temperamentum éppen abban az 

értelemben, ahogy ezt láttuk, ár-
talmas lehet az ember egészségé-

re, míg a szangvinikus tempera-

mentum bizonyos értelemben 

rendkívül kedvező lehet rá. Ter-

mészetesen nem szabad úgy ven-
ni ezeket a dolgokat, hogy az em-

ber azt állítja: az embernek arra 

kell törekednie, hogy mindent 

elfelejtsen. De látják, hogy éppen 
ezekből a dolgokból, ahogy meg-
ismertük őket, szangvinikus vagy 

a flegmatikus temperamentum 

egészséges vagy előnyös volta 

mutatkozik meg, s a melankoli-

kus temperamentum egészségte-

lensége. Természetesen ott a kér-
dés, hogy egy ilyen flegmatikus 

temperamentum vajon a helyes 

módon hat-e. Egy flegmatikus, 

aki csak triviális képzeteket vesz 
fel, könnyen felejt. Ez számára 

csak egészséges lehet. De ha 

csak ilyen képzeteket vesz fel, 

akkor ez egyáltalán nem lesz jó 

neki. Így hatnak egymásra a kü-
lönféle dolgok. Kérdés: vajon a 

felejtés csak egyfajta hiányossága 

az emberi természetnek, vagy ta-

lán valami hasznos? Ezt a kér-
dést a szellemtudományos isme-

retekkel válaszoljuk meg. S más-

részt látjuk, hogy erős morális 

impulzusokat is követni tudunk 
ilyen dolgok ismeretével, ha az 

ember úgy gondolja, hogy boldo-

gulására - ezt egészen objektíven 

szemlélve - hasznos, ha az oko-

zott sértéseket és bántásokat el 
tudja felejteni, akkor ott egy egé-

szen más impulzus van. Amíg 

azonban úgy véli, hogy ennek 

semmi jelentősége sincs, akkor 
semmiféle morális prédikáció 

sem használ. Ha azonban tudja, 

hogy el kell felejtenie, s hogy bol-

dogulása ettől függ, akkor egé-

szen másként engedi hatni magá-
ra ezt az impulzust. Nem szüksé-

ges, hogy ezt egyenesen egoistá-

nak nevezzük, hanem azt mond-

hatjuk: beteg és nyavalyás va-
gyok, tönkreteszem szellemi, lelki 
és testi bensőmet, így a világnak 

sem vagyok hasznos. Az ember a 

jó közérzet kérdését is egészen 
más szempontból szemlélheti. Aki 
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kifejezett egoista, annál az ilyenfaj-
ta meggondolások nem sokat hasz-
nálnak. De aki az emberiség boldo-
gulását tartja szem előtt, és ezért 
arra is gondol, hogy ebben közre-
működjék, tehát közvetlen módon 
saját boldogulását is szem előtt 
tartja - ha az ember képes arra, 
hogy ezt meggondolja, akkor az 
ilyen szemlélődésekből morális 
eredményeket is elérhet. S éppen-
séggel megmutatkozik az, ha a 
szellemtudomány belenyúl az em-
ber életébe, mialatt bizonyos szel-

lemi körülményekről megmutatja 
számára az igazságot, hogy a leg-
nagyobb etikai-morális impulzuso-
kat hozza számára, amelyeket 
semmiféle más ismeret és semmi-
féle, csupán külsődleges morális 
parancs nem tud nyújtani neki. A 
szellemi világ tényszerű ismerete, 
ahogy azt a szellemtudomány köz-
vetíti, ezért erősebb impulzus, 
amely a morál tekintetében is a 
legnagyobb előrelépést hozhatja az 
emberi életben. 

 12 Ünnepi melléklet 

Hozzád, Veled, Neked,  
Mondani egy utolsó éneket,  
Imában ömleni Eléd,  
Legutolsó, de hűséges cseléd...!  
De jaj! ha nem igaz!  
Szobám csupa por,  
Kertem csupa gaz,  
Csupa lelógó tört faág,  
A templom messze, a könyv nehéz,  
Ólomcsizmában toporog az ész.  
És mégis, mégis, Ő van itt,  
Immár tőlem el nem veszik.  
Nap nap után, éj éj után  
Én Téged hívlak, Miatyánk. 
 

De mire jó  
Egy lámpástalan rádió?  
Hogyan szólítsam az ég Urát  
Egy siketnéma Miatyánkon át,  
Ha szói közül minden második  
Alattomosan elrejtőzködik!  
Bénult napokon, izzadt éjeken  
Az értelem is értelemtelen,  
Értelemtelen és imátalan, -  
Magam vagyok, egészen egymagam. 

 

De talán mégis volna valami  
Helyettem hinni, vallani,  
Nevemben felimádkozó  
Karikás kis szentolvasó,  
Egyetlen társam aki vagy,  
Karikagyűrűm, el ne hagyj! 
 

De nem hagytalak-e Téged el én,  
Szómmal, amelyből kialudt a fény?  
Szívemmel, amely csupa seb,  
Elmémmel, amely űrnél üresebb?  
S nem hagytam-e el Veled együtt 
Azt,  
Aki az űr fölött virraszt?  
Mit felelek, hisz nem tudok felelni:  
Mit felelhet a Mindennek a semmi!  
Akarom élni az egész hitet,  
Szeretni, ahogy Isten szeret,  
És bízni, bízni akarok,  
Abban, amit a Krisztus hozott.  
Nem érzem, nem is gondolom,  
De akarom, akarom, akarom. 

Sík Sándor:  A néma Miatyánk 
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