
Megjelent a Dióhéj 2014 Advent számában: 

Waldorf szülők a XXI. században 

– Beszámoló az INSWAP éves találkozójáról – 

Amikor ismerőseim körében megemlítem, hogy októberben Bécsben, a Waldorf szülők 

találkozóján vettem részt, szinte látom, ahogy beszélgetőtársam lelki szemei előtt kötött 

gyapjúpulóvert viselő anyukák jelennek meg, amint euritmiáznak, vagy biosütemény 

majszolása közben az antropozófiáról beszélgetnek. Jóllehet semmi kifogásom sincs ezek 

egyikével szemben sem, azért ne gondoljuk, hogy csak az igazán „hardcore” szülők mennek 

el egy ilyen találkozóra. Magam is meglepődtem tavaly, amikor először vettem részt a 

Waldorf szülők nemzetközi hálózata, az INSWAP találkozóján (akkor Rigában), hogy mennyire 

„evilági”, ugyanakkor mélyen Waldorfos emberek gyűltek össze. És nem csak szülők: volt itt 

egykori Waldorf szülő, aki nagymama korba érve a francia Waldorf szülők szövetségének 

aktív tagja, nagypapa, akinek unokája jár a bécsi Waldorf iskolába, de a 14 országból érkezett 

résztvevők között akadt egy-két külső szemlélő (vagy talán leendő Waldorf szülő) is. A 

Waldorf pedagógiáról, életmódról itt jóformán szó sem esik; nincs rá szükség, hiszen ez a 

közös alap. Mindannyian mélyen meg vagyunk győződve arról, hogy ez a helyes út 

gyermekeinknek (és persze nekünk), és épp azért vagyunk itt, hogy ezt az utat egyengetni 

tudjuk. 

Ez a nyolcadik INSWAP találkozó volt (a második, amelyen Magyarország képviseltette 

magát), és ahogy a gyermeknél is változásokat hoz a második hét év megkezdése, ez itt is 

megfigyelhető. Tavaly ősszel megjelent az első hírlevél, a vezetés kezd strukturáltabb 

formákat ölteni, és az éves találkozók kezdetben vegyes előadásai egyre inkább egy-egy 

adott téma köré csoportosulnak. Míg tavaly inkább a Waldorf intézmények külső 

megjelenéséről, népszerűsítéséről volt szó, idén inkább befelé tekintettünk, és a téma a 

szülők szerepe volt a Waldorf iskolákban és a Waldorf mozgalomban.  

Manapság már egyre kevesebben gondolják úgy, hogy a szülők szerepe a németek által 

„három B”-ként aposztrofált (bauen, backen, bezahlen – vagyis építeni, sütni és fizetni) 

tevékenységekre szorítkozik. Ugyanakkor sok a bizonytalanság a téren, hogy mi lehet ez az 

új, kibővült szerep; mi az, ami elvárható egy szülőtől; mi az, amit megtehet egy szülő; és hol 

vannak a határok. Ezt a kérdéskört jártuk körül a két és fél nap alatt előadások és csoportos 

beszélgetések révén. Számomra két előadás adott igazán sokat. Az egyik Christopher 

Clouder, a sokak által ismert brit antropozófus előadása, aki Steiner tanait alapul véve 

meglepően gyakorlatias válaszokat adott arra a kérdésre, hogy mi a szerepe a szülőknek a 

XXI. században.1  

A másik előadást Hilde Lengali, egy hétgyermekes norvég édesanya tartotta, aki az ottani 

Waldorf szülők országos szövetségének főállású alkalmazottja immár hét éve. (Alighanem ő 

az egyedüli a világon, aki főállásban foglalkozik a Waldorf szülők ügyeivel…) Az ő előadása 

éppen ezért volt hiteles számomra, hiszen ő munkája révén – többek közt – nap mint nap 

látja az egyes iskolákon belüli szervezeti hibákat, szülők és tanárok közötti, vagy szülők 

                                                           
1 Christopher Clouder előadásáról egy következő lapszámban szeretnék részletesebben beszámolni. 



egymás közötti konfliktusait, és segíti az iskolákat, hogy ezeket a problémákat ne csak eseti 

jelleggel, hanem koncepcionálisan is kezelni tudják. 

Ugyanis ahogy nálunk is, a legtöbb iskola nem tudatosan közelíti meg a szülői szerep 

kérdéskörét, nincs egy kidolgozott elképzelés erre vonatkozóan, a szülőkkel való 

együttműködés sokkal inkább eseti jellegű. A tudatosságra azonban ezen a téren is egyre 

nagyobb szükség lenne. Az iskolának el kell gondolkodnia azon, hogy a szülőkre 

fenntartóként, támogatóként tekint-e, vagy inkább társként a nevelésben? Ez persze nehéz 

feladat elé állít mindannyiunkat, de meg kell találnunk a legkisebb közös többszöröst. Talán 

nem meglepő módon Hilde a kommunikációt jelölte meg a szülők és az iskola közötti 

kapcsolat sarokköveként. Egy szülő számára a legfontosabb az információ – mindenről. Nem 

csak arról, hogy mi is a Waldorf pedagógia, mit miért csinálnak az iskolában, és miért akkor, 

hanem arról is, hogy mit kell tenniük annak érdekében, hogy jó szülők, illetve a tanár jó 

társai legyünk a nevelésben? Persze a tanár, az iskola nem találhatja ki minden szülő minden 

kérdését – ez nem is feladata. Viszont a szülő egyik legfontosabb feladata, hogy kérdezzen. 

És e dialógus során egy olyan kultúrát, légkört kell kialakítanunk, ahol biztonságosan meg 

tudjuk osztani és meg tudjuk beszélni a problémáinkat, gondolatainkat.  

Hilde szerint a szülői szerepet két jellemzőnek kell áthatnia: a szerénységnek és a 

nagylelkűségnek. Mindegy, hogy tanári vagy szülői oldalról nézünk-e egy Waldorf 

intézményt, a középpontban mindig ugyanaz kell legyen: a gyermek. Magunkat ezért a 

háttérbe kell helyeznünk, ebben az értelemben tehát szerénynek kell lennünk. Ugyanakkor 

nagylelkűnek abban, hogy elfogadjuk, ha valaki más, elfogadjuk, ha valaki nem vesz részt a 

közös munkában, sőt azt is, ha elmegy az iskolából. Emellett arra biztatott bennünket, hogy 

ne mondjunk le egy szülőről sem. Talán ha belefektetünk némi időt és energiát, előrébb 

tudjuk segíteni őket ezen az úton. 

Ahogy a tavalyi beszámolómban is, itt is hozzá kell tennem, hogy habár az előadások valóban 

jók voltak, sok kérdésünkre választ adtak, és újabb kérdéseknek adtak helyet, egy ilyen 

találkozó igazi hozadéka mégis az, hogy sok nagyszerű embert megismerhetünk, új 

kapcsolatok szövődnek, és hogy megtapasztalhatjuk a Waldorf összetartozás élményét.  

Bővebb információ a szervezetről, valamint a korábbi és következő konferenciákról a 

www.waldorfparents.net oldalon található, ahol az érdeklődők az INSWAP hírlevelére is 

feliratkozhatnak. 

Skarka Cecília 


