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BEKÖSZÖNTŐ
„Bennem van, íme, csengő és harangdal, 

és bennem van a legnagyobb, a Gyermek, 
a fényes jászol, s valamennyi angyal!"

Sík Sándor

Ádventkor, a születendőre való várakozás csendjében feltehetjük a minden kor-
ban aktuális kérdést: milyen életvilág vár az érkező Gyermekre? A Gyermekre, 
akire úgy kell tekintenünk, mint annak folyton változó, örökösen mozgásban 
lévő, megújuló reprezentására.

Isten gyermekként küldi el egyszülött fiát, hogy földi életét végigkövetve példát 
adjon nekünk. Mert a gyermekek (és a bennünk lakozó örök gyermek) az élet 
megjelenési formáit mutatják meg.

Máté és Lukács evangéliuma bemutatja a családot, ahova a Jézus-gyermek szü-
letett. Mindkét evangélium úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll 
Mária mellett és egyszerű, kétkezi munkásként gyakorolja Jézus mellett az ács-
mesterséget. Ez egy döntő elem a gyermeket körülvevő élettér megformálásá-
ban: a férfi mivolt megjelenítése, ami az ellenállásokkal szemben végzett tevé-
keny munkában fejeződik ki.

Az anyában a kisgyermek a testi és lelki védettséget éli meg: egészen a testiségig 
átélve az Égi Világ összefoglalását is egy beburkoló emberalakban. Ahol ezek 
a kozmikus erők működnek, amelyeket női erőknek nevezünk, az az angyali 
szférák hatása alatt áll. És az angyalok valóban ismerik a sorsokat, amit előde-
ink még pontosan tudtak. Nekik még világos volt, hogy a játszó gyermeknek 
van vezetője, aki nem más, mint az őrangyala. Az őrangyal juttathat a játék so-
rán azokhoz az élményekhez, tapasztalatokhoz, amelyek a későbbi életben nagy 
fontosságot nyernek.

József Attila megfogalmazásában:

„Én boldog pillanataimban gyermeknek érzem magamat, és akkor derűs a szívem, ha 
munkámban játékot fedezek föl. Félek a játszani nem tudó emberektől és mindig azon 
leszek, hogy az emberek játékos kedve el ne lankadjon, hogy azok a szűkös életfeltételek, 
melyek a játék kedvét és lehetőségét szegik, megszűnjenek."

Legyünk hát gyermekké, hogy tiszta szívvel meglássuk: Gyermek adatik nekünk, 
aki a reményteli karácsonyi csoda!

Forgács Erzsébet
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Henning Köhler – antropozófus, gyógy-
pedagógus és nevelési tanácsadó – már 
több mint egy évtizeddel ezelőtt felhívta a 
figyelmet arra a tudati veszélyeztetettség-
re, mely kultúránkat jellemzi: „a világ egyre 
inkább afelé változik, hogy az ideérkező em-
ber nem szívesen látott vendég, pontosabban 
a világ egyre kevésbé kész magába fogadni 

PEDAGÓGIA ÉS MŰVÉSZET

ELFELEDETT ERŐFORRÁSAINK
Forgács Erzsébet írása

Hosszú évek pedagógusi és fejlesztőtanári 
munkája késztetett arra, hogy megosszam 
tapasztalataimat kollégákkal és szülőtár-
sakkal. Naponta szembesülök korunk ti-
pikusnak nevezett problémáival. Ezekhez 
a több évtizedes iskolai reformkísérletek 
sem tudtak valódi segítséget kínálni. A 
gyermekek és felnőttek közötti szakadék 
mind jobban mélyül! A felnőttek világa 
egyre tehetetlenebbül áll a gyermekeknél 
jelentkező iskolai teljesítményzavarokkal 
szemben, melyek leggyakrabban koncent-
rációhiányban, motiválatlanságban, fá-
sultságban, fáradtságban és közönyben 
mutatkoznak meg. De a másik véglet sem 
ritka, amikor a túlingereltség, a szorongás, 
a frusztráció már “nemcsak“ a lázadás 
destruktív formáiban ölt testet, hanem fo-
kozódó agresszióban is. Mindezekhez hoz-
závehetjük még az intoleráns megnyilvá-
nulások legszélesebb skáláját is, melyek „a 
szabad véleménynyilvánítás“ szellemében 
sértik a másságot a faji, vallási vagy nemi 
hovatartozás terén.

Az életkörülményeink és környezetünk 
károsító hatásaiból fakadó ismert terhelő 
tényezők mellett mégis csak konkrét vála-
szokat kellene kapnunk az okokra és ezek 
gyökereire, hogy gyakorlati teendőinket 
megfogalmazhassuk. 

„Manapság voltaképpen minden gyermeket meg kell menteni.“
(Rudolf Steiner: GA 296)

Dobránszky Petra, 4. osztály
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a gyermeki impulzust, amelynek – ahogy 
Montessori fogalmaz – 'regeneráló lehelete 
a mérgező gázokat el kell hogy oszlassa'. A 
világnak szüksége van a gyermeki impulzus-
ra, hogy a kor mérgező hatásainak ne essen 
áldozatul! Ezzel szemben a társadalomban 
uralkodó szellemi-kulturális erők hideg, béní-
tó légkörében alkotóképességünket három-
szoros pusztítás is éri:

• a fantázia megmerevedik = a gondolkodás 
halála,

• a kapcsolatok elgépiesednek = az érzés 
halála,

• a cselekvés pusztán a hasznosságra és 
célszerűségre irányul = akarat halála". (1)

A halálpólus felől támadó erőknek éppen 
ez a gyermeki lény a célpontja, ami egyben 
az új Krisztus-tapasztalás közeledésével 
szembeni ellentámadás is. Krisztust, a 
gyermeki reprezentálóját, J. Beuys „a moz-

gásban lévőnek“ nevezi, aki az ártatlanság 
szférájából érkezik, aki eszméket alkot és 
olyan tettekre sarkall, amelyek kapcsolatot 
teremtenek ég és Föld között. Ez a gyer-
meki lény minden oldalról támadásnak van 
kitéve a világban.

A gyermek alakító impulzusokkal lép a 
Földre, melyeket az őket fogadó felnőt-
tek helyből visszautasítanak. A gyermeki 
impulzus „a mozgásért végzett beavatás“, 
ahogy Beuys Krisztus eljövetelét nevezi. A 
mozgáshoz hőre van szükség, és ez csak a 
melegség légkörében történhet.

A gyerekek egyre erősebb hőmozgás-im-
pulzussal érkeznek „lelketlen rivalitás-kul-
túránknak mind hidegebbé váló szociális 
körülményei közé.“ A szociális melegség 
csökkenése és a szellemi mozgás elsze-
gényedése maga után vonja a középsze-
rűek diktatúráját. A fantázia elsivárosodik, 
a kapcsolatok kiüresednek. Rudolf Steiner 
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ebben a hidegségben az egyoldalú és ma-
gára hagyott intellektus veszélyeit látja: ter-
mészetes, hogy a gyermek ellen irányul, aki 
az emberi szeretet magva.

Tény, hogy ma intellektuális korban élünk, 
de az is tény, hogy gondolkodásunk a mai 
szintjén elégtelen absztrakció csupán. Hi-
ányzik a szépség a közízlésből, és az em-
ber erkölcsi élete katasztrofális állapotban 
van. Soha nem volt nagyobb szükség arra, 
mint manapság, hogy a nevelés magára 
vállalja az óvás és a gyógyítás feladatát, 
hogy az ember ne nőjön fel kiüresedett lé-
lekkel, eltávolodva a szellemi világtól!

A morális fejlődés szempontjából az élő 
példának van szerepe. De ez az élő példa 
mit sem érne, ha a gyermekben nem mű-
ködne az az erő, amely minden mérlege-
lés nélkül, boldogan utánozza a látottakat. 
Ugyancsak Köhler mondta: „A gyermekben 
affinitás van arra, ami a világban a jót jelenti, 

és ezt nem belénevelték. A neveléstől függ 
ellenben, hogy ez az alapvető, de tartalmilag 
még bizonytalan jóra való hajlam megtalálj-e 
a megfelelő kapcsolódási pontokat. Magát a 
hajlamot nem a nevelés idézi elő, ám neve-
léssel el lehet rontani. A gyermekeknek azon 
készségében, hogy a jót utánozzák, az angyal 
nyilvánul meg.“ (2)

A kisgyermek a világ jelenségeihez az után-
záson keresztül tud odafordulni, és ezáltal 
tud felébredni kreativitása is. Az érzékelő- 
és kifejezőkészség viszonya az emberben 
az utánzás révén alakul ki. Ez adja meg 
az esélyt arra, hogy a gyermek helyesen 
tudjon bánni érzékszervi benyomásaival. 
Az utánzás tehát nem pusztán az alakító 
akarat első kifejeződése, hanem a legjelen-
tősebb lépés az érzékszervi érettség felé 
vezető úton.

Rudolf Steiner azt mondja, hogy a sza-
badság csírája az utánzásban rejlik. „A kis-
gyermek utánzóképessége olyan tudattalan 
attitűdből ered, aminek lényege az élet iránt 
érzett mély, odaadó szeretet. Ha ez nincs 
tönkretéve, akkor ez a gyermek játékában 
csodálatos módon kifejeződésre jut. A gyer-
mek abban találja meg a legboldogabb és 
legintenzívebb tapasztalást, ha mindazt, amit 
a felnőtt tesz, természetes módon utánozza 
játék közben.“ (3)

A szülői háznak és az óvodai csoportnak 
megfelelő fizikai követelményeket, helyes 
tevékenységeket, az utánzás számára jó 
példát kell biztosítania. Mindent az élet 
iránt érzett tiszteletnek kellene áthatnia! A 
Waldorf-óvodai tevékenységben a cselek-
vés elevensége és az akarati élet az elsődle-
ges. Christof Lindenau ezt kiszélesítve eljut 
a megállapításhoz, hogy „az egyre növekvő 
szociális hidegség nem utolsó sorban a lé-
lektelen munkafogalom következménye.“(4) 
A jóság princípiumát a munka világához 

Horváth Zalán, 6. osztály
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tartozónak tartja: „gondoljunk arra, hogy a 
tevékeny felebaráti szeretet nagyjából az egy-
másért való munkálkodást jelenti. Az, hogy a 
jóság a társadalomban átfogó szervezőerővé 
válik-e vagy sem, nagymértékben függ attól, 
hogy mit fognak a jövőben munkán érteni: 
erőráfordítást, a képességek pénz keresetért 
történő bevetését, vagy erőnk, illetve képes-
ségeink önzetlen odaajándékozását a többi 
ember számára a mindenkiért való felelős-
ségtudat jegyében. Valójában a munkálkodó 
ember a kölcsönös segítés és ajándékozás 
princípiumát követi az ősjelenség szempont-
jából. A munka világában csak akkor jöhetnek 
létre egészséges viszonyok, ha a munkát e 
princípium alapján szervezik meg.“ (4)

A munka és a tevékenységek a ritmus 
folytán rendet és egyensúlyt visznek az 
életünkbe, nemcsak a napok viszonylatá-
ban, de az egész hétre vonatkozóan is; át 
az évkörön, az ünnepek által kijelölt jeles 
időpontokkal. Ezek segítik a jó szokások 
kialakítását az ismétlődések biztonságot 
nyújtó rendszerében.

Látjuk, hogy milyen óriási jelentősége van 
a munkának a nevelésében a földi érett-
ség megszerzéséhez, és mégis: szinte alig 
akad gyermek, aki például rendszeres házi-
munkát végezne! Pedig még nem is olyan 
régen a ház szíve volt a konyha, ahol a csa-
lád tagjai egymásért végeztek munkát, és 
a házi tűzhely melege valódi kohéziót jelen-
tett. Ugyanezért foglal el központi helyet a 
Waldorf-óvodákban is a konyha. Ráadásul 
a házimunka vagy a kertgondozás egész 
tárházát kínálja mindazon archetipikus 
mozgásmintáknak, melyek fizikai testünk 
birtokbavételének az alapjai. A házimunká-
ban olyan spirituális erő rejlik, melyet újra 
fel kell fedeznünk, és egy modern beavatá-
si útnak is tekinthetünk.

A konyha hő-éterében készül a táplálék, 
melyet a közös asztalnál együtt fogyasz-
tunk el. Ezt a szakrális cselekvéssort éppen 
a gyermek vonatkozásában kapcsolhatjuk 
Gabriel arkangyalhoz. Gabriel, akit a kará-
csony angyalaként ismerünk, a táplálásért 
felelős. A tápláló, alakító és plasztikus erő-
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hatásokért, melyet gyöngéden szerető pil-
lantással, áldón kísér a kozmoszból, hogy 
a létesülőt, születendőt kövesse inkarnáló-
dásában.

Számomra itt vált világossá, hogy a 
megtestesülő Krisztus-lény mint a gyer-
meki reprezentánsa hogyan jelenik meg 
az anyák és az óvónők sütés-főzésében. 
Van-e adekvátabb tevékenységforma az 
első hét évben, mint cipót sütni, dagasz-
tani, zöldséget vágni, vagy mosni, vasalni, 
sepregetni?

Minden kézzel végzett munkafolyamat-
nak megvan az ősidőktől megformált, jól 

„koreografált“ ritmikus mozdulatsora. Ez 
az ismétlődéssel beépül az étertestbe, és 
lenyomatot képez az emlékezés számára, 
hogy a gondolkodáshoz alapot nyújtson. 
Ez átvezet az iskoláskor második hétéves 
szakaszához, ahol a mesterségekkel, ház-
építéssel, földműveléssel ismerkednek 
meg: sokféleségük megannyi formája a 
szolgálatnak, amely által az ember legjobb 
lénye mutatkozik meg. Az ember mint egy-
szerű szolga és Isten küldötte jelenik meg. 
Mester, aki minden lény javára végzi szol-
gálatát. Jó gazda, aki teljesen benne él a 
természetben, de több is annál, mert irá-

nyítani, kormányozni tudja az életet, és így 
mindenki részesülhet javainak áldásában.

Az első hét évben a gyermeknek minden 
erejét teste fejlődésére kell fordítania, fel 
kell építenie ezt a „házat“. Ez erkölcsi fela-
dat is, mivel lelke és szelleme teljesen ezzel 
kapcsolódik össze. Ha a nevelés intellektu-
ális formáit túl korán elkezdjük, vagy kizá-
rólagosan ezt preferáljuk, később nagy árat 
kell majd fizetnünk, mert a természet ellen 
dolgozunk: olyan erőket húzunk a tudatos-
ságba, az érzékelés rendszerébe, amelyek-
nek még tudattalanul kellene működniük. 
Ezzel tönkretesszük azokat a fejlődő erő-
ket, amelyekre a jövőben lenne szükség, 
és betegségek, gátlások, komplexusok és 
más működési zavarok lépnek fel.

Csak akkor alakul ki a tudat, amikor már 
készen van a test. Így kerül a gondolat az 
akarat és az érzés kontrollja alá. Így válik 
tehát morális kérdéssé, erkölcsi feladattá 
is a korai gyermekévek védelme az intellek-
tuális hatásoktól.

Jellemző, hogy a mai ifjúság rendkívül ér-
telmes, ám akaraterejük és jellemük jóval 
elmarad e mögött. De nem ebben kell-e 
látnunk korunk általános gyengeségeit: 
befolyásolhatóság, manipulálhatóság, az 
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önálló felelősségvállalás és belső kontroll 
hiánya? Pedig gyermekeink már a rubikon 
előtt próbálják figyelmünket felhívni a prob-
lémákra egyre drasztikusabb jelzéseikkel: 
tiszteletlen viselkedés, állandó kritizálás, 
kihívó és erotikus viselkedés, közömbös-
ség vagy éppen az önkifejezés túlhangsú-
lyozása.

A hideg és absztrakt gondolkodással 
szemben — mely törvényszerűen juttat el 
ezekhez a megbetegítő hatásokhoz — léte-
zik olyan gondolkodásmód is, amely a hő 
lényének felel meg: ezek az ideáljaink. Mi-
chaela Glöckler így ír erről: „minél világosab-
ban és lekötelezőbben alakul ki számunkra 
az életideál, annál egyértelműbben átmelegít 
és átsugároz mindent, amit gondolunk. Aki 
például a három krisztusi ideált követi az 
életében: az igazságot a gondolkodásban, a 
szeretetet az érzésben, és a szabadságot az 
akaratban, annak egy életkérdés vagy egy 
megoldandó probléma láttán egészen más 
gondolatai jönnek mozgásba, mint egy má-
sik embernek. Aki az ideáin gondolkozik, az 
a jövőben él. Az ideák annál aktuálisabbak 
lesznek, minél régebben hordozzuk őket. A 
jövőből élik bele magukat gondolkodásunk je-
lenébe. Ebből láthatóvá válik, hogy miért tudja 
a szervezetet átmelegíteni és egészségesen 
tartani az idealisztikus, megfelelő gondolko-
zás. És éppen a vallás az, amely teljesen a 
jövőben, az idealizmus felé él, és az ideák for-
májában az isteni célok közelébe viszi az em-
bert, megközelíthetővé teszi a gondolkodás 
számára. Megsejtetheti, hogy az egészség, a 
létbiztonság, az ittlét öröme és az élet értel-
mének milyen kimeríthetetlen forrása lakozik 
benne.“ (5)

A vallás szorosan összefügg az akarati 
élettel. A vallást gyakorolni kell. Arról szól, 
hogy tegyük a jót és a szépet a körülmé-
nyek ellenhatásaival szemben is. A lángra 
lobbantott jóakaratnak kell áthatnia a tet-

teket a gyermekeknél: így támogatja egy-
mást a vallásos gyakorlat és az öntudat 
egészséges fejlődése.

Elgondolkodtam azon, hogy világszerte 
milyen kihívások elé állítja korunk emberi-
ségét az egyre növekvő munkanélküliség. 
Nem lehet nem észrevenni az ebből faka-
dó destruáló és demoralizáló hatásokat! 
Biztos, hogy új értelmet és tartalmat kell 
adnunk a munkának a jövő generáció har-
monikusabb fejlődésének érdekében, hogy 
magasabb síkon közelítve felfoghassuk 
annak ajándék minőségét.

Talán az értelmes alkotómunkát majd újra 
tisztelet övezi, és a nevelésnek, a pedagó-
giai munkánknak is szerves részévé válik 
otthon és az iskolákban egyaránt, új tar-
talommal töltve fel mindennapi fohászunk 
sorait is:

„A napfényben, Istenem, embererőm tisztelem, 
melyet a Te jóságod a lelkembe beoltott, hogy 
lehessek dolgos, tudnivágyó, szorgos. Fény 
és erő tőled ered, szeretet és hála neked.“

Forgács Erzsébet
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2010/1. számában jelent meg.
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Azzal kell kezdenem, hogy a Waldorf-peda-
gógia nem az a pedagógiai gyakorlat, ahol 
az ún. megszokott módszerek, gyakorlati 
és elméleti megoldások változatlan formá-
ban, merevvé válva, hosszútávon ténylege-
sen működni tudnának. Természetesen az 
antropozófiai emberismeret minden új tö-
rekvésnek az alapja, sőt, azon folyamato-
san dolgozva kell kikutatnunk, hogy melyek 
azok a régi és új módszerek, megközelíté-
sek, pedagógia eszközök, melyek az adott 
korban a leginkább segítik a gyermekeink 
fejlődését.

Az elmúlt évtizedekben a Tanári Kollégiu-
munkban – s tudjuk, hogy ugyanígy vannak 
más iskolákban is – rengeteg tapasztalat 
gyűlt össze arról, hogy miként változtak 
meg a pedagógiai feladatok. Ennek egyik 
igen meghatározó oka az, hogy erőteljesen 
megváltozott a világ, s benne az ember s 
természetesen a gyermek is. Ezek a külső 
hatások, változások – hogy a feladatunkat 
el tudjuk végezni – tőlünk is a megújulás 
képességét és annak gyakorlatát igénylik. 
Az individuális fejlődés és annak túlhang-
súlyozása, és a szinte kizárólagos kötődés 
az anyagi világhoz korunkban olyan erős 
hatású lett az ember életében, hogy azok 
a módszerek, melyeket eddig a különféle 
pedagógiai gyakorlatok alkalmaztak, mára 
már többnyire nem elegendőek, nem meg-
felelőek. Olyan új, tudatosan választott, 
a feladathoz szükséges megközelítések, 

módszerek kellenek, amelyeket nekünk is 
meg kell tanulnunk, s amelyek lehetőséget 
is adnak – sőt „kikényszerítik” – a folyama-
tos fejlesztésüket.

Néhány éve elhatároztuk, hogy elébe me-
gyünk a kihívásoknak, s olyan képzéseket, 
tanári műhelyeket szervezünk, hozunk lét-
re, amelyek által új eszközeinket alaposan 
megismerhetjük és jól begyakorolhatjuk. 
Ilyen volt a nem is olyan régen, sok ta-
nárunk által elvégzett, akkreditált koopera-
tív tanításról szóló továbbképzés, melynek 
szerves folytatásaként az idén tavasszal 
egy, a projektoktatást megalapozó, szin-
tén akkreditált képzést szerveztünk. Azért, 
hogy ezek a pedagógiai eszközök ne csak 
elméleti lehetőségek legyenek, az idei tan-
év kezdetétől a tanári konferenciák mű-
helymunkáinak szerves része lett a koope-
ratív struktúrák gyakorlati alkalmazása, és 
az egyes tantárgyi részterületekben való 
konkrét alkalmazási lehetőségek bemuta-
tása, kipróbálása. Ezek annyira élő gyakor-
latok, hogy már másnap alkalmazhatóak a 
napi munkában. Így aztán egyre több kollé-
ga építi be rendszeresen ezeket a módszer-
tani elemeket a pedagógiai folyamatokba.

A projektoktatásban rejlő lehetőségeket 
a tavalyelőtti tanévben már egyszer kipró-
báltuk az akkori hetedik osztályban. Annak 
tapasztalataira építve idén a nyolcadikosa-
ink számára készülünk egy 2 hetes projekt-
hetet szervezni a tavaszi időszakban. Az 

VÁLTOZÁSOK ELŐTT… 

A múltkori számban utaltam arra, hogy bemutatom azt a másik projektünket, 
melynek kezdetén vagyunk. Megint csak az Álomiskola ideánkra utalok elsőként, 
amelyben már elkezdtük azokat a – tapasztalatainkon alapuló – részfeladatokat 

körvonalazni, melyek megvalósítását kitűztük. 

(Az álomiskola ideáról bővebben a Dióhéj 2015 János-napi számában írtunk – a szerk.)
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addig tanultakat kívánjuk számukra egysé-
ges, egymásra épülő, az eddig megszerzett 
tudásra alapozó és egy konkrét, de tág té-
makörbe foglalni. Így ezáltal sokrétű, egy-
máshoz kapcsolódó, közösen végzendő te-
vékenységeken keresztül kívánjuk az eddigi 
és a megszerzendő új ismereteiket, képes-
ségeiket kihívások elé állítani és elmélyíte-
ni. A projektoktatás nagymértékben képes 
figyelembe venni az egyéni igényeiket, ami 
külön motivációs erő a gyerekek számára, 
hogy saját tanítási folyamatukban aktívak 
legyenek. E mellett egyik legkiemelkedőbb 
jelentősége a kooperatív eszközöket hasz-
náló projektoktatásnak a szociális kom-
petencia fejlesztése, az együttműködő ké-
pesség fokozása az egyéniség megőrzése 
mellett.

Azonban ezen módszerek mellett továb-
bi új területeket is meg kell keresnünk a 
mindennapi pedagógia számára. Egyre 
nyilvánvalóbb, hogy a hatékony pedagógi-
ai munka túl fog és már túl is nyúlik a ha-
gyományos tantermi kereteken, az alapve-

tően frontális tanítási formán. Ahogy erre 
is utaltam már, egyre több olyan gyermek 
érkezik az óvodákba, iskolákba, akiknek a 
tantermi keretek és gyakorlatok egyszerű-
en nem felelnek meg. Ezen körülmények 
között az együttműködési képességük 
igen alacsony, a figyelmük hamar kifárad 
és a felcsillanó – tehát bennük lévő! – ér-
tékeik, képességeik nem tudnak kibonta-
kozni. Azok a minőségek, szellemi, lelki 
sőt fizikai képességek, melyekkel érkeznek, 
egyre inkább kikövetelik maguknak egy-
re határozottabban az élő természetben 
végzett, valós tapasztalatokon nyugvó te-
vékenységeket. Ezzel „akarják” mondhat-
ni kompenzálni – természetesenen nem 
tudatosan, de azért határozott jelzéseket 
adva – a világ olyan alakulását, hatásait, 
melyek a számukra ártóak az egészséges 
fejlődésük szempontjából. S ezeket a taní-
tási-tanulási folyamatokat úgy kell alakíta-
nunk, hogy általuk a tananyag megtanítha-
tó legyen, a szükséges fizikai ügyesség és 
ismeret a világban való boldoguláshoz pe-
dig elérhető legyen. Ennek útját keressük.
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Az alábbiakban azokat az alapozó tevé-
kenységeket, egyéni lépéseket mutatom 
be, melyek ezt a megújulást készítik elő.

Már a tavalyi évben Steiner Melinda (5.o.) 
az osztályában megszervezte és végig is 
vitte azt a projektet, ahol több kisgyerek a 
Csontos család gazdaságában a fentiek-
ben felvázolt tevékenységekben vehetett 
részt. A gyerekek fejlődésében – a tapasz-
talatok Tanári Konferencián való összegzé-
sében ez határozottan tükröződött – erő-
teljes előrelépés történt.

Ehhez a folyamathoz kapcsolódik Fre-
igang Krisztián (2.o.) saját kezdeménye-
zése is, mikor már az első osztály első 
napjaitól kezdve a gyerekeket időjárástól 
függetlenül minden reggel egy, az iskola 
környezetében zajló sétára viszi, és sok-
szor az ott szerzett élmények inspirálják a 
további munkát. Pozitív tapasztalataikon 
felbuzdulva Melinda és Krisztián kezde-
ményezésére került ebben a tanévben sor 
a Tanári Konferenciák egyik kiemeleten 
fontos részének, a stúdiumnak a feldolgo-
zandó anyagául Robyn M. Brown: A gyógyító 
nevelés gyakorlata a hét életfolyamaton ke-
resztül c. műve. Ezen két kollégánk azt is 
vállalta – jelenleg teszik is –, hogy részt 
vesznek azon a továbbképzésen is, amely 
ennek a könyvnek a konkrét gyakorlatát is 
megismerteti a résztvevőkkel, s ők nekünk 
azt továbbadják a konferenciákon. (Kriszti-
án cikksorozatát a képzésről a Dióhéjban is 
olvashatjátok – a szerk.)

Azt a jelenleg már meglévő gyakorlatot is 
újra meg kell említenem, mely nagyszerű 
fejlesztőpedagógusaink kezdeményezé-
sére immár a második éve működik, mely 
nem más, mint a kecske-projekt. Ezen 
keresztül már egy egész rendszeres gya-
korlati tevékenységbe kerülnek a gyerekek. 
Igen örvendetes, hogy ezen személet nem-

csak iskolánkban, hanem a gödöllői óvodá-
ban is teret kapott. Az ottani kerti csoport – 
az országban már néhol több éve működik 
ilyen –, melyet azon gyerekeknek hoztak 
létre, akiknek valóban erre van szükségük, 
mutatja, hogy az új törekvések valós em-
bertani szükségletekre épülnek. Nekünk fel 
kell a jövőben készülnünk arra, hogy az ily 
módon fejlődött gyerekeknek legyen lehe-
tőségük hasonló keretekben való további 
fejlődésre. 

Ahogy tudjátok, sokrétű területen – Ext-
ra Lesson, gyógyeuritmia, festésterápia, 
diszkalkulia – foglalkozunk a gyerekek 
egyéni fejlődésének támogatásával maga-
san képzett szakembereink segítségével. 
Több osztálytanítónk is – Györgypál Ildikó, 
Ruszkay Andrea, Richter Bea – végzi az 
Extra Lesson-képzést, hiszen manapság 
ez a képzettség egyre nagyobb jelentő-
séggel bír a gyermeknevelésben. Nem is 
olyan régen végezte el Tóth Piroska és Vizy 
Miklós a meseterápia-tanfolyamot, míg 
Molnár Judit kollégánk egy régóta vágyott 
területen, a zeneterápiában képzi magát. 
Kovács Klaudia pedig a festés és kép-
zőművészet területén vesz részt tovább-
képzésben és napi gyakorlatként alkalmaz-
za új ismereteit.

Ezek a törekvések, tanári utak készítik elő 
azt a szerkezeti változást a pedagógiánk 
gyakorlatában, amire elemi szinten van 
szüksége a következő generációknak. 

Azonban a legfontosabb, tapasztalatokra 
épülő indokunk a változtatásra – ahogy 
már utaltam rá –, hogy nemcsak egyes 
gyerekek érkeznek már teljesen más igé-
nyekkel a fejlődésük terén, hanem várha-
tóan egy egész, új generáció. Így az egész 
oktatási struktúrának meg kell változnia, 
de ehhez alapvető a jól felkészült, mun-
kájában folyamatosan fejlődni, megújulni 
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képes pedagógus. Nekünk ilyen kollégáink 
vannak, s általuk fog kialakulni az új szer-
kezet. Remélem, látható, hogy ezek a lát-
szólag független mozaikrészecskék milyen 
élő gyakorlattá fognak összeállni iskolánk 
életében a jövőben.

Sok teendőnk van még, s ez egyre jobban 
lelkesít minket. Az egyik legkiemelkedőbb 
például, hogy Benneteket, kedves Szülők 
megfelelően tudjunk bevonni ezen törek-
véseinkbe, s hogy minél szélesebb körben 
meg tudjuk mutatni ezek szükségességét, 
s a bennük rejlő lehetőségeket ahhoz, hogy 

gyermekeiteket egészéges módon, egész-
ségesnek nevelhessük, testi, szellemi és 
lelki értelemben. Hiszen ezért vagyunk 
itt mindannyian. Jelenleg azokon a konk-
rét formákon dolgozunk, amelyek egyre 
közelebb visznek bennünket a leginkább 
megfelelőhöz, s ezekhez vélhetőleg több-
féle átmeneti megoldás fog vinni. A tanév 
hátralévő részében ezekkel foglalkozunk, s 
reméljük, hogy az év végére további előre-
lépésekről tájékoztathatunk Benneteket!

Mincsik István

GYÓGYÍTÓ NEVELŐK, GYÓGYÍTÓ SZÜLŐK 

2. RÉSZ, POLARITÁSOK

Július elején egy fantasztikus hölgy vezetésével, akit Robyn M. Brown-nak hív-
nak, egy  olyan  konferencián vettünk részt, melynek már a címe is sokat sejtetett.  

De mégis mit jelent gyógyító nevelőnek, gyógyító szülőnek lenni?

Az előző cikkben, melyben   a gyógyító 
nevelők, gyógyító szülők konferenciá-
járól számoltam be, többek között nem 
fejtettem ki a gyógypedagógiai polaritá-
sok képeit, mely szorosan hozzátartozik 
a konferencia témájához. Akkor a légzés  
folyamatával kapcsolatot teremtettünk 
a világgal, majd a melegítés folyamatá-
val „házat” építettünk a szívünkben, az 
együttérzés házát. Ha most elég türelme-
sek vagyunk, hogy a melegítés ne váljon 
égetéssé, hogy az együttérzésből faka-
dó megértés a szívünkben várakozzék, 
míg valami nálunk bölcsebb választ ad  
nekünk arra, hogy mi legyen a következő 
lépés, akkor készen állunk a táplálkozás 
fázisára. Ehhez a munkához bizony bel-
ső bátorságra, egyfajta ezoterikus bátor-
ságra van szükségünk. Jelmondatunkat 
mondhatnánk meditációs mondatnak 
is: „Meg tudom csinálni!” Ha kérdésem 
van egy gyermekkel kapcsolatban, ak-
kor kérdezek, de nem más valakit, ha-
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Baróti Blanka, 1. osztály

nem saját magamat. A fizikai testén kívül 
meg tudom figyelni mozgását, járását, 
futását. Ezeket a fizikai képeket tudom  
esténként felidézni, majd magammal vinni 
az éjszakákba.

A Waldorf-oktatásban a temperamentu-
mokat (kolerikus, flegmatikus, melankoli-
kus, szangvinikus) eszközként használjuk 
a gyermekek megértéséhez.

Általában a temperamentumokkal való 
munka egyszerű eszköz, de egyre inkább 
azok a gyermekek vannak túlsúlyban, akik-
nél ez már nem működik. Ők már beléptek 
a gyógypedagógiai polaritások területére, 

és olykor nagyon szélsőséges állapotokkal 
is találkozhatunk. De mik is ezek a polari-
tások? Amikor a polaritásokkal dolgozunk, 
akkor nem azt vizsgáljuk, hogy melyik lény-
tagunk van túlsúlyban, hanem inkább azzal 
foglalkozunk, hogy a négy lénytagunk (fi-
zikai test, étertest, asztráltest, Én) hogyan 
kapcsolódik egymáshoz, illetve hogyan 
működik együtt.

Három polaritáspárt különböztetünk meg:

vastagbőrű – vékonybőrű

vas – kén

alulműködő – túlműködő
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A párok első fele a gravitációhoz kapcsoló-
dik túl erősen, a második fele a felhajtóerő-
be helyezkedik túlságosan.

A vastagbőrű állapot:

Alváskor az asztráltestünk és Énünk a fi-
zikai és étertestünkön kívülre „utazik” és 
csak ébredéskor térnek vissza, mintegy 
belélegezzük őket, majd visszalélegezzük 
egészen a bőrünkig. Amennyiben az aszt-
ráltestünk és Énünk elakad, és nem tud 
a bőrünkig kilélegezni, akkor a lénytagja-
ink nem kapcsolódnak helyesen. Ebben 
az esetben egy „lökés” az, ami segíthet, 
mint amikor be van ragadva az ajtó, és ki 
akarom lökni. Ennek az elakadásnak szél-
sőséges fizikai reakciója az epilepszia, az 
epileptikus állapot. Steiner így is nevezi 
ezt a polaritást, mi azonban ezt az álla-
potot vastagbőrűként fogjuk emlegetni. A 
vastagbőrű állapotban lévő gyermek túl-
ságosan ingerelhető, idegesíthető, illetve 
ezek a gyermekek állandóan ütköznek, lök-
dösnek, bökdösnek, piszkálnak testükkel, 
szavaikkal. Túl sok helyet foglalnak el egy 
teremben. Látszólag nem tudnak érdeklőd-
ni semmi iránt. Ezeknek a gyermekeknek 
nagy a gravitációs kötöttségük. Nehézsé-
gük van az egyensúlyban, legyen az fizikai, 
lelki, vagy gondolkodásbeli egyensúly. Az 
egyensúlytalanságuk szélsősége az ún. 
„erkölcsi defekt”. Tetteik következményét 
nem tudják összekötni tetteikkel, így ha-
tástalan bármilyen következmény. Ezért a 
szociális jeleket nem is érzékelik. Szeret-
nek túlozni.

Hajlamosak a gyűjtögetésre, melynek szél-
sősége a kleptománia. Szeretnek minden-
ben elsők lenni. Ha olvasnak, egyből az 
utolsó betűre ugranak, és csak azt mond-
ják ki. Ha írnak, vagy rajzolnak, akkor azt 
nagy nyomatékkal teszik, súlyos az írásuk, 
rajzuk. Az éneklésnél a ritmust nem isme-

rik, egy hangon kezdenek el a többieknél 
gyorsabban énekelni, mert aki elsőként ér 
el az utolsó hanghoz, az lesz az első; képte-
lenek a többiekkel együtt énekelni. Ha fes-
tenek, száraz a munkájuk, a színeket nem 
keverik. Ha a tanító elkezd egy feladatot 
ismertetni, ők már az első szavaknál tudják 
is, hogy mit kell csinálniuk. Ha ekkor enged-
jük a feladat megoldását nekik, persze nem 
tudják, mit kell csinálniuk, ettől dühösek 
lesznek. Bőrük nagyon száraz, nem képe-
sek izzadni, mert az Én nem tud a bőrön 
túlra a felszínre jutni, kőporszag lengi körül 
őket. A születés előtti állapothoz hasonló-
an az összehúzódás állapotában vannak. 
Ha harcolni vagy menekülni kell, ők inkább 
a harcot választják.

Ennek ellentétes polaritása a vékonybőrű 
állapot:

A reggeli ébredésnél az asztráltest és az Én 
a belégzést követő kilégzés után nem tud 
a fizikai testünk bőrén belül maradni, ezért 
ez a gyermek kissé a teste felett, a testén 
kívül érzi magát. Szélsőséges fizikai állapo-
ta a hisztéria. Ezért Rudolf Steiner ezt az 
állapotot hisztérikus polaritásnak nevezi, 
mi azonban vékonybőrűnek fogjuk hívni. 
A vékonybőrű gyermek túl érzékeny, túl-
zottan tudatában van mindennek, nagyon 
könnyen belehelyezi a másik ember he-
lyébe, helyzetébe magát, olyannyira, hogy 
akár a másik gondolatait is képes „meghal-
lani”, megérezni. Ezeknek a gyermekeknek 
a közelében vigyázzunk, hogy gondolata-
inkban mi jelenik meg velük kapcsolatban, 
mert érzékenységük miatt akár a szerve-
ikig is hathatnak gondolataink. Gyenge 
étertestük miatt annyira érzékenyek, hogy 
fájdalmas számukra a tér, a világ. Gyakran 
szenvednek a körömvágástól, hajvágástól. 
A gravitációban a könnyűség jellemzi őket. 
Szintén egyensúlyproblémákkal küzdenek. 
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Ezek a gyermekek feladatvégzéskor ha-
mar elakadnak, „Nem tudom megcsinálni!” 
– mondják, ezért nehéz belekezdeni a te-
vékenységekbe. Kerülik a kudarcot. Nyug-
talan mozgásúak, amint kinyúlnak a világ 
felé, fájdalmat éreznek. Mint egy tócsa el-
terülnek, ráolvadnak mindenre, kifolynak, 
szétfolynak érzelmeikben, testtartásuk-
ban is. Minden kifolyik belőlük, pl. gyakran 
járnak pisilni. Ezek a gyermekek nagyon 
nedvesek. A festésnél minden összefolyik 
a lapon. Nagyon apró betűkkel írnak, raj-
zolásnál nagyon aprólékosak, részletes a 
munkájuk. Mindig figyelnek, hogy nézi-e 
őket valaki, és karjukkal állandóan takar-
ják az írásukat, rajzukat, de ez nem valós, 
olyan tettetett reakció, mint a vastagbőrű-
nél a közöny. Túlérett illat lengi körül őket. 
Mindig ritmikus időközönként borulnak ki, 
azonban az okokat 3-3,5 nappal korábban 
kell keresni, ez az étertest ritmusa. Az ilyen 
gyermek a halál utáni kiterjedés állapotá-
ban él. Ha harcolni vagy menekülni kell, ők 
inkább a menekülést választják.

A második polaritáspár első tagja a vas  
állapot:

Ez már nem a reggeli ébredéssel van ösz-
szefüggésben, ennél statikusabb állapot. 
Túl sok az Én a fejben, és nem eléggé van 
jelen az anyagcsere–végtagrendszerben. 
Az ideák beáramlanak a fejbe és ott is 
ragadnak, mert az anyagcsere–végtag-
rendszer túl gyenge. A benyomások visz-
szaverődnek, azok emésztetlen állapot-
ban maradnak, és állandó ismételgetésbe 
kényszerítik a vas állapotban lévő gyer-
mekeket. Ezek az emésztetlen állapotok 
rögeszmékké válhatnak. Hajlamosak a 
tikkelésre. Az egyenes vonalakban sokkal 
otthonosabbak, mint a görbe vonalakban. 
Ezért inkább egyenes vonalban szeretnek 
mozogni. Minden csücsköt, sarkot szeret-
nek megnézni. Ha embert kell rajzolni, ak-

kor kedvelik a téglalap alakokat, téglalap 
alakúak a karok, lábak, a test, a fej. Ezek a 
gyermekek kénhiányosak, amit jó pótolni, 
viszont vasban gazdagok: a vasban gaz-
dag ételeket jó kerülni. Ezt a polaritást vas 
állapotnak nevezzük.

Ennek ellentétpárja a kén állapot:

Túl sok az Én az anyagcsere–végtagrend-
szerben és kevés a fejben. Az ideák ugyan 
beáramlanak a fejbe, de onnan gyorsan 
ki is jönnek. Majd az anyagcsere–végtag-
rendszerben mintha mocsárba kerülnének 
és elsüllyednének. A benyomásokat nem 
tudják visszaidézni, nem tudnak vissza-
emlékezni. Ezek a benyomások a mélyben 
ragadnak, ott gyűlnek és erjedni kezdenek, 
míg fel nem „robbannak”. Látszólag jelen 
vannak, de ha fel kellene valamit idézni az 
órai anyagból, képtelenek lennének. Ez nem 
zavarja őket, és meglehetősen higgadtnak 
tűnnek. Sok idő telik el nyugalomban, aztán 
egyszercsak: bumm, robban. Ezek a gyer-
mekek vashiányosak, amit jó pótolni, és túl 
sok kén van a szervezetben: a kénben gaz-
dag ételeket jó kerülni. Ezt a polaritást kén 
állapotnak nevezzük.

A harmadik polaritáspár első tagja az  
alulműködő állapot:

Ez a polaritáspár is sokkal statikusabb, 
mint az első. A fizikai test annyira sűrű, 
tömör, hogy az asztráltest és az Én nem 
találja az útját a fizikai testbe. A végtagjaik 
azonban rendkívül puhák, mint a tészta. A 
test nagy súllyal telepedik a gyermek lel-
kére, és így valódi melankóliát érezhetnek. 
Ezeknek a gyermekeknek gyenge az érzé-
kelésük, nehezen tudnak befogadni dolgo-
kat. A feladatból mindent megértenek, de 
az akaratukba nem képesek továbbvinni, 
nem képesek az akaratukat mozgósítani. 
Gyenge érzékelésűnek, vagy alulműködő 
állapotnak hívjuk.
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Ennek ellentétpárja a túlműködő állapot:

A fizikai test gyenge, az asztráltest és az Én 
nem tud megragadni a testben. Olyanok, 
mint a fej nélküli tyúkok. A fizikai test nem 
várja meg az Ént: cselekszenek, de gondol-
kodás nélkül.

Örökké mozgásban vannak, csörögnek, 
zörögnek, folyamatosan hangot adnak ki 
magukból.

Ez a túlmozgás a mániákus állapotig fajul-
hat, és a gondolkodásra is jellemző lehet. A 
fej állandóan tele van gondolatokkal, hosz-
szú-hosszú monológokba kezdenek, me-
lyeknek soha nincs vége. Mindig jelentkez-
nek, és mindent el akarnak mondani, amit 
tanultak, hallottak, csak úgy dől belőlük ki 
minden. Ha le kellene írniuk a hallottakat 
egy oldalban, akkor ők képesek 7-8 oldalt 
írni, de sokszor semmi köze a hallott témá-
hoz, értelmetlenségek dőlnek ki belőlük. 
Nagyon okosak fejben, de ha írásban kell 
dolgozni, nem képesek rá. Ha le kell írni pl. 
egy számolást, ugyan fejben nagyon jól ki-

számítják, de írásban már nem képesek el-
végezni a műveletet. Az erőszak potenciája 
benne van az ilyen gyermekben, ha nem 
foglalkozunk velük gyógyítóan.

Ezek voltak a polaritások képei. De ha eze-
ket a képeket állóképekként használjuk, 
megint csak címkézünk, és rossz úton 
járunk, mert ezek között a polaritáspárok 
között mozognak a gyermekek állapotai. 
Egy egyensúlyi állapotban könnyen össze-
téveszthetők a temperamentumok képe-
ivel. Amikor a gyermekeket a polaritások-
ban figyeljük meg, akkor az adott állapotot 
egyfajta megérzésen alapuló gondolko-
dással kell megfejtenünk. Az éteri gondol-
kodással állunk előttük, és amennyiben va-
lódi együttérzéssel állunk velük szemben, 
akkor elindulhat a megértés és az ebből 
fakadó gyógyító folyamat. Hogy a gyógyító 
folyamat hogyan indítható el, arról a követ-
kező részben lesz szó. 

Freigang Krisztián
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EGY RÜGYFAKADÁS KÉPEI

„Bölcsek vagytok ti, szárnybontó rügyek, 
… hittetek és kibújtatok, 

hajtott a szent önzés, küzdöttetek, 
győzni akartatok és győztetek!”

A Farm-alapú Nevelésért Egyesület gödöllői ágának munkatársaiként 2015 óta dolgozunk 
a kapcsolódó családokkal, támogatókkal, segítőkkel, iskolákkal azon, hogy egy közösségi 
ÉLETteret, NEVELÉSI teret hozzunk létre. Azzal a céllal, hogy segíteni tudjuk a gyerme-
keket, hogy a „megfelelő környezetben gyógyítsák önmagukat”, hogy egészségesebben 
tudjanak kapcsolódni önmagukhoz, a környezetükhöz, megfelelő kapcsolatot tudjanak 
kialakítani a testükkel, a térrel, amiben élnek, értelmileg tanulni és fejlődni tudjanak, érzel-
mileg és szociálisan pedig kapcsolatot teremthessenek másokkal.

A kezdetekkor havi egy, majd heti két alkalommal FarmVasárnapok, FarmNapközi, iskolai 
osztályok számára farmfoglalkozások formájában kezdődött meg a közös munka, a kö-
zösség és térteremtés a Kicsi Szép Tanyán.

Az idén szeptember közepén elindult a Rügyek tanulócsoport – gyermekek, szülők, mun-
katársak a tanya virágkapuján átlépve közös útra indultunk, amelyet azóta közösen for-
málunk, keresünk, tervezünk, és amiért cselekszünk. Így vált ez az időszak számunkra 
jelképes rügyfakadássá.

Szeretnénk lehetőséget adni a gyerekeknek, hogy felfedezzék, mennyire szép, hogy ké-
pesek együtt dolgozni, hogy valami közöset találjanak, amit meg lehet osztani a földdel, 
növényekkel, egymással. Megtanulják élni az életet, a tanulás és a munka világát egység-
ként, melyben úgy tekinthetnek a mindennapi életükre, mint egy művészi alkotásra. Egy 
olyan nevelési-tanulási tér létrehozásán dolgozunk, ahol mindenki – gyermek és felnőtt 

– a többiekkel együtt és a többiek révén fejlődik.

Keressük, mi az, ami az év körforgásában és a mi életünkben közös, mi az, ami a gyerme-
keket közelebb viszi a földhöz, a természethez, önmagukhoz, egymáshoz.

Milyen az a nevelő környezet, amelyben a gyermek gyógyítani tudja önmagát?

Melyek azok a munkák, amelyek megfelelnek az adott életkorú gyermekeknek, és ame-
lyek sikerélményhez juttatják őket?

Hogyan lehet a folyamatainkat tervezni és éber rugalmassággal alakítva kísérni?

Mit jelent olyan lelkesedéssel jelen lenni a feladatainkban, hogy az hasson a gyerekekre is, 
és lelkesítse őket is az aktuális napi tevékenységeikben?

Hogyan tudjuk összekapcsolni a Waldorf-pedagógiát és a biodinamikus földművelést – a 
jövő nevelő és földművelő kultúráját?

Hogyan tud a pedagógiai akarat, szándék kapcsolódni a földhöz és a világhoz, hogy létre-
jöjjön egy vonzás – és nem nyomás – a tanulni vágyó, felnövekvő ember számára?
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Hogyan kutassuk, járjuk végig az életfolyamatokat, hogy szíverőink megérjenek az új te-
remtésére?

Megfigyeléseinket, tapasztalatainkat hogyan rögzítsük, milyen formában osszuk meg 
szélesebb körben?

Hogyan tudunk partnerségben, társulásban együttműködni a hasonló szellemiséget, ide-
ákat hordozó szervezetekkel, iskolákkal?

Hogyan teremthetjük meg a működésünk gazdasági-pénzügyi alapját?

A gyermekek olyan felnőttek – tanárok, gazdák, mesterek, segítők, szülők – akarati és 
mozgásáramában vannak, akik tudatosan a két kezükkel alakítják, művelik, gondozzák, 
gyógyítják a teret, építik saját és közösségi-szociális életüket, amely a kor pedagógiai, 
szociális, gazdasági és egyéb kihívásaira felelni képes.

„De szépek vagytok, … 
de bátrak vagytok! Nem kérdezitek, 

mi vár rátok – ha itt az ideje, 
mint a barna földből a rét füve, 
a barna ágból kicsaptok ti is…”

A gödöllői dombok és az egyetemi földek ölelésében, a várost átszelő zajos, forgalmas 
főút mögött megbúvó természeti tér minden reggel valami új felfedezésére ad lehetősé-
get. Új színek jelennek meg vagy halnak el, új lyukakra lelhetünk a földben, egy új ág, levél, 
a madarak hangja, a felhők formái, a kukoricaföld változásai egy-egy hangulatot, érzést, 
történetet indíthatnak el bennünk – ezzel az érzékelhető természeti világgal találkoznak 
a gyermekek és felnőttek a Kicsi Szép Tanyára vezető útjukon.

A kisiskolások még szüleik kíséretében érkeznek, a nagyobb társaik mára már önállóan 
teszik meg az utat (budapesti) otthonuktól a tanyáig, megtapasztalva a függetlenséget, 
ami komoly lépés, nagy önbizalmat ad számukra. Teafőzés, tűzrakás, kézmosó és moso-
gatóvíz előkészítése, térrendezés, gyümölcs-, zöldség-előkészítés, darabolás – ezekben a 
napindító tevékenységekben fogadják a felnőttek reggelente a gyermekeket. A közös te-
vékenységben lassan kialakul az együttlét légköre, ami a 9 órakor kezdődő közös körben 
erősödik meg. Ráhangolódnak a térre, időre, egymásra, a rájuk váró feladatokra, melyhez 
erőt meríthetnek az évkör énekeiből, verseiből, a közös fohászból.
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Ezt követően a tanya előtti erdővel és szomszédos házakkal körbekerített térben futás és 
séta következik. A felnőttek a kör különböző pontjain állva figyelik és tartják a gyermeke-
ket, és abban próbálják segíteni őket, hogy meg tudjanak érkezni önmagukba, légzésük, 
mozgásuk harmonikusabb legyen. Tapasztalják, milyen nehéz nekik elcsendesülni – fő-
leg a beszédben –, önmagukra figyelni, megtalálni a ritmust, a rendezettséget a mozgás-
ban, a testükben.

 

Ezután a napi időszerű és szükségszerű feladatokat, farmmunkákat végzik el a kertben, 
konyhában, műhelyben, udvaron a gyerekek: öntözés, ásás, gyomlálás, ültetés, favágás, 
fűrészelés, gereblyézés, metszés, diószedés, darálás, őrlés, darabolás, terítés stb. Tapasz-
talatokat szereznek arról, hol vannak a térben, hogy mit jelent közösen viselni a gondját a 
kertnek, háznak, az életüknek. Közben egymásnak is segítenek, erőt kapnak azáltal, hogy 
megélik, képesek egy-egy munkát egyedül is elvégezni, valamit létrehozni, teremteni.

Amikor vége a munkáknak, a tízórai következik. Az étkezésekre nagy figyelem irányul. Azt 
eszik a gyermekek, amit közösen készítenek el, a mindig szépen megterített asztalra friss, 
ízletes, illatos, meleg ételek kerülnek. Ennek köszönhetően egyre jobban élvezik az étele-
ket, a kezdeti ellenállások lassan, fokozatosan oldódnak. Az étkezések közben beszélge-
tésre is lehetőség nyílik.

Majd a végén – mára már magától értetődően – mindenki elmosogatja a tányérját, po-
harát, evőeszközeit. A tízórait a szabad tevékenység követi. A szünetek a tanyán hihetet-
len aktivitásban telnek: ekkor zajlik a kincskeresés, fogócskázás, fára mászás, üzemel az 
étterem a rakétatűzhely körül, fúrás-faragás, kalapálás és épülnek a bunkik. A bunkinak 
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varázsa van! Hihetetlen együttműködést, csapatmunkát, kreatív teremtő erőket, hőt, ak-
tivitást teremt. Saját burok, ház, otthon épül, ami mindig ad – az életkoroktól függően – 
további feladatokat: be kell rendezni, meg kell védeni, fűteni kell, raktár kell hozzá stb., és 
lehet egy új helyen újat is építeni.

 
 
 

A játékidő után a tanulási-gyakorlati-művészeti tevékenységek következnek, két vagy há-
rom – életkor szerinti – csoportban. Miután jelenleg kicsi a belső tér, váltakozik a kinti és 
benti lét, a tanulási folyamatok nagyrészt a tevékenységekbe ágyazódnak, támogatva az 
érzékek és az akarat fejlődését, az életfolyamatokat. 

A rendszeres séták alkalmával a gyerekek átélik az év körforgásának ritmusát, részévé 
válnak a természetnek: az ugyanazon helyekre való visszatérés során mesebeli lények, 
régmúlt emberek nyomait, kincseit lelik fel, szénaboglyákra másznak fel, bozótokba, ró-
kalyukakba bújnak bele, belekóstolnak a vadon termő gyümölcsökbe, kavicsokat, mohát, 
leveleket gyűjtenek, bújócskáznak a lucernásban, észreveszik a tarló száraz zörgését a 
lábuk alatt. 

A ritmus benne van szinte minden tevékenységben: keverésben, reszelésben, szelete-
lésben, őrlésben, mosogatásban, söprésben, kalapálásban, fűrészelésben, faragásban, 
ásásban, vetésben, permetezésben stb. A kísérő versek, énekek, ritmikus mozgások se-
gítenek a légzés életfolyamatának megerősítésében. A kertben, a földdel végzett munká-
ban megjelenik a formarajz, számolás, mérés, fogalmazás, napló, térképkészítés, honis-
meret, növénytan stb.
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Ügyesedik a kéz a gyúrással, szaggatással, a tojástöréssel; összehangoltabbá válik a 
mozgás, a szem és a kéz munkája a keveréssel, darálással, őrléssel, a hozzávalók méré-
sével, a konyhai eszközök használatával, darabolással, vágással, mosogatással, törölge-
téssel. Közben ismereteket szereznek a hozzávalókról, mértékegységekről, időről, térről, 
kémiai, fizikai folyamatokról, jelenségekről stb. 

A műhelyben használati tárgyakat hoznak létre, javítanak, szerszámokat használnak, 
megismerkednek különböző anyagokkal, azok eredetével, mesterségekkel stb. 

A művészetek átszövik a mindennapokat, megjelennek a munkafolyamatokat kísérő 
éneklésben, a megterített asztal szépségében és a virágdíszeiben, a gyümölcsös- és zöld-
ségestálak kompozíciójában, a művészien kialakított ágyásokban, a séták során gyűjtött 
termésekből, levelekből formált kompozíciókban, az ünnepeinkben.
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Az ebédnél találkoznak ismét közös körben, majd a kisiskolások számára a mese és a 
szabad játék következik, a nagyobbaknak tanulási-gyakorlati-művészeti tevékenység és a 
történet zárja a napot. Három óra után indulnak haza a gyerekek, a családok élethelyze-
téből fakadóan eltérő ritmusban.

„Kíváncsi vagyok, ma milyen munkám lesz!” – ezzel a hangulattal indulnak az újabb nap 
reggelén a gyermekek, hogy napról napra egyre többet érzékeljenek és tapasztaljanak 
önmagukról és egymásról, erősödjenek akarati és életerőik. Ki-ki maga tudja, mi jót tehet 
mindennapjaiban, a saját és a kisebb-nagyobb közösségei életében, az ünnepek alkalmá-
val. A belső mozdulat őszintesége a lényeg, mert ezt éli át belőlünk a gyermek. 

Lóránt László munkatársunk fogalmazta meg egy írásában, hogy „ha visszagondolunk a 
különböző élményekre, melyeket megosztunk egymással, miután találkozunk a gyermekekkel 
való együttléteink után, mindenhol nagyon örömteliek az élménybeszámolók, miután a gye-
rekek a növények, állatok közelében lehettek. Mit jelenthet ez? A gyermekek öröme mögött 
megláthatunk egy egészséges szemléletet. Ők még egységében képesek látni a természetet, 
a négy földi világot. Örömükkel felhívják figyelmünket, hogy kapcsolódjunk hozzájuk. Kapcso-
lódjunk össze, mert ma már az emberek sem lehetnek különállók, hanem a nagy testvériség 
részeivé kell válnunk.” 

Köszönet a hitért, elköteleződésért és lelkes munkáért a munkatársaknak, a bátorságért 
és bizalomért a hozzánk kapcsolódó családoknak, a közösségvállalásért, együttműködé-
sért a hozzánk kapcsolódó iskoláknak, tanítóknak, valamennyi önkéntes segítőnek, tárgyi 
és pénzbeli adományokért támogatóinknak, valamennyi közeli és távoli jóakarónknak.

„…ez kellett, ez a büszke változás,
szemeimben ez a csodálkozás,

ez kellett, hogy megváltsam magamat
és megérthessem a példátokat,
hős példátokat, parányi rügyek…”

 
Az idézetek Szabó Lőrinc: Az áprilisi rügyekhez c. verséből valók.

A Kicsi Szép Tanya munkatársi köre nevében

Németh Eszter
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JÁRÁS, BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

ORVOSI ÉS TERAPEUTA NÉZŐPONTBÓL 

Christoph Meinecke, 2013. szeptember

Három alapvető emberi képességünk – a 
járás, a beszéd és a gondolkodás – éle-
tünk első három évében fejlődik ki. Ezek 
előfeltételei az önálló cselekvés, a kapcso-
latteremtő képesség valamint az ismeret-
szerzés fejlődésének. Ha félbeszakadnak 
vagy nem a megfelelő időben, feszültség 
és nyomás alatt vezetik be őket, a követ-
kezmények gyakran komoly betegségeket 
okoznak serdülő- és felnőttkorban.

Az angyalok segítsége

Orvosok és pszichoterapeuták szerint fo-
lyamatosan nő azoknak a gyerekeknek a 
száma, akiket pszichológiai és fizikai fejlő-
dési rendellenességekkel diagnosztizálnak. 
Ezeknek a rendellenességeknek az okait 
illetően az orvostudomány, a neurobioló-
gia, a fejlődéslélektan és az antropozófia 
között nagyobb az egyetértés, mint valaha. 
És a humanista és holisztikus nézetek, me-
lyek e tudományágak alapjául szolgálnak, 
az antropozófia által még tovább széle-
síthetők. Ez utóbbi a spirituális oldalát is 
megvizsgálja annak a roppant fejlődésnek, 
amelyen a gyerekek életük első három évé-
ben keresztülmennek.

Szellem a látható mögött

Ha megfigyeljük a kisgyermeket, amint jár-
ni tanul, már-már emberfeletti kitartást és 
türelmet tapasztalhatunk: a gyermek nem 
adja fel a célját, hogy felegyenesedve járó 
emberi lénnyé váljon. Semmi nem téríti el 
céljától, akárhányszor essen is el. Ugyanez 
a késztetés húzódik meg a nyelv és a gon-
dolkodás elsajátítása mögött is. 

Miért nem találkozunk ehhez hasonló cél-
tudatossággal életünk későbbi szakaszai-
ban?

Ennek a roppant elszántságnak az okát, 
amint azt Rudolf Steiner megállapította, 
a szellemi erők aktivitásában, az úgyne-
vezett harmadik hierarchiában találjuk. 
Az angyali lények, akikkel minden embe-
ri lélek egyesül születése előtt, később 
is beragyogják azt erőikkel: az archai (a 
személyiség szellemei) a felegyenesedett 
testtartás elsajátítására, az archangeloi 
(az arkangyalok) a beszéd megtanulására 
és az angeloi (az angyalok) a gondolkodás 
fejlesztésére serkentik. És az “emberiség 
énje”, az Isten, aki emberi formát öltött, ott 
munkál mindannyiukon keresztül. Élete 
első három évében a gyermek “belemerül” 
a szellemi aktivitás tengerébe. Csak mikor 
a harmadik életév végén elkezdődik a tuda-
tos én-érzékelés és a gyermek elkezd “én”-
ként hivatkozni saját magára, csak akkor 
kezdenek ezek a szellemi lények fokozato-
san visszahúzódni.

Túl sok, túl korán, túl gyorsan

A modern fejlődéslélektan megmutatja 
nekünk, hogy milyen fontos megélni azo-
kat az egyéni, egymást követő fejlődési 
lépcsőket, amelyek a magasabb szellemi 
és lelki képességek eléréséhez szüksége-
sek, mégpedig pontosan annyi idő alatt és 
olyan intenzitással, amennyi és amilyen 
szükséges. A neurobiológia képessé vált 
arra, hogy megmutassa, az az ember, aki-
nek az agya lassabban alakul, nagyobb 
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neuronhálózattal, egyben magasabb kog-
nitív potenciállal rendelkezik, mint az, aki-
nél ez gyorsabban megy.

Megfigyelhető a gyermekorvosi gyakorlat-
ban és a Javelhöhe Családi Fórum nevelési 
tanácsadói és gondozási eseteinél, ahogy 
napjainkban a gyermekkort egyre inkább a 
folyamatos rohanás, a határidők nyomása, 
az ingerek áradata és a felszínes kapcso-
latok határozzák meg. Mindez sok, külön-
féle fizikai és pszichológiai problémához 
vezet. A pszichoterápiai kezelés azért válik 
szükségessé, mert a gyermekeket túlterhe-
li a környezetük, és szenvednek mindentől, 
ami “túl sok, túl korai, túl gyors”.

Mindez megnövekedett nyugtalanságban, 
sírásban és alvászavarban nyilvánul meg. 
A csecsemők túl korai álló helyzetbe kény-
szerítése — mielőtt maguktól vennék fel az 
álló testtartást — az ingerek áradatának 
nyitja meg őket, mert a figyelemelterelő ér-
zékek, legfőképp a látás és a hallás, sokkal 
éberebbek felegyenesedett pozícióban. A 
testtartási anomáliák akár a gerinc tartási 
rendellenességeihez is vezethetnek az élet 
későbbi szakaszaiban, ha a csecsemőt 

gyakran emelték álló helyzetbe életük ko-
rai szakaszában, azaz hét hónapos koruk 
előtt. Meglepő, hogy mind a megnöve-
kedett nyugtalanság a gyermekkor korai 
szakaszában, mind a gerinc tartási gyen-
geségei kapcsolatba hozhatók a későbbi 
figyelemzavarral, valamint a tanulási és 
beszédfejlődési problémákkal.

A mentális és fizikai fejlődési rendellenes-
ségek másik oka a szülői kötődés elvesz-
tése vagy a megbízható kapcsolódási él-
mény hiánya. A gyermeknek szüksége van 
tanulási modellre és egy jelenlévő, résztve-
vő társra, aki mintául szolgálhat, még ak-
kor is, ha az első három évben a tanulás 
ösztönzése közvetlenül a gyermektől ered, 
a szellemi világ részvételével. 

Mennyire egyenes(!) a tartásunk? Mennyi-
re őszinte, hiteles és tiszta a beszédünk? 
Mennyire fejezzük ki magunkat összefüg-
gően és érthetően, vagy összezavarjuk 
vele gyermekünket? Ahogy egy ember 
gyermekként megtanulja saját magát, a 
testét, a környezetét, a többi embert és 
saját szellemi életét, úgy határozzák meg 
szokásai egész későbbi életét.

Járványos mozgáshiány

Hogy támogathatjuk a gyermeket élete 
első három évében és lehetünk a számára 
szükséges minta? Elengedhetetlen, hogy 
elegendő teret, időt és kapcsolatot bizto-
sítsunk — feltöltve őszinteséggel, bizalom-
mal, tisztasággal, hittel és szeretettel.

A mozgásfejlődéshez térre van szükség, 
amiben szabadon, örömmel és kényszer 
nélkül bontakozhat ki. Erre mutatott rá 
Rudolf Steiner, és ez vált a Waldorf-peda-
gógia egyik alaptételévé. Minden fejlődési 
szakasznak időre van szüksége. Ha siettet-
jük azokat a fejlődési lépcsőket, amiket a 
gyermek később magától is végrehajtana, 

Szentmarjay Boglárka, 6. osztály
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megfosztjuk a lehetőségtől, hogy maga vé-
gezze el a feladatot és az örömtől, amit az 
eredmény elérése okoz. Önnön hatékony-
ságának megtapasztalása alapvető felté-
tele az egészséges önbizalom kifejlődésé-
nek. “Adjatok időt, hogy magam csináljam 
meg” — ez a gyereknevelés mottója, ahogy 
Emmi Pikler gyönyörűen megfogalmazta.

A mozgásfejlődés előfeltétele és kulcsa a 
későbbi egészséges fejlődésnek. A moz-
gás hiánya egyre inkább veszélyezteti gyer-
mekeink egészségét. Keringési- és csont-
betegségekhez, anyagcserezavarokhoz, 
elhízáshoz, tanulási és viselkedési zavarok-
hoz vezet. Kutatók szerint a mozgáshiány 
a huszonegyedik század járványa. Szere-
tet nélkül és kényszerítve megtanulni járni  
reumatikus megbetegedésekhez és anyag-
cserezavarokhoz vezet életünk későbbi 
szakaszaiban — mondta Rudolf Steiner az 
első Waldorf-tanítóknak. 

A beszéd és a gondolkodás fejlődésének 
feltételei

Milyen legyen a beszédfejlődéshez szük-
séges támogató atmoszféra? A nyelvet 
csak akkor lehet pozitívan megragadni, ha 
becsületesség — azaz őszinteség — van 
a kimondott szavakban, amelyek a lélek 
erényeként a felegyenesedett járással pár-
huzamosan erednek. Nem támogatja a 
kötődést a szavainkban rejlő tisztességte-
lenség, szkepticizmus, manipuláció, irónia 
és tapintat. Ha a kisgyermeknek folyton 
résen kell lennie a másik szavaival szem-
ben, később pszichoszomatikus emészté-
si és táplálkozási zavarok alakulhatnak ki. 
A beszélő tiszta beszédre való törekvése 
tiszta gondolatokhoz vezet. Az ember fej-
lődése szempontjából fontos, hogy tiszta 
gondolatok vegyék körül. Itt tehetjük fel 
a következő kérdéseket is: milyen szabá-
lyok vonatkoznak a társadalmi életünkre 
és ezek hogyan jelentkeznek mindennapi 
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életünk tevékenységeiben, és hogyan kom-
munikáljuk ezeket?

Milyen jeleket adunk gyermekeinknek? 
Ellentmondásosan vagy világosan értel-
mezhetők, vagy — ahogy a szakemberek 
mondják manapság — mennyire konzisz-
tens a nevelési stílusunk? A gyermek gon-
dolkodási környezetében a hovatartozás 
és a tisztánlátás hiánya a későbbi életben 
pszichoszomatikus hatásokkal bír, ami 
fokozott nyugtalansághoz és idegesség-
hez vezet. Steiner szerette volna felhívni 
a figyelmet ezekre a kapcsolatokra, ame-
lyek életünk minden napján megerősítést 
nyernek. Tévedés lenne azt a következte-
tést levonni mindebből, hogy a világ mű-
ködésének okait meg kell magyaráznunk 
a gyerekeknek. A gyermek életének első 
szakaszában elsősorban utánzással és 
példákkal tanul. Kezdetben azt szeretnék 
tőlünk megtudni, milyen a világ, nem pedig 
azt, hogy miért ilyen. A magyarázó stílusú 
nevelés mindenekelőtt szorongást és al-
vászavarokat okoz a gyerekekben az első 
hét évben. Ezt újra meg újra tapasztaljuk 
a mindennapi gyakorlatban. A világos gon-
dolkodás tehát nem intellektuálisan közli 
mindezt a gyermekkel, hanem ő tapasz-
talja mindabban, ami körülveszi őt — vagy 
nem, attól függ.

Jobb későn, mint soha

Életünk első három éve és az, ahogy járni, 
beszélni és gondolkodni tanulunk, megha-
tározza egész további életünket. Steiner 
egyik alapvető feladatának tartotta ennek 
érthetővé és tapasztalhatóvá tételét. Olyan 
megelőző szemléletmód létrehozására 
szólít fel, amely a legkorábbi gyermekkor-
ban kezdődik. A Havelhöhe Családi Fórum 
megfelelő korai prevenciós koncepciót dol-
gozott ki, amivel több mint tíz évig dolgo-
zott.

Még akkor sincs minden elveszve, ha az 
első években sokat mulasztottunk. Vigaszt 
és ösztönzést találhatunk az antropozófia 
iránymutatásában, mely szerint az első 
évek minden egyes éjszakáján lehetősé-
günk nyílik arra, hogy az embert össze-
kapcsoljuk az érte munkálkodó szellemi 
erőkkel és lényekkel. Egész életünkben 
lehetőségünk van megtalálni a kapcsola-
tot az egészséges hatásokkal: ha úgy cse-
lekszünk, beszélünk és gondolkodunk a 
nap folyamán, hogy a harmadik hierarchia 
lényei azokat éjszakánként érzékelhessék. 
Steiner ezt nagyjából így fejezi ki: az em-
ber azon cselekedetei, amelyek a nap fo-
lyamán a többi embert szellemi lényként 
tisztelik, éjszaka lehetővé teszik az archai 
erőivel való kapcsolódást. A nap közbeni 
idealista-jóindulatú hozzáállás beszédünk-
ben olyan harmonikus hangzást ad nyel-
vünknek, amit az archangeloik érzékelni 
tudnak éjszaka.

A nyelvünkben napközben megjelenő idea-
lizmus és spiritualitás éjszaka lehetővé 
teszi a kapcsolódást az angeloi szférával, 
az angyalokkal. Ekkor nyílik meg a minden-
napi gyakorlat útja, amelynek segítségével 
újra összekapcsolódhatunk az angyali vi-
lág szellemi erőivel a tetteinken, a beszé-
dünkön és a gondolkodásunkon keresztül, 
melyek így gyógyító hatással vannak ránk 
és környezetünkre.

A szerző, Dr. Christoph Meinecke, öt gyermek 
édesapja, gyerekorvos a berlini Havelhöhe 
kórházban. A Havelhöhe Családi Fórum Kft. 
(www.familienforum-havelhoehe.de) alapító-
ja és vezérigazgatója, valamint az Emmi- 
Pickler-Haus e.V. Berlin ügyvezetője  
(www.emmi-pikler-haus.de).

Skoda Mercédesz fordítása
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TANTERVMEGÚJÍTÁS VAGY 

VÍZKŐTELENÍTŐ PROGRAM TANÁROKNAK?1

Érdekes folyamatba csöppentem idén ősz-
szel, ez pedig a magyarországi Waldorf-pe-
dagógia gyakorlatának – rövidebben, 
ámde pontatlanabbul a Waldorf-kerettan-
tervnek – a megújítási folyamata.

A Médiatudatosság és digitális eszköz-
használat munkacsoportba hívtak meg, 
így lett egy kis betekintésem a folyamatba, 
és mivel még laikusként, „csak” szülőként 
is nagyon érdekesnek és lelkesítőnek talá-
lom, szerettem volna a Dióhéj hasábjain is 
mesélni róla.

Bár a megújítás közvetlen apropóját a Wal-
dorf-pedagógia 100 éves fennállása adta, a 
jelenlegi, 2013-ban elfogadott kerettanterv 
átdolgozására már egy ideje fennállt az 
igény. Ennek oka, hogy egyrészt rengeteg 
tapasztalat gyűlt össze, hogy mit lehetne 
jobban vagy másképp csinálni, másrészt 
pedig olyan új problémák, kihívások jelen-
tek meg a tanításban és a mindennapok-
ban, amelyek előtt nem hunyhatjuk be a 
szemünket. A pedagógusok emellett sok-
szor úgy érezték, hogy a jelenlegi tanterv 
túl kötött, nem ad elegendő mozgásteret.

E “belső” igény mellett volt egy “külső” 
késztetés is: a Nemzeti Alaptanterv átdol-
gozása. Ahhoz, hogy az új NAT-ot a saját 
igényeinknek megfelelően tudjuk majd be-
folyásolni, tisztában kell lennünk először is 
azzal, hogy mik a mi igényeink, elvárása-
ink, szükségleteink egy ilyen külső kerettel 
kapcsolatban. Ugyanakkor a javaslat ki-
dolgozásánál semmilyen szinten nem vet-
tük figyelembe az (egyelőre szintén csak 
koncepció szintjén létező) állami tantervet 
vagy más, külső tényezőt. Míg a korábbi 
Waldorf-tantervek annak eszközei voltak, 

hogy az állami oktatási rendszertől eltérő 
tantervet lehessen elfogadtatni, most a cél 
az volt, hogy belső indíttatásból, külső igé-
nyektől függetlenül, saját szempontjaink 
alapján, pusztán a pedagógiából, a gyer-
mekből és annak szükségleteiből kiindulva 
fogalmazzuk meg a Waldorf-pedagógia 
gyakorlati irányát.

A tantervi javaslat konkrét kidolgozását 
egy biográfiai munka előzte meg, amely-
nek keretében a résztvevők rátekintettek a 
gyökerekre, egészen az első Waldorf-intéz-
mények indulását megelőző időkig, ahová 
vissza lehet nyúlni a munkához, majd pe-
dig arra, hogy milyen lépésekre van szük-
ség a továbbiakban.

Az anyagok kidolgozásában kb. 150 fő vett 
részt közvetlenül: elsősorban természete-
sen pedagógusok, de mellettük szakem-
berek, szülők, fenntartók, volt diákok is. A 
munka mindenki számára nyitott volt, aki 
elhivatottságot érzett hozzá (és akihez el-
jutott az információ – azt hiszem, szokás 
szerint ez lehetett a szűk keresztmetszet). 
Az elkészült anyagokat folyamatosan meg-
osztották a tágabb közösséggel, valamint 
szakmai vitára is volt és lesz is még lehe-
tőség.

A tanterv egy igen tömör és logikus, jól 
felépített rendet követ. Alapvetően két na-
gyobb részre tagolódik: törzsanyagra és 
segédletre.

A törzsanyag az, ahol a Waldorf-pedagógia 
általánosságai, “időtálló sajátosságai” kap-
tak helyet.

Ez az a rész, amelyre lehet építeni, amihez 
mindig vissza lehet nyúlni a konkrét tanítá-
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si tartalmak összeállítása során. Alapvető-
en három kérdésre kíván választ adni: Mit 
tanítunk? Kinek tanítunk? Ki az, aki tanít?

Az első kérdés tulajdonképpen a tanítási 
tartalmakat fedi le. Mivel a pedagógusok-
nak nap mint nap szembesülniük kell az-
zal, hogy a mai kor, a mai gyermek olyan 
kérdéseket hoz, amelyekre a jelenlegi tan-
tárgyi felosztásban nehéz választ találni, 
az eddig meglévő tantárgyak mellé beke-
rültek átfogóbb, komplexebb területek is: 
egészségtudatosság, függőségek, szexu-
ális nevelés; életgyakorlat a mindennapi 
pedagógiában; m édiatudatosság és digi-
tális eszközhasználat ; valamint inklúzió 
és integráció. Ahogy említettem, ebben 
a részben csak egy rövidebb, általáno-
sabb áttekintés található, azonban ehhez 
kapcsolódik egy segédletnek, illetve egy 
függeléknek nevezett rész. Az előbbiben 
szerepel a vertikális tantervi ajánlás, ahol 
tantárgyanként és osztályfokonként meg-
fogalmazódik, hogy mit és hogyan érde-
mes tanítani, míg az utóbbiban konkrét 

óravázlatok, jó gyakorlatok, tapasztalatok, 
szakmai háttéranyagok, akár kutatási ered-
mények kaphatnak helyet. A terv az, hogy 
ezek egy online felületen legyenek elérhe-
tőek és folyamatosan lehessen feltölteni 
az anyagokat, ezzel egy élő és aktuális 
erőforrást biztosítsanak a tanárok számá-
ra. (Ennek elsősorban olyan területeken 
van gyakorlati jelentősége, mint például a 
digitális média, ahol olyan gyors a változás, 
hogy igen hamar elavulttá válhat, amit ma 
leírunk.)

Ezután következik az a rész, amely a “Ki-
nek tanítunk?” kérdésre ad választ. Ez az 
életkori szakaszok négyes felosztásával 
kerül bemutatásra: óvodától az első három 
oszályig (Rubikon előtti életkori szakasz), 
negyediktől a hatodik, hetediktől a kilence-
dik és tizediktől a tizenkettedik évfolyamig. 
Ez a leírás az antropozófiai emberképből, a 
gyermek életkori sajátosságaiból indul ki, 
és arra keresi a választ, hogy adott életkor-
ban mire van szüksége a gyermeknek az 
egészséges fejlődéshez. Azt hiszem, talán 
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szülőként különösen fontos emlékeztet-
nünk erre magunkat: a tananyag elsajátít-
tatása nem elsődleges cél, hanem eszköz 
ahhoz, hogy a gyermek egészséges fejlő-
dését biztosítsuk.

A harmadik rész, amely a “Ki az, aki tanít?” 
kérdésre ad választ, új elemként jelenik 
meg a tantervben. Tulajdonképpen érde-
kes is, hogy ez eddig nem szerepelt hang-
súlyosan, hiszen ennek a pedagógiának a 
kulcsa az ember. A nagyobb szabadság, 
amit ez a javaslat a pedagógusoknak biz-
tosít, nagyobb felelősséggel is kell járjon. A 
tanító folyamatos döntési helyzetben van, 
hogy mit, mikor, mennyit, hogyan és miért 
tanítson; hogy az intellektuális vagy épp a 
morális-szellemi kérdések kapjanak-e na-
gyobb hangsúlyt; hogy hogyan találja meg 
a középutat a kiszámítható-kiszámíthatat-
lan, mérhető-nem mérhető között. Nagy 
hangsúllyal jelenik meg az az igény, hogy 

a tanár folyamatosan fejlődjön, dolgozzon 
magán, kérdéseket fogalmazzon meg és 
válaszokat keressen, az antropozófián ala-
puló ember- és világképe alakuljon, hogy 
ezt a felelős döntést tudatosan és felké-
szülten tudja meghozni. Bár egy tanterv 
esetében ez talán különösnek tűnhet, de 
én személy szerint gyönyörűnek találom, 
ahogy ez megjelenik, és egyben egyértel-
művé válik az olvasó számára, hogy miért 
nem helyettesíthető ez a munka a gépek 
általi oktatással.

Szép lenne azt mondani, hogy ebben a fo-
lyamatban egység volt a Waldor-világon 
belül, de sajnos nem így volt. Volt, aki azt 
kifogásolta, hogy nem lett bevonva a teljes 
közösség (jelentsen ez bármit). Volt olyan 
is, aki szerint éppen az a hiba, hogy túl sok 
ember dolgozik rajta, így “borítékolható egy 
szellemtelen és gyökértelen kuszaság”. 
Mindenki döntse el maga, hogy így lett-e.

A tanterv a pedagógusok számára nem 
lesz, nem is lehet kötelező. Ez az anyag 
arra szolgál, hogy az egyes tanárok és a 
tanári kollégiumok együtt is “meggyúrják”, 
magukban hatni hagyják, élővé tegyék. 
Hogy ez minden Waldorf-iskolában és 
minden pedagógus esetében meg fog-e 
történni, az persze kérdés. (Én itt, Gödöl-
lőn emiatt nem aggódnék.) Azt gondolom, 
hogy egy jó Waldorf-tanár mindig nyitott az 
újra, fel tud venni új ismereteket és impul-
zusokat, és azt úgy tudja élővé tenni a gyer-
mekek érdekében, hogy a szellemiségben 
ne kelljen kompromisszumot kötnie. Talán 
még a szellemtelen és gyökértelen kusza-
ságból is ki tudja szűrni azt, ami számá-
ra építő, ugyanakkor soha nem fogja azt 
gondolni, hogy egy tantervben benne van 
minden, amit a tanításhoz tudnia kell. Aki 
pedig nem nyitott az újra, nem halad a kor-
ral, vagy éppen dogmatikusan ragaszkodik 

Bolyos-Loffree Míra Blanka, 3. osztály



 29 2018. ADVENT

akár egy tantervben, akár egy Steiner-előa-
dásban leírtakhoz, az pedig – megkockáz-
tatom – nem való Waldorf-pedagógusnak.

Én laikusként időnként elolvasok egy-egy 
részt, csak úgy. A törzsanyagból mindig 
sokat tanulok, mélyebb megértésre teszek 
szert a gyermekről, a Waldorf emberképé-
ről. Segít megérteni, hogy mi történik az 
iskolában a gyermekeimmel, miért úgy 
és miért akkor. A segédletben szereplő 
anyagokat olvasva pedig csodálattal tölt 
el, hogy mennyi ember foglalkozik azzal, 
hogy gyermekeink valóban azt kapják, 
amire szükségük van, és hogy mennyiféle 
módon lehet ezt megvalósítani – és milyen 
üdvös, hogy ez a pedagógia ennek mind le-
hetőséget tud teremteni. Amikor olvasom, 
hogy egy bába hogyan vesz részt a gyer-
mekek szexuális nevelésében a harmadik-
tól a tizenegyedik osztályig, vagy amikor 

egy gondnok megosztja tapasztalatait 
arról, hogy hogyan vonja be a diákokat a 
gondnoki teendőkbe, hogy így gyakorlati, 
a tanórákon meg nem szerezhető tanulási 
lehetőséget teremtsen nekik, nekem nem 
az szokott eszembe jutni, hogy milyen 
szellemtelen és gyökértelen ez az anyag, 
vagy hogy milyen kár, hogy nem egyetlen 
ember írta meg az egészet. Sokkal inkább 
az a reakcióm, hogy “Még! Még! Még több 
ilyen személyes beszámolót, jó ötletet sze-
retnék olvasni!” Hiszen ezek révén fog a pe-
dagógia élővé válni és másokat inspirálni.

Skarka Cecília 

1 Utalva G. Ekler Ágnes: Megújuló mozgalom 
avagy vízkőtelenítő program tanároknak c. 
cikkére, In:Európai Közép, I. évf. 1. szám, 2018. 
nyár

Kiss Bertalan Mátyás, 8. osztály



2018. ADVENT 30 

ARCOK

„INNEN, A GÖDÖLLŐI WALDORFBÓL GYÖKEREZEM,  

EZ A VALÓDI ELKÖTELEZŐDÉS NEKEM"

– Beszélgetés Kecskés Judittal – 

Arcok rovatunkban pedagógusokat, iskolai és egyesületi munkatársakat és aktív, 
a közösségért sokat tevő szülőket mutattunk be az elmúlt évek során. Most egy 
olyan szülő-, tanár- és munkatársunkat szeretnénk bemutatni nektek, aki – ta-
lán egyetlenként köztünk – mindhárom egyben. Kecskés Judit 20 éve kezdett 
iskolánkban tanítani, 12 éve szülőtársként is jelen van, 6 éve pedig egyesületünk 
munkatársaként is segíti mindennapjainkat. Valószínűleg nincs is köztünk olyan, 
aki ne ismerné vagy ne hallott volna már róla, hiszen oly sok kezdeményezés, te-
vékenység kötődik hozzá közösségünkben. Az osztályok színdarabjaitól kezdve 
a Freunde-támogatásokon át a városi Mihály-napig annyi mindenben találkozha-
tunk lendületével, lelkesedésével és mindenre kiterjedő figyelmességével, hogy 
felsorolni is hosszú lenne. Mivel interjúalanyunk élettörténete szorosan összefo-
nódik iskolánk történetével is, így nem csupán egy izgalmas és tevékeny szemé-
lyes életutat ismerhetünk meg az alábbi beszélgetésből, hanem iskolánk lassan 
három évtizedes történetébe is bepillanthatunk. Reméljük, Ti is olyan szeretettel 

fogadjátok, olvassátok, ahogyan Judit mesélt nekünk!

Mesélj egy kicsit a kezdetekről! Sokan 
ismerünk téged, sokat tudunk a jelened-
ről, de kevesebbet a múltadról. Hogyan 
ismerkedtél meg a Waldorf-pedagógiával, 
hogyan indultál el ezen az úton?

Azért is örülök most különösen ennek a be-
szélgetésnek, mert nagyon megdöbbentő 
évszám ez az idei: kereken 30 évvel ezelőtt 
mentem ki Németországba Waldorf-peda-
gógiát tanulni, egyenesen a gödöllői Török 
Ignác Gimnázium elvégzése után.

Ez úgy történt, hogy egy kedves ismerősön 
keresztül jutottam el Vekerdy Tamáshoz, 

akinek máig is nagyon hálás vagyok kész-
ségességéért, nyitottságáért, ahogy akkor 
gimnazista fiatalként fogadott. Elmesélte, 
hogy nem sokkal azelőtt járt kint a Ruhr-vi-
déken egy Waldorf-tanárképző intézetben 
(Institut für Waldorpädagogik/Witten- 
Annen), ahol még nem tanult addig ma-
gyar diák és biztatott, hogy próbáljak meg 
jelentkezni, fogadnának ösztöndíjjal. Így 
a némettanárommal együtt írtunk nekik, 
és némi levelezés után végül egészen rej-
télyes módon fel is vettek. Ide indultam el 
1988 augusztusában mint első magyar 
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diák, teljesen egyedül voltam magyar az 
első évben.

Utólag visszagondolva hihetetlen vakmerő-
ség és bátorság volt, de hat lóval nem lehe-
tett visszatartani. Eszméletlen honvágyam 
volt, nagyon nehéz volt az első időszak. Azt 
reméltem frissen kikerülve az iskolapad-
ból, hogy ez egy izgalmas tanárképző lesz, 
ugyanolyan,  mint itt, Magyarországon, 
csak éppen sokkal több művészeti és gya-
korlati dologgal foglalkoznak, ami nekem 
nagyon hiányzott a gimiben, mert nagyon 
sok minden érdekelt (zene, képzőművé-
szet, agyagozás, alkotás stb.). Ott pedig 
ezerrel elkezdték nyomni az antropozófiát, 
ráadásul németül! Van, ami megérintett, de 
nem nagyon értettem alapvetően az egé-
szet. A diákok közül is szinte mindenki jó 
pár évvel idősebb volt, mint én – ők már va-
lahova megérkeztek, sok mindent végigcsi-
náltak és kerestek valamit, amire itt ráta-
láltak. Idővel aztán kezdtem beilleszkedni, 
lettek barátaim és a következő évben jöttek 
már magyarok is (többen rajtam keresztül, 

de persze más vonalon is). Itt ismerkedtem 
meg nagyon sok kedves mostani kollégá-
val, baráttal, például Horváth Györgyivel, 
Kőhalmi Ákossal és Kuntz Orsival – többen 
már elmentek azóta Gödöllőről, de sokak-
kal együtt tanítottunk itt a kezdetekkor, ami 
nagy összetartó erő a mai napig.

Amikor te kimentél, akkor még Magyar-
országon nem volt Waldorf-intézmény, 
ugye?

Á, közel sem! Akkoriban kezdett el Veker-
dy Tamás ismertető előadásokat tartani a 
Waldorf-pedagógiáról, itt, Gödöllőn is a Mű-
velődési Központban, ami iránt rendkívül 
nagy volt az érdeklődés. Majd nem sokkal 
ezután elindult az óvoda szervezése, rá egy 
évre pedig az iskoláé. Mindeközben mega-
lapították a solymári óvodát majd a pesthi-
degkúti iskolát, és elindult a magyarországi 
Waldorf-mozgalom, amely – mint később 
kiderült számomra – egyáltalán nem volt 
teljesen új itt nálunk. Már a kommunizmus 
évei alatt számtalan antropozófus csoport 
működött rejtett módon, titokban, és aztán 
1988-89-ben, amikor nyitottabb volt már 
Magyarországon a politikai légkör és le-
hetett alternatív pedagógiával foglalkozni, 
óriási fellendülése lett ennek.

Milyen volt maga a képzés, az első év 
mélyvize után hogy alakult tovább a kinti 
életed?

A második évben szakot kellett választa-
nunk. Sokat gondolkodtam, hogy mit is 
válasszak. Aztán a választásom az eurit-
miára esett, egy számomra teljesen is-
meretlen, különös dologra, amivel itt Ma-
gyarországon semmi lehetőség nem volt 
akkoriban megismerkedni. És így – ebből 
az indíttatásból – 4 évig tanultam végül eu-
ritmiát és megszereztem az első diplomá-
mat euritmiatanárként. Végül aztán nem 
lett belőlem euritmista (pedig tehetséges, 
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jó mozgású voltam a csoport legfiatalabb-
jaként), sokkal inkább elmentem a dráma, 
színjátszás irányába, de nagyon meghatá-
rozó lett az egész életemben.

Összesen 5 évet éltem diákként Németor-
szágban, nagyon pezsgő, izgalmas időszak 
volt ez, tele mélységekkel és magasságok-
kal, idővel nagy baráti körrel, fantasztikus 
társasági élettel. Azóta is mindig jó érzés 
ide visszanyúlni!

Hogyan folytatódott az utad a képzés el-
végzése után, hogyan haladtál tovább a 
Waldorf-úton, voltak-e megtorpanásaid, 
kitérőid?

A witteni éveket követően – sok vívódás 
után – hazatértem, és egy kis időre elka-
nyarodtam a Waldorf-világtól, elvégeztem 
az ELTE-n a német nyelvtanári szakot. 

Röviddel a diploma megszerzése előtt 
azonban barátaim révén megtudtam, hogy 
itt, a gödöllői iskolában megüresedett egy 
osztálytanítói állás. Bevallom őszintén, 
hogy az ELTE-s éveim alatt azért küzdöt-
tem rendesen lelkiismeret-furdalással, 
hogy milyen dolog ez, első magyarként 
kimegyek Németországba, Waldorf-vég-
zettségem van, és aztán mást csinálok. 
Közben már 1997-98-ban járunk. Nagyon 
erős hívást éreztem ide, a gödöllői iskolá-
ba, így 20 évvel ezelőtt, 1998 januárjában 
elkezdtem itt tanítani. Ez a kerek évforduló 
a másik oka, ami miatt most megszületik 
ez az interjú. 

Elvállaltam az akkori hatodik osztályt, 
akiknek osztálytanítója lettem, a második 
legidősebb osztálynak, amikor is az iskola 
a hetedik évében járt (most pedig a 28.-
ban!), röviddel egy óriási krízis után, ami 
alapjaiban megrázta. Az akkori fenntartót, 
alapítványt feloszlatták, megszüntették és 
megalakult a Gödöllői Waldorf-pedagógiai 
Egyesület, ami a jogelődje a mostani Weö-
res Sándor Egyesületnek. 

Sok tanár távozott és újak jöttek; ez egy 
olyan nagy krízis volt, hogy a legidősebb 
osztály is elment, szétszéledt. De sokak-
ban olyan erős volt az idekötődés, hogy 
az osztály nagy része visszajött, és 12-14 
gyerekkel folytatódott az akkori hetedik 
osztály. Két osztálykísérőjük volt: Katrin és 
Fazekas Katalin.

Az osztálytanítóság nagyon nagy kihívás 
volt számomra, keményen megdolgoztam 
vele. Gyakorlatilag úgy emlékszem erre az 
időszakra, hogy csak készültem. Itt vol-
tam az iskolában, tanítottam, hazamen-
tem, pihentem, készültem és gyakran volt 
még valamilyen szervezési és egyéb do-
log is esténként. A gyerekek, szülők aztán 
nagyon meghálálták a sok odafordulást,  
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törődést és befektetett energiát, a mai na-
pig tartó, mély kötelék alakult ki közöttünk. 
Velük kezdtem el – egy kolléga hirtelen 
felindultságból való visszalépésének kö-
szönhetően – színdarabozni, ami máig 
meghatározó élmény mindannyiunk szá-
mára és nagyon összehozott bennünket. 
Nagy, komoly darabokat mutattunk be év-
ről évre (Shakespeare, Molière, Illyés Gyula, 
G.B. Shaw. Mi adtuk először elő a Csongor 
és Tündét). Sokat dolgoztunk velük (telje-
sen magától értetődőek voltak akkoriban a 
hétvégi próbák) és elsöprő sikert arattunk 
mindig, fantasztikus csapat volt! Azóta is 
mindegyikőjük életét igyekszem figyelem-
mel kísérni, és amikor csak meg tudjuk 
szervezni, összehozunk egy találkozót.

Nem sokkal azután, hogy elkezdtem itt ta-
nítani, indult el a gimnázium szervezése is 
és fiatal, akkor még család nélküli tanár-
ként oroszlánrész jutott nekem ebben. Ez 
ember feletti munka volt, hihetetlen lendü-

let és elszántság volt a szülőkben. Nagyon 
akarták, hogy legyen itt gimnázium, holott 
sokan óva intettek bennünket (különösen a 
pesthidegkútiak), hogy vakmerőség bele-
vágni. De végül sikerült!

Hogy élted meg a  gimnázium alakulásá-
nak időszakát?

Igazi úttörő időszak volt ez! Akkoriban még 
ennek az épületnek a legfelső szintjét hasz-
náltuk csak, majd először csak az I. emelet 
egyik felét, egy-két évre rá pedig a másikat 
foglaltuk el, a földszinten pedig továbbra is 
dübörgött a rugóüzem.

Rendszeresen azzal telt az évzáró konfe-
rencia, hogy hol kell falat bontani, melyik 
lesz az új osztályterem (és nemcsak abból 
álltak a nyári munkálatok, mint most, hogy 
kicsit polcot kellene felrakni, meg kifeste-
ni, padlót csiszolni...). Elég kis létszámú-
ak voltak még az idősebb osztályok. Vizy 
Miklós osztálya volt az első – akkor még  
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hihetetlennek tűnő – nagy létszámú osz-
tály, 28 gyerekkel. Miklós akkor volt egyéb-
ként elsős tanító az első osztályával, ami-
kor én idejöttem. Vicces volt, hogy egyedül 
nekem volt akkoriban autóm, egy kis Pols-
ki, amiben volt, hogy hatan ültünk és úgy 
mentünk ebédelni a nyári konferenciákon.

A gimnázium alapítása, szervezése során 
különösen nehéz volt tanárokat találni.

Közel 80 tanárt néztünk meg, akik közül 
már csak egy valaki maradt a Waldorf-ber-
kekben: Buth Viki (aki akkoriban két kis-
gyermek anyukája és még egyetemista 
volt). Nagyon örültünk, amikor végre talál-
tunk egy-egy lelkes tanárt, aki nyitott volt 
a Waldorf-módszer iránt, de nagy kihívás 
volt, hogy ők hogyan lesznek igazán Wal-
dorf-kompatibilisek; nem volt még ennek 
kiépített rendszere Magyarországon.

Voltak persze IAO-képzések német 
előadókkal, amik nagyon hasznosak voltak 
és 2000-ben egy Soros-pályázat segítségé-
vel kimentünk a többnapos kasseli közép-
iskolai Waldorf-tanár továbbképzésre is. 
De összességében nem nagyon volt itthon 
igazán mihez nyúlnunk, nagyon kerestünk 
mindenfajta feltöltődési lehetőségét.

Mi voltunk a második legidősebb iskola 
Magyarországon, akik gimnáziumot ala-
pítottunk, Miskolccal és Fóttal párhuza-
mosan. Fóttal nem sikerült a szorosabb 
együttműködés, pedig felmerült, hogy kö-
zösen alapítsunk gimnáziumot: ott is egy 
tizenegynéhány fős osztály volt és nálunk 
is. Amikor aztán eljutottunk a konkrétumo-
kig, akkor valahogy mindkét iskola a saját-
ját akarta.

Megszületett a gimnázium: hogyan ala-
kult tovább az iskola élete, a Te életed és 
a kettő együtt?

Az én életem és az iskola élete teljesen 
összefonódott. Adta magát, hogy vittem 
tovább az osztályomat osztálykísérőként 
a gimnáziumban is, ahol német szakta-
nárként tanítottam. Ketten voltunk György 
Imrével főállású tanárok, a többiek szinte 
valamennyien óraadók voltak; nagy kihívás 
volt a munka összehangolása.

Mindemellett a gimnázium szervezése 
számomra idővel úgy vált könnyebbé, hogy 
behoztunk már hetedik-nyolcadikban szak-
tanárokat. Akkor jött ide például Szigethy 
Tibor matek-fizika szakos tanárként, aki 
később igazgató is lett és az osztályomat 
is továbbvitte, amikor megszületett Juli 
lányom. Hoztunk biológia-kémiatanárt, az 
akkori új gimnáziumi tanárok gyakran „le-
tanítottak” a hetedik-nyolcadik osztályok-
ban. Azóta jóval erősebb lett iskolánkban 
az osztálytanítói rendszer, de megmaradt, 
hogy a nagyobb osztályokban egy-egy 
epochát szakos tanár tanít.

Nehéz volt-e visszakapcsolódni a gyere-
kekkel otthon töltött időszak után?

Nagyon! Tizenegyedikes volt az osztályom, 
amikor elmentem GYES-re, és amikor visz-
szatértem 6 év múlva (időközben megszü-
letett Matyi fiam is), döbbenet és egyben 
óriási élmény volt, hogy mennyire kiépült 
a gimnázium! Nagy létszámú osztályok 
lettek, sok minden, aminek akkoriban csak 
a kereteit próbáltuk kiépíteni, közben meg-
töltődött tartalommal. Nagyon jó volt látni, 
hogy az a néhány fiatal tanár, akiket még 
mi hoztunk ide pályakezdőként a kezde-
tekkor (pl. Villi Angéla, Türkössy Szilárd), 
időközben tapasztalt, oszlopos tanárokká 
váltak. 

Egészen más pici gyerekek mellől vissza-
jönni az iskolába jó pár év után. Látom 
ezt más kollégáimnál is – akik ugyanúgy 
nagyon benne voltak a sűrűjében még  
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hajadonként, csak ezzel telt az életük és 
teljes lendülettel vitték a dolgokat –, hogy 
ugyanazt a valakit várták volna vissza 
a többiek... És így volt ez nálam is: nem 
ugyanaz a valaki jött vissza, és kezdet-
ben csak pár órát mertem vállalni. Ez egy 
nagyon tudathasadásos időszak volt, a 
családom, a gyerekek lettek számomra 
az elsők és nem az iskola. Ha komolyan 
akarjuk venni, hogy a gyerekek menjenek 
haza délben a Waldorf-óvodából és -isko-
lából, legyünk otthon együtt, akkor itt nem 
lehet teljes erőbedobással vinni mindent. 
Nagyon sok olyan szülőt láttam korábban, 
akinek a saját karrierje volt fontos, a saját 
önmegvalósítása, én meg azt gondolom, 
hogy elég idősen szültem és eleget vágy-
tam rá ahhoz, hogy ne ez legyen az elsőd-
leges.

A diákok is nagyon sokat változtak pár év 
alatt. Utólag visszagondolva a legidőseb-

bek – akiknek egyike volt Planicska Eszter 
– és az én osztályom is angyalok voltak. 
Abszolút nem hozták azokat az életkori 
sajátosságokat, amikről mi akkoriban már 
nagyon sokat tanultunk, a későbbiek vi-
szont rendesen. És hiányzott nagyon az az 
intenzív, mély kapcsolat, ami az osztályom-
mal volt, de nyilván ez nem tud létrejönni 
1-1 órában szaktanárként.

Azóta sem merült fel benned, hogy eset-
leg újra osztályt vállalj?

Amikor a gyerekeim kicsik voltak, szóba 
se jött, de nem is nagyon hívtak igazán, és 
bennem sem volt erre belülről késztetés. 
Amikor visszajöttem a GYES után, emlék-
szem, kérdeztem, nem kaphatnék-e a ta-
nítás helyett valamilyen más jellegű, szer-
vezési feladatot, de akkor értetlenül nézett 
rám mindenki.
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Közben mégis úgy alakult, hogy egyre 
több ilyen jellegű feladat talált meg téged. 

Igen, nagyon jó lehetőség volt nekem a 
Csiribiri. (2012-ben nyert az egyesület és 
az iskola egy pályázati program keretében 
több mint 40 millió Ft-ot családi, közösségi 
programok megvalósítására, képzésekre, 
rendezvényekre, kiadványokra stb., ezt hívtuk 
összefoglaló néven Csiribirinek – a szerk.) 
Ott érdekes módon éreztem egy erős hí-
vást, akkor vállaltam el (mondjuk, nem is 
volt erre sok jelentkező közülünk) a szak-
mai vezetését ennek a projektnek, ez lett 
újra hosszú idő óta a teljes munkaidős 
állásom. Nagy ajándék volt nekem ebben, 
hogy megismertelek Téged, Zsuzsa – akire 
azóta is mindenben számíthatok – és Lé-
nát (Oláhné Balajti Ilona, több mint öt éven 
át egyesületünk vezetőségi tagja). Olyan 
új szülő- és munkatársakat ismertem 

meg bennetek, ami számomra teljesen 
új perspektívákat nyitott meg. Akkoriban 
sokat tolmácsoltam még: közel 10 évig 
Waldorf-pedagógiai továbbképzéseken, a  
Waldorf Ház különböző kurzusain; imád-
tam csinálni! Komolyan gondolkodtam 
is rajta egy időben, hogy szívesen fog-
lalkoznék ezzel főállásban, de a Csiribiri 
óta adódtak olyan feladatok, amiket azó-
ta is továbbviszek az egyesület félállású  
munkatársaként és kitöltik az életemet. 
Ilyen például a honlap, a Dióhéj, a Freunde, 
a naptár, a városi Mihály-nap – hogy csak 
a főbbeket említsem. Alapvetően örömmel 
végzem ezeket, minden nyűgével, nehézsé-
gével együtt. Ehhez jött még aztán – las-
san ennek is 5 éve lesz már – az önkor-
mányzati civil referensi felkérés (szintén fél 
állásban), és most úgy érzem, hogy ez elég 
feladat az életemben jelenleg.
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Sokat imádkoztam a Jóistenhez annak 
idején, mikor a gyerekeim még kisebbek 
voltak, hogy ha nem a tanítás mellett 
döntök, akkor olyan feladatot kapjak, ami 
mellett sokat itthon tudok lenni velük. Sze-
rencsésnek érzem magam, mert mindkét  
félállásom kötetlen munkaidejű (egyedül 
a drámaóráim fixek), én osztom be ma-
gamnak és találom ki a munkát. Persze 
ez sokszor jár éjszakázással, esti elfog-
laltsággal vagy hétvégi feladatokkal is, és 
ennek következtében elég szorosan ösz-
szefonódott a munka és a családi élet, de 
nagy segítségemre volt itthon mindig is 
Péter férjem, és megkapok tőle a mai na-
pig minden támogatást. A gyerekeim is 
nagyon drága, rendes gyermekek (persze 
hozzák a kamaszkori sajátosságokat és az 
ezzel járó kihívásokat, ahogy annak lennie 
kell), de élvezem, hogy már nagyok és egy-
re önállóbbak. Egész jól tolerálják a sokféle 
elköteleződésemet, de azért mindig is ők 
maradnak az elsők!

Gyerekkorodban pedagógusnak készül-
tél?

Igen. Anyukám is tanár, nagyszüleim is, 
egy Gödöllőn eléggé közismert pedagógus 
családból származom. Jó tanuló gyerek 
voltam, nagyon szerettem az iskolát és ko-
moly tanár példaképeim voltak. Szívesen 
korrepetáltam gyengébb képességű osz-
tálytársaimat, ugyanakkor nagyon közös-
ségi ember voltam, az úttörő és KISZ-moz-
galomban bejártam az egész létrát.

Jelenleg tanárként a dráma maradt meg 
nekem. Nagyon-nagyon szeretem a gyere-
keket, és hálás vagyok, hogy ezt csinálha-
tom. Néha azért még ez is meginog ben-
nem egy-egy kevésbé jól sikerült óra után, 
de alapjában véve nagyon lelkes vagyok. 
Bevallom azért, hogy amikor nagyon be-
sűrűsödik a civil meg az egyéb feladat, és 

még ehhez hozzájön egy-egy komolyabb 
színdarab próbaidőszak valamelyik osz-
tályban, sokat kivesz belőlem, de ugyan-
akkor olyan nagy élményt ad, hogy úgy  
érzem, ez az, amiért érdemes élni, ennek 
van igazán értelme!

Sok szerepben vagy és voltál jelen kisebb 
és nagyobb közösségünk életében: szü-
lőként, tanárként, fenntartóként, szülői 
érdekképviselőként, egyesületi munka-
társként, sőt, még iskolaképviselőként is.

Tényleg, iskolaigazgató is, azaz iskola-
képviselő is voltam 2,5 évig a gimnázium 
alapítását követően! Persze tudjuk, hogy 
a Waldorf-iskolában nincs valójában igaz-
gató, de nyilván azért nem mindegy, hogy 
ki az, aki képviseli az iskolát. Én elkezdtem 
tősgyökeres gödöllőiként komolyan venni 
a polgármesteri meghívásokat, városi ren-
dezvényeket. El is terjedt akkor, hogy „na, 
megváltozott a Waldorf, mert megváltozott 
a vezetés” – amin aztán jókat derültem, 
mert nem változott idebent az égvilágon 
semmi, csak elmentem ezekre a progra-
mokra (egy-egy jóképű kolléga kíséreté-
ben), amit nagy örömmel fogadtak városz-
szerte. Máig is nagyon fontosnak tartom, 
hogy legyen a várossal kapcsolat, valahogy 
ennek én lettem itt a motorja.

Néha úgy érzem, hogy nem mindenki 
partner ebben – de hál' Istennek a több-
ség azért igen –, pedig fontos, hiszen itt 
vagyunk egy társadalmi-földrajzi környe-
zetben, amibe illeszkednünk kell. Nagy 
indíttatás volt nekem akkoriban, hogy 
elfogadtassuk a Waldorfot, iskolánkat a 
közvéleménnyel, ami mára már egyre meg-
becsültebb, presztízse, értéke lett! Ehhez 
persze az is hozzájárul, hogy nem olyan 
könnyű ide bejutni (míg az első években 
felvettünk boldog-boldogtalant, mert örül-
tünk, hogy jelentkeztek), tele vannak az 
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osztályok, folyamatos a túljelentkezés. És 
ez az iskolánkban zajló igazán minőségi 
munkának köszönhető, amelynek igyek-
szem mindenféle eszközzel a jó hírét vinni, 
széles körben megismertetni.

Az igazgatósággal kapcsolatban nagyon 
szép élményem még, hogy az akkoriban 
frissen alakult belső konferencia tagjaival 
kapcsolatban volt egy bizalmi szavazás, 
amikor is megkaptam mindenkinek a sza-
vazatát, mindenkinek a bizalmát élvezhet-
tem, és ez megemelő, szívet melengető 
érzés volt. De nagyon megterhelő is volt 
egyben, gyakran, mire felértem az első 
emeletre a tanáriba, megtalált 3-4 rázós 
ügy, ami nem volt könnyű...

…és ez most is így van…

Ez, mondjuk, igaz, de azért más volt a fele-
lősség! Istvánék megkerestek még a GYES-
es időszakom után, hogy elvégezném-e a 
vezetői képzést, ami most már kötelező az 
igazgatósághoz, és átvenném-e tőle. De 
akkor annyira nem éreztem magam sem 
pedagógiailag, sem a kicsi gyermekek mel-
lett felkészültnek erre, hogy nem vonzott ez 
a feladat.

Hogyan élted meg a gimnázium hanyatlá-
sát, távozását?

A kezdetek, majd pár sikeres év után (ösz-
szesen 10 évig működött nálunk a gim-
názium) egy akkori kilencedik osztályban 
kezdődött el a leépülés folyamata, több 
gyerek, köztük régóta idekötődő és elköte-
lezett családok (alapítók, tanárok) gyerekei 
is elmentek az iskolából. Elindult egyfajta 
lemorzsolódás, ami rövid időn belül a többi 
osztályban is éreztette hatását és szinte 
lavinává vált. Az volt az érzésem, hogy a 
fejünk tetejére állhatunk, akkor sem tudjuk 
ezt meggátolni. Közben az akkori vezető-
ség nagyon erősen hangsúlyozta azt, hogy 
ezt nem fogja így tovább pénzügyileg bírni 

az iskola, és nem tudtuk, hogy lesz-e egy-
általán következő év. Ezzel párhuzamosan 
elkezdődött a regionális gimnázium szer-
veződése, amit, voltak köztünk, akik nagyon 
elleneztek és volt azért olyan is, aki nagyon 
lelkesen fogadott, de nem volt nálunk egy 
általános lelkesedés ezzel kapcsolatban 
akkor. Ha igazán őszinték akarunk lenni, 
senki sem akart innen elmenni. Mindannyi-
an, akik itt tanítottunk, otthonunknak érez-
tük ezt az iskolát, ide kötődtünk. 

Olyan tanárok tanítottak a gimiben akkor, 
akik itt kezdték a pedagógiai pályafutásu-
kat, itt lettek valakik. Nagyon nehéz volt 
ezt elengedni. Ugyanakkor egy nagyon jó 
kivezető út volt ebből a nehéz időszakból a 
Regi, utólag nézve nem volt más választá-
sunk, ostobaság lett volna továbberőltetni, 
kínlódni 8-10 fős osztályokkal. Hiányzott itt 
valami olyan lendületes, új impulzus, amit 
a Regi az új alapítással meg tudott terem-
teni.

Milyen érzés volt szülőként megélni azt, 
hogy nem az általad alapított, itteni gim-
náziumban folytatja a gyereked, hanem el 
kell engedni messzire, Budapestre?

Ekkor szembesültem csak igazán a gimná-
ziumunk elvesztésével. Amikor már alapí-
tóként, pedagógusként el tudtam engedni 
a gimit, és beláttam, hogy ez az út, akkor ju-
tott el az én gyerekem is a nyolcadik osztá-
lyig. Mivel mélyen elkötelezettek vagyunk a 
Waldorf-pedagógia iránt, és az iskola foly-
tatásának a Regit látjuk, ezért nem is volt 
kérdés, hogy odamegy Juli, mégis nagyon 
nehéz volt elképzelni, hogy majd Budapest-
re fog bejárni. Máig is nagyon megterhelő 
számára a bejárás, ugyanakkor például 
pont az ő osztályuk is egy olyan osztály 
volt, amelyik nem tudott volna – vagy csak 
nehezen – itt továbbmenni gimis osztály-
ként. És most szociálisan, tanulmányilag, 
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minden téren új perspektívák előtt áll, ami 
nagyon jó érzés, szerintem minden nyűgé-
vel, bajával együtt Juli is élvezi.

Nyilván a 20 év alatt a sok-sok szép és 
örömteli pillanat, az előrevivő nehézsé-
gek mellett sok nehézséget, konfliktust 
is megéltél. Hogy tudod ezeket feldolgoz-
ni hogy tudsz újra és újra továbblépni és 
erőt meríteni, újra lelkes lenni?

Alapvetően egy konfliktuskerülő ember va-
gyok, nagyon nehezen tűröm és viselem 
ezeket. Én szerencsére megúsztam min-
denféle olyan támadást tanárként, amely 
egyes tanárainkat éri vagy érte, és amikor 
konfliktushelyzetben voltam, akkor ezek 
nem a személyemhez kötődő konfliktusok 
voltak, hanem más jellegűek (pl. az épület-
keresés, a gimi távozása, vagy a közelmúlt-
ban nagyon megszenvedtem Fodor Miklós 
ügyét), de ha mégis személyes összekü-
lönbözésekre kerül sor, azt úgy érzem, sike-
rül mindig kisimítani.

Kicsit másképp: nagyon sokan erőt merí-
tenek egy-egy rendezvénynél, esemény-
nél a Te lelkesedésedből, a lelke vagy a 
csapatnak. Te magad honnan veszed az 
erőt ahhoz, hogy újra és újra felállj, és 
sokadszor végigcsináld ugyanazt, ugyan-
olyan lelkesen, mint először?

Bevallom, vannak azért mélypontjaim – 
nem is kevés –, és gyakran megkérdője-
leződik bennem, hogy kell-e, biztos érde-
mes-e ezt és ezt újra végigcsinálni. Én egy 
nagyon küzdő ember vagyok, mindennel 
vívódom, komolyan megdolgozom. Aztán 
nagyon sok erőt ad, ha sikerül valami, na-
gyon lelkesítő, hogy vannak támogatóim, 
társaim és amikor utólag a visszajelzések-
ből is azt látom, hogy érdemes volt, megér-
te a sok fáradság. 

Ehhez tudok újra és újra visszanyúlni, ilyen 
pl. a városi Mihály-nap. Ilyen valahol a Dió-
héj is, ami ugyancsak emberfeletti munka 
néhányunknak, de hihetetlenül jó érzés kéz-
be venni az elkészült példányt, és valahol 
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a végén mindig azt mondom, hogy „na, ez 
is egy színvonalas szám lett!″ És ugyanígy 
van a színdaraboknál is: volt olyan, amikor 
úgy éreztem, hogy a belehalásig küzdöt-
tünk, mégis nem merek meghívni senkit a 
bemutatóra, annyira nem érzem összeállt-
nak, és aztán végül fergeteges siker lett. 
Ezek adnak erőt, lelkesedést újra (és per-
sze amikor egy-egy nehezebb időszak után 
végre sikerül kialudni magam).

Nehézségnek élem még meg, hogy nekem 
érdekes módon olyan feladataim vannak, 
amikhez mindig kérni kell valakitől valamit. 
Sokszor ez többszörös kérés után sem jön 
be, könyörögni kell, körbeudvarolni... És 
ebben nagyon el lehet fáradni, így gyakran 
előfordul, hogy megcsinálom inkább én 
magam, csak ne kelljen senkit megkérni. 
Sajnos arra is nagyon hajlamos vagyok, 
hogy túlságosan is magamra húzzam a 
felelősséget egy-egy feladatban, ügyben 
és erőmön felül bele adok mindent. Sok 
tanulnivalóm van még ezen a téren, hogy 
nagyobb bizalommal, több lazasággal en-
gedjem alakulni a dolgokat.

És előfordul az is, hogy magányosnak ér-
zem magam, egyedül maradok a feladata-
imban, pedig imádok csapatban dolgozni! 
Lehet, hogy ez rajtam is múlik, jobban meg 
kéne tanulnom bevonni embereket. Sok 
olyasmit végzek, amivel igyekszem meg-
könnyíteni tanártársaim életét, így nem 
nekik kell például „marketinggel”, külső kap-
csolatokkal foglalkozni. Elismerem, hogy a 
pedagógiai munka az első – és az osztály-
tanítóság szerintem a világ legnehezebb, 
legösszetettebb feladata,  ezt magam is 
megtapasztalhattam  –,  de vannak olyan 
kiegészítő és segítő részei is ennek a mun-
kának, amikre szükség van és amiket évek 
óta én hordozok. Olykor azt érzem, hogy 
ezt a munkámat nem mindenki értékeli, is-
meri el. Pedig ha nem csinálnám, akkor ezt 

újra a tanártársaimnak (vagy valamilyen 
szülői önkéntes munkacsoportnak) kellene 
csinálnia, és valószínűleg hiányként élnénk 
meg előbb-utóbb.

A hírlevéllel is olyan komolyan dolgozom 
hétfőnként (sokszor 5-6 órát is), és annyira 
azon fáradozom, hogy mindenkihez eljus-
son egy kézből, összeszedve, rendszerez-
ve, ami fontos. Nagyon lehangoló tud lenni, 
amikor azt hallom, hogy sokan nem olvas-
sák, ugyanakkor persze nagyon lelkesítő, 
amikor jó visszajelzéseket kapok!

Beszéltünk már a városi Mihály-napról, de 
ezen kívül is rengeteg olyan kezdeménye-
zés van az iskolában, ami hozzád kötődik 
vagy te indítottad el, együtt indítottuk el. 
Van-e olyan, ami nagyon kedves „gyerme-
ked”, és van-e olyan, amit azóta már meg-
bántál és úgy érzed, hogy ezt nem kellett 
volna?

Nagyon kedves gyerekem a Freunde. Any-
nyira lélekemelő dolog támogatásokat sze-
rezni, nehezebb sorsúakon segíteni, köszö-
nőleveleket írni, kapcsolatot tartani! Sok 
keresztszülővel már én magam is jó barát-
ságban vagyok. Persze jó sok macera van 
vele, és bosszúságok is előfordulnak, de 
összességében ez egy nagyon szép fela-
dat, végtelenül szívesen csinálom. Nagyon 
jó élmény nekem, hogy megismerhettem a 
Freunde-t, a munkatársait, ez egy fantaszti-
kus szervezet, lendületes, kreatív emberek 
vannak benne. Néha még azt is gondolom, 
hogy ha kirepülnek a gyerekeim, akkor szí-
vesen kimennék hozzájuk dolgozni.

És ilyen gyermekem kicsit még a honlapunk 
is, amit szintén a Csiribiriben indítottunk 
el. Nagyon lelkes és inspiratív csapatként 
indultunk, de már nincs pl. programozónk. 
Jó lenne egy új, lelkes programozót találni. 
Nagyon jó, hogy Merci és Zoli öcsém még 
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mindig segítenek, remekül tudunk együtt 
dolgozni, de friss erők jól jönnének.

Hátrányomnak érzem, hogy nagyon szíve-
sen kapaszkodnék azokba a régi munka-
társakba, akikkel annyi mindent végigcsi-
náltunk már együtt, de biztos, hogy meg 
lehetne találni az új lelkes szülőket is, akik 
viszik majd tovább ezeket a feladatokat 
vagy új impulzusokat hoznak. 

Nagyon jó érzés visszanyúlni ugyanazok-
hoz a hagyományokhoz, szokásokhoz, 
amiket sok fáradság útján alakítottunk ki, 
de azért felmerül bennem – mondjuk, a 
városi Mihály-nap kapcsán is sokszor – a 
kérdés, hogy biztos, hogy jó-e ugyanazt 
csinálni megint, nem kellene-e valami újat, 
érdekeset belevinni.

Azért sok próbálkozás volt már arra, hogy 
új embereket vonjunk be, együtt is vé-
gigéltünk néhány ilyet, és sokszor nem 
sikerült. Hogy látod, mit lehetne ebben 
másképp csinálni, hogy sikeresebben le-
hessen új erőforrásokat, impulzusokat 
behozni a közös munkába?

Nekem nagy élmény most az újjászülető 
SZÉK. Nagyon erős egyéniségek vannak 
ott, akik nagyon komolyan is veszik ezt. Én 
voltam SZÉK-tag régebben is, a 90-es évek-
ben és végeláthatatlan vitákra, beszélgeté-
sekre emlékszem. Péter, a férjem is volt 
SZÉK-képviselő évekig, becsülettel eljárt, 
de valahogy a SZÉK mindig identitáskere-
séssel küzdött, hogy mi is az értelme, mi is 
a dolga. Most azt látom a mostani SZÉK-
nél, hogy kezdi megtalálni a helyét, felada-
tait, konkrét dolgokat véghez is vitt és meg 
is csinált. Tényleg egy olyan szülői csapat 
van ott, akik tenni akarnak. És rajtuk ke-
resztül talán jobban el lehet végre jutni az 
új erőkhöz. Ebben nagy lehetőséget látok, 
de nagyon várunk, várnánk még oda is és 
más területekre is további lelkes szülőket, 

erőket. Lehet, hogy ha több konkrét felada-
tot határoznánk meg, könnyebben lehetne 
hozzájuk kapcsolódni.

Látsz-e bármi olyan szerepet, területet, 
feladatot az iskolában, a közösségben, 
amit még nem próbáltál ki és vágysz rá, 
hogy kipróbáld, megtapasztald?

Hát, amikor végigmegyek a folyosón, és 
tele van a fejem mindenféle megoldandó 
problémával, akkor úgy érzem, hogy olyan 
szívesen beállnék mosogatni, mert annak 
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van eleje és vége. (Na jó, pont a mosoga-
tásnak nem mindig van vége 200 gyerek-
nél.)

De a viccet félre téve (és ugyanakkor kife-
jezve tiszteletemet a konyhások heroikus 
munkája előtt), ami nagyon várat magára, 
az egy újabb tanári színdarab. Hihetetlen 
nagy élmény volt a Szentivánéji álom, egy 
igazi telitalálat remek színészi alakítások-
kal, én is nagyon szerettem Puck szerepét, 
ami nagyon illik az egyéniségemhez. A ta-
nári kar is vágyik erre, keressük ezt nagyon. 
Volt egy próbálkozásunk a Csongor és 
Tündével, de azt nem éreztük annyira átütő 
erejűnek. Jót tenne nekünk, ha újra együtt 
játszhatnánk egy hozzánk illő színdarabon, 
talán valami kis mesejáték lehetne ez. De 
az idő is nagyon hiányzik ehhez. 

Az időtényező egyébként sokszor felme-
rül a mindennapokban, leginkább úgy, 
hogy erre sincs most, arra sincs most. 
Hogy látod, régebben több dologra vagy 
másra volt idő?

Talán másabb a mostani szülői kör, és a ta-
nárok élethelyzete is. Az elején nagyon mé-
lyen elkötelezett szülők voltak közöttünk, 
körülöttünk – ezzel nem azt szeretném 
mondani, hogy a mostaniak nem azok, de 
valahogy mégis más érzés volt, ahogyan 
ők szívvel-lélekkel jelen voltak. Egzisztenci-
álisan feláldoztak sok mindent azért, hogy 
ez az iskola megszülessen, akkoriban ez 
magától értetődő – és talán egyben szük-
ségszerű – volt. 

Nem volt takarítónő, nem voltak munka-
társak, nem volt(ak) egyesületi munkatár-
s(ak). Sok mindent önkéntesen oldottunk 
meg az akkori szülőkkel, akik úgy vitték ezt 
az iskolát, hogy az életük részéve vált. Per-
sze sokan most is rengeteget tesznek bele 
úgy, hogy az életükké válik (minden tiszte-
letem például a mindenkori vezetőség ön-

kéntes munkája előtt!), de mégis más ez 
már, és másra is van szükség. 

Mi, tanárok pedig nagyon fiatalok voltunk 
még akkor, sokan család nélkül – ezzel 
telt az életünk. Az, hogy annak idején kon-
ferencia után még együtt továbbmentünk 
valahova, természetes volt, most pedig siet 
haza mindenki a családjához. Akkoriban a 
tanári átlagéletkor 25-30 év volt, közben 
megidősödtünk, ma már inkább 45-50 év 
az átlagéletkorunk. 

Most nagyon jó kiélvezni, hogy sokéves 
tapasztalattal bírunk, komoly hagyomá-
nyaink vannak. Az osztálytanítók másod-
szor-harmadszor indítanak osztályokat, 
nagyon professzionális, minőségi lett a 
pedagógiai munka, rendszerezettebbek, 
intézményesebbek lettünk. Már jócskán 
túl vagyunk a kezdeti próbálkozásokon, a 
„hogyan-is-csináljuk” hangulaton, érzésen 
és egyben egy új kihívás lesz hamarosan, 
hogy hogyan tudunk fiatalítani az iskolá-
ban.

Hihetetlen előnyünk most, hogy már ki-
épültebb, hagyományokhoz visszanyúló, 
minőségibb minden. Ugyanakkor ebben az 
is benne van – és lehet, hogy ezért a kol-
légáim haragudni fognak most rám –, hogy 
valahol „vonalasabbak” kezdünk lenni.

A kezdetekkor minden új volt, mindenhez 
kellettek új impulzusok, nyilván most, hogy 
már minden kialakult, talán már meg is 
engedheti magának a tanári kar jobban a 
következetességet, csak arra kell nagyon 
figyelnünk, hogy ez soha ne forduljon át 
merevségbe, dogmába.

Nehéz új impulzusokat behozni?

Azt azért nem mondanám, mert szeren-
csére vannak, újra és újra. Például most a 
Márton-nap jó példa volt erre, ami persze a 
hagyományoknak megfelelően és a koráb-
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biakhoz hasonlóan lett megrendezve, de 
mégis kicsit másképp. Gondolkodtak rajta, 
átdolgozták magukon is, és új ötleteket vit-
tek bele. És nagyon komoly új impulzus a 
kecske-projekt, úton a falusi iskola ideájá-
hoz, vagy a projektmódszer és a koopera-
tív tanulási technikák minél szélesebb körű 
alkalmazása is, amin nagyon dolgozik a 
tanári kollégium.

Jó, hogy említetted a színdarabot is: van-e 
még bármi más, ami régebben volt és most 
hiányzik, hogy nincs?

„Időszámításunk előtt”, azaz a gyerekeim 
születése előtt évekig játszottam fuvolán 
a legendás IRMA zenekarban, aminek egy-
ben alapítója is voltam. Nemcsak a közös 
zenélés, hanem a fantasztikus csapat, 
mély barátságok is nagyon sokat adtak. 
Ezek, amióta családjaink vannak, sokat 
lazultak sajnos, és igazából nagyon hiány-
zik. De az elmúlt években sok örömet adott 
Fodor Miklóssal az együttzenélés, és most 
nagy ajándék nekem André Nóri is.

Minél idősebb vagyok, egyre nagyobb az 
éhség bennem az euritmia iránt. Végre 
idén eljutottam oda, hogy elkezdtem járni 
Horváth Györgyi csoportjába, ami végtele-
nül feltöltő. Döbbenet látni, hogy ennyi év 
után is bennem vannak a mozdulatok, jól 
ismert számomra minden!

És akár komolyabban is szívesen bekap-
csolódnék valahol egy színdarabba, de 
még nem szeretnék sok időt elvenni ezért 
a családomtól. Talán majd később.

Hogyan érzed magad most a sokféle tevé-
kenység közepette?

Ha kívülről ránézek a sokféle szerepemre, 
akkor kicsit ijesztő a rendkívül szerteága-
zósága, sokfélesége miatt. Mégis mind-
az, amiben voltam és vagyok, úgy érzem, 
hogy puzzle-ként összeillik: a civil referensi 

munkám segíti a Waldorfot és fordítva is. 
A civileknél is otthon érzem már magam, 
nagyon meghálálják ők is a törődést, igyek-
szem sokat beletenni munkámnak abba a 
részébe is. Nagyon lelkesítő, hogy sok ér-
tékhordozó, jó üggyel találkozom, sokféle, 
érdekes emberrel. Nem mondom, hogy 
nem kihívás mindenkivel megtalálni a han-
got, de azt hiszem, sikerült.

Melyik számodra a legkedvesebb, miben 
érzed magad a legjobban?

Innen, a gödöllői Waldorfból gyökerezem, 
ez a valódi elköteleződés nekem. Ugyan-
akkor nagyon jól jött polgármester úrtól 
a referensi felkérés, pont amikor széthul-
lóban volt a gimnázium és a Csiribiri is a 
végéhez közeledett. Amikor nagyon besű-
rűsödik minden és nehezebb pillanatokban 
elgondolkozom, hogy melyiket is adjam fel, 
akkor végül nehezen tudnék egyikről is le-
mondani. 

Beszéltünk sokat a múltról és a jelenről, 
de a jövőt még nem említettük. Mik a ter-
veid?

Most azt gondolom, hogy jókor, jó helyen 
vagyok, de néha azért hiányzik valami 
új, izgalmas kihívás. Valahogy magam is 
ugyanazzal küzdök, mint most az iskola: 
sok minden már kialakult, van mihez visz-
szanyúlni, mégis néha vágynék valami új, 
izgalmasabb, érdekesebb feladatra, de 
nem tudnám meghatározni, hogy ponto-
san mire is. Egyelőre befelé hallgatva kí-
váncsian várom, hogy merre visz tovább 
az utam, tartogat-e valami újat számomra 
még az élet.

Az interjút Fábián Zsuzsa készítette
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GERGELY CSALÁD

3 évvel ezelőtt, a 2015 adventi számban indítottuk útjára az új családokat bemu-
tató rovatunkat. Nagy örömünkre ez is szerves részévé vált azóta a Dióhéjnak, 
közel 30 családot ismerhettünk meg jobban az elmúlt 3 év során ebben a formá-
ban is. Persze ez nem helyettesíti, nem is helyettesítheti a személyes kapcso-
latokat, de amikor a mindennapok sodrásában kevesebb időnk van egymásra, 
akkor jó érzés, hogy az itteni bemutatkozások és képek segítségével mégis egy-
re több, a folyósokon futkározó gyereket és őket kísérő felnőttet ismerünk fel, 
ismerünk meg. Hálásak vagyunk, hogy ilyen sokan vállaltátok, vállaljátok, hogy a 

Dióhéjban írjatok magatokról!

Ebben a számban 4 új, az első osztályba érkezett család életébe, eddigi útjába 
kaphatunk egy kis bepillantást.

Gergely-Nagy Zsófi vagyok, a férjem Gergely Péter. Három gyermekünk van. Dóri, ő most 
kezdte az első osztályt Lehelnél, Emma (5 éves) és Ádám (2 éves). Még Budapesten la-
kunk és Gödöllőn építkezünk. Sajnos még nem készült el a házunk, így jelenleg ingázunk 
mindennap az iskolába, óvodába. Peti gödöllői, itt lakik családjának nagy része, ez volt 
költözésünk egyik fő oka is, hogy közel legyen a család. A másik pedig, hogy a főváros 
zaját, szagát, rohanását, egymásra nem figyelését már nem bírjuk elviselni és szeretnénk, 
ha a gyerekeink nem ebben a zűrzavarban nőnének fel, hanem természetközelben, a csa-
láddal együtt, egymásra számítva. A Waldorf mellett is ezért döntöttünk. Itt ismerik, segí-
tik, szeretik egymást a tanárok, szülők és gyerekek. Az iskola életébe betekintést először 
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Kecskés Jutka által nyerhettünk – ő a férjem unokatestvére –, illetve a családból több 
rokon gyerek is ide jár, illetve járt. Amit a Waldorf-szemlélettel magába szív majd Dóri, 
azzal rengeteget fog tudni profitálni az életben. Meri vállalni magát, kiállni a gondolataival, 
kreatív és képes az együttműködésre és persze boldogan mosolyog a világra.

Az első évszakünnep számomra egy csoda volt. Látni, hogy mi mindenre képesek a gye-
rekek, ha hagyják őket kinyílni. Izgatottan várom az előttünk álló éveket, hogy a saját gye-
rekeinken is megtapasztalhassuk ugyanezt.

Magunkról egy kicsit: én még otthon vagyok Ádival, intézem a család ügyes-bajos dolgait, 
illetve most az építkezés viszi el sok időmet. A gyerekek előtt logisztikával, ügyfélszolgá-
lattal foglalkoztam.

Lakberendezést is tanultam, de abban sajnos nem volt alkalmam kiteljesedni még (az 
építkezésünket leszámítva). Szeretném a kreatívabb énem megtalálni, remélem, hogy a 
költözés, a környezetváltozás ezt a változást is magával hozza.

Peti közgazdász, 7 éve alapított egy volt évfolyamtársával egy banki ajánlatokat összeha-
sonlító oldalt, a BankRáció.hu-t. 5 év után az ingatlan.com megvette a céget. Két évig még 
segítette az átállást, aztán úgy döntött, hogy eljön és próbál minél több időt a családdal 
tölteni. Most újabb vállalkozás indításán töri a fejét és sokat képzi magát.

SZPISJAK CSALÁD

Anya, Biró Katalin, gyógytornász. Hobbija a mosás, kézműveskedés, és mindent (is) gyűjt, 
akárcsak a gyerekeink. Apa, Szpisjak Péter, 2000 óta hivatásos katona, (távközlési villa-
mosmérnök) informatikai szakterületen dolgozik. Hobbija a sport, barkácsolás és a kertes 
ház, amit Gödöllőre költözésünk, 2015 óta folyamatosan, zömében saját kezével próbál 
modernizálni, szépíteni. Családilag igyekszünk a lehető legtöbbet a szabad ég alatt lenni, 
szeretünk kerékpározni, kirándulni. Gyermekeink, Levente és Hunor 2011 nyarán szület-
tek, idén kezdték az első osztályt Lehel vezetésével. Mindketten örökmozgók. Talán ez 
volt az egyik legnagyobb motiváció, hogy feladva a solymári, negyedik emeleti lakást, ker-
tes házat keressünk magunknak, ahol az udvaron biztonságosan kiélhetik kreativitásukat 
is. Folyton építenek valamit, mindenből, amit csak érnek, vagy össze tudnak gyűjteni.

Külsős jelentkezőként nagy öröm volt, hogy az osztálytanító kiválasztotta a fiainkat a ren-
geteg jelentkező közül. Emellett ezúton is köszönjük mindenkinek, aki valamilyen módon 
segítségünkre volt vagy van abban, hogy most itt lehetünk.

S hogy miért a Waldorf? Az ember biztos kapaszkodókat, támpontokat keres az életben 
mindig, amihez viszonyítani tud, ami alapján jól működhet. Sokáig, sokfelé kerestük azt a 
„rendszert”, amiben teljesen otthon érezhetjük magunkat. Nem igazán találtuk a helyün-
ket ebben a világban, ami most körbevesz minket. Régóta éreztük, hogy máshogy kellene 
működnie a dolgoknak, mint ahogy általában működnek. Voltak elképzeléseink, próbálko-
zásaink, de semmilyen ideában, helyen nem találtunk rá arra, ami egybecsengett volna 
azzal, amit mélyen legbelül kerestünk. Gyermekeink érkezését nagy adományként éltük 
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meg. Egyrészt, mert sokat vártunk rájuk, és a sok várakozás után végre minket választot-
tak, másrészt, hogy egyszerre ketten jöttek, ahogy mondani szoktuk: megvárták egymást.

Szülőnek lenni nem könnyű feladat, ikres szülőnek lenni meg pláne nem az. De amennyire 
küzdelmes (volt főleg az elején), annyira gyönyörűséges is. Csodálattal nézünk rájuk min-
dennap, és ez az a csoda, ami nem csak három napig tart.

Ahogy cseperedtek, egyre jobban éreztük, hogy mennyire fontos, milyen környezet veszi 
az embert körül, milyen hatások érik a mindennapokban. Iskolaválasztás előtt a nyílt na-
pok alkalmával feltérképezve a helyi iskolákat, nem sok reményünk volt arra, hogy olyan 
oktatási intézményt találjunk a fiainknak, amely biztosítja számukra a megfelelő fejlődési 
lehetőséget. Célként megfogalmazódott bennünk, hogy olyan ember válhasson majd be-
lőlük, akik jól eligazodnak a mai világ bonyolult társadalmi viszonyaiban, és megtalálják 
a helyüket az eljövendő világban is, megőrizve azokat az értékeket, amelyeket szüleinktől 
kaptunk, s amelyek mentén igyekszünk nevelni őket. Könnyebben megtalálják az utat, 
amin járniuk kell majd.

Végül a waldorfos hívogató szülői estek érlelték meg bennünk a gondolatot, hogy ez lenne 
az a környezet, közösség, amit szívünk szerint szeretnénk gyermekeinknek és magunk-
nak is, hiszen azt is éreztük, hogy sokszor mi sem reagálunk jól, neveljük őket mindig úgy, 
ahogy igazából érezzük, hogy megfelelő lenne, és a steineri pedagógiában megláttuk az 
önfejlődésünk lehetőségét is.

Most, hogy már ide járunk (ők is és mi is), naponta megtapasztaljuk, hogy ez is egy olyan 
csoda, ami nem csak három napig tart.

Nagyon hálásak vagyunk, hogy ennek a közösségnek és útnak a részesei lehetünk.
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TUBA CSALÁD

Georgina, Zsófi (ikrek, elsősök), Réka, Zoli

Az ovis gyerek és az iskolás között alapvető különbség, hogy míg előbbi reggel felkelti a 
szüleit, utóbbit pont fordítva, a szülő kelti fel. Nincs másképp ez Zsófi és Gina esetében 
sem. A reggeli szüntyögés koordinálása nem csekély feladat. Apa a felpörgést segítendő 
bekapcsolja a zenét, majd miközben kint a kertben mínusz három fokban néhány egysze-
rű tornagyakorlattal próbál életet lehelni magába, reménykedik, hogy odabent a dolgok 
maguktól beindultak. Persze nem. Hiába, túl sok a kísértés, rajztábla, tegnap megkezdett 
kézimunka, gördeszka, csupa olyasmi, ami elvonja a figyelmet az igazán fontos dolgokról, 
mint pl. a reggelizés vagy a fésülködés. Nagynehezen Gödöllő felé zötyögünk, és miköz-
ben lázasan kalkuláljuk, hány piros lámpa fér még bele, a fejlődés jelének tekintjük, hogy a 
lányok már mutatnak valami mérsékelt érdeklődést aziránt, hogy elérjük-e a reggeli sétát. 
Persze könnyebb volt ez úgy kétéves korukban, amikor a reggeli séta a szadai háztól tíz-
lépésnyire elterülő kiserdőben történt.

Amely kiserdőnek az a további előnyös tulajdonsága is megvolt, hogy akkor még létezett. 
A rajta keresztülfutó ösvény a Waldorf-ovihoz vezetett, ahova a lányok sajnos csak akkor 
jártak, amikor még nem voltak ovisok. De elvarázsolta őket már akkor a meseházikó, a 
festés-gyurmázás-pogisütés, anya (Réka) és apa (Zoli) akkor pedig még nem tudta, hogy 
már csak ebben az intézményben van szokásban üres lapot tenni a gyerkőc elé festés-raj-
zolás céljából. Egyidejűleg szorgos látogatói voltak Vera néni Waldorf-bölcsijének, ami 
hosszan, máig tartó jó kapcsolatnak bizonyult, és a lányoknak ott a helyük a különféle 
programokon és a nyári táborokban, amikor a házikó III. Amenhotep vagy Mátyás király
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udvarává alakul, ahol a résztvevő lányok ékszert, fejdíszt, a fiúk és Zsófi számszeríjat 
barkácsolnak. A nyáron egyébként is immár szertartásos jelleggel vesznek részt további 
hasonló helyeken, anyával a szerencsi Kolompos táborban, apával Erdélyben, Válaszúton 
a Kallós-alapítványnál, ahol szövünk-fonunk, ládikát festünk, fafaragunk, éneklünk. Per-
sze az év nagy részét itthon töltjük, anyával a kertészkedés, konyhaművészet, könyvtár-
látogatás, apával általában a kinti elfoglaltságok: mászófa a városi parkban, biciklizés a 
Duna-kanyarban, nyáron pancsolás és hasonlók. Anya és apa is informatikusok, ezért 
aztán munkaidőn kívül szeretnek valami nagyon mást csinálni. Anya az utóbbi években a 
pszichológia és a pszichodráma tudományában mélyed el. Apa sok mindennel próbálko-
zott már élete során, félkomolyan vagy egészen komolytalanul, mint pl. denevérek szám-
lálgatása barlangok mélyén, tehéncsorda terelése Erdélyben, vagy kézzel evés egy tálból 
a helybeliekkel egy afrikai faluban.

VARGA-MORVAI CSALÁD

Varga Ádám vagyok, a családfő. 2009 ja-
nuárjában ismertem meg a feleségemet, 
Szilvit. Egy akkori nagyon jó barátom nő-
vére ő. Közös életünk első néhány hónap-
jában Angliában éltünk, mert én kimentem 
akkoriban oda dolgozni. Kapcsolatunknak 
és közös életünknek a mindkettőnkben ott 
lévő szellemi keresés, nyugtalanság és ér-
zékenység adott alapot és tartja szilárdan 
az azóta ráépült s még most is épülő közös 
építményt.

Évről évre visszatekintve, mára bátran ki-
jelenthetjük, hogy a párkapcsolatunk egy 
többszintű önismereti fejlődés, tanulás, ön-
meghaladás és formálódás folytonossága. 
Úgy érezzük, ennek így is kell lennie, ettől 
tud egy párkapcsolat tartós lenni és mind-
végig tartalmas, „igazi” maradni. Három 
gyermekünk született a lassan tíz közös 
év alatt. Először Jázmin 2012-ben, aki az 
idei tanévben indult el a diákság ösvényén. 
Majd 2014-ben Csongor érkezett meg a 
családba. Ő most a Szadai Meseház Wal-
dorf óvodában ismerkedik az élet sokszínű-
ségével és taposómalmával. Végül Décse 
köszöntött be hozzánk 2016-ban, aki még 
most is édesanyjával tölti a mindennapo-

kat. Érdekes és izgalmas dolog, hogy egy-
házi esküvőnkre idén novemberben került 
sor, 9 év hozzáérés után, s ez alkalommal 
gyermekeinket is megkereszteltettük. Jáz-
min Erzsébetet, Csongor Istvánt és Décse 
Pált. Csodálatos volt, épp úgy, mint kisfi-
unk, Décse otthonszületése. Szakrális pil-
lanatok ezek, melyekre hálával (és talán 
áhítattal?) emlékszem vissza.

Életünk a szellemi út, a tudat megtisztítá-
sának és megszabadításának útja. Haza-
találás, miként az Atya elveszett gyermekei 
hazatalálnak. Áthatja mindennapjainkat és 
a gyakorlati életünkben is megmutatkozik 
az, amit mi szellemiségnek nevezünk.

Tíz együtt töltött év és a megtett út alatt 
több mint tíz helyen dolgoztam. Voltam 
szerelősoron, telepítettem klímát, dol-
goztam a mekiben, szállítottam ki pizzát, 
megismerkedtem az építőipar különböző 
szegmenseivel: türgyei fatelep, légtechni-
ka telepítés, házépítés, festés stb. Voltak 
olyan hónapok is, amikor semmilyen meg-
élhetési munkát nem végeztem.

Dolgoztam a filmiparban is díszletépítő-
ként, mire most Dunakeszin árulom egy 
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kihelyezett üzlethelyiségből a meleget adó 
fabrikettet. Valahogy sosem munkát, ha-
nem lelket kerestem, jobban mondva olyan 
embert, akivel lelki érték is együtt dolgozni. 
Úgy érzem, közeledek ehhez (ha még nem 
érkeztem volna meg).

Életem vezérlőcsillaga az a fajta szellemi 
önismeret, melynek megszerzésével nem-
csak boldog, belsőleg szabad életet lehet 
élni, hanem fel lehet éleszteni azt a régen 
elveszett, eleven kapcsolatot a Teremtővel, 
ami „Ádáméknak” még a paradicsomban, 
kezdetben, megvolt. Ezért három éve a már 
megszerzett és tapasztalatilag bizonyos-
ságot nyert ismeretet osztom meg minda-
zokkal, akik nyitottak és elfogadnak engem 
az ismeret közvetítőjeként.

Úgy érzem, ebben megtaláltam már a hiva-
tásom, de látom azt is, hogy sok lépés van 

még előttem az ebben való fejlődésben 
és kibontakozásban. Ezért mindennap tö-
rekszem, és az elsők közötti fontos helyet 
foglalja el a szívembe ez a szándék, ez a 
munka. Ezért nem tudtam soha elegen-
dő hangsúlyt fektetni az anyagban való 
gyarapodásra, sőt, ez olykor csorbát is 
szenvedett. Mára látom az előttünk lévő 
útszakaszt, látom a harmonikus testi-lel-
ki-szellemi* épülést és a közös lépéseket. 
Hálás vagyok az életemért és a családo-
mért, hogy velük közösen járhatom az utat.

*Ebből a bennünk munkáló szellemi 
alapból, azt hiszem, érthető, miért a Wal-
dorf-közösséget választottuk gyermekeink 
felnövekedésének támogatásában.

Varga-Morvai Szilvia vagyok, mostani sze-
repemet tekintve feleség, édesanya és 
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dúla. A társadalmilag elismert végzettsé-
gem idegenforgalmi szakmenedzser.

Besegítek anyósomnak a gyógynövényes 
tinktúra vállalkozásba, én adom fel a cso-
magokat, illetve tanulgatom a füvesasz-
szonyságot.

Mostanában gyermekágyas dúlaként segí-
tem az édesanyákat, kismamamasszázst 
és szülés utáni masszázst is csinálok. 
Egyéni szülésfeldolgozást többféle techni-
kával, mikor, mire van szüksége a páciens-
nek. Egyéni kismamajógát és babás anya-
jógát, prenatál tornát tartok. És ha még a 
sok időm engedi, takarítani járok családok-
hoz, legjobb terápia és még a suliban is 
besegítek mosogatni.

Én mindig is kilógtam a sorból és Ádámmal 
együtt most már végképp. De szeretem, és 
nem is tudnám máshogyan elképzelni az 
életemet.

Érdekesen alakult a sors. Jázmin fél évet 
járt magánoviba, pont mikor kezdte, egy 
waldorfos óvónő csöppent a csoport-
ba. Közel kerültünk egymáshoz. Egyszer 
megkérdezte tőlem, mit keresünk mi itt, 
ez a kislány Waldorfba való. Ádámmal 
azt vallottuk, igazából ez egy belső hang 
volt mindkettőnkben, hogy a gyermek 
egy csiszolatlan gyémánt, hagynunk kell 
csiszolódni és a kereteket nekünk kell meg-
szabni. Így kivettük onnan, és fél évig ve-
lünk volt itthon, így csöppentünk a szadai 
Meseházba. Mindig is vágytam egy közös-
ségbe, ahol az emberek együtt tevékeny-
kednek és fejlődnek. Fontos volt, ha már 
intézmény, akkor ott spirituális alapokat 
kapjanak a gyermekeink, hisz itthon is jelen 
van. A családunk, legfőképpen a nagyim, 
aki 80 évesen nem érti, mi a Waldorf, de 
valahogy érzi és támogatja a dédunokáit. 
Nekik vagyok hálás, hogy itt lehetünk.

Én is dolgoztam több helyen, igazából min-
dig szerettem az adott helyen lenni, mert 
a munkán kívül mindig tudtam kapcsolód-
ni szellemiségben a társaimmal. Mindig is 
emberekkel szerettem foglalkozni, gyerek-
korom óta a világot akarom megváltani. 
Ezt egy kicsit visszacsökkentettem odáig, 
hogy most már csak annak segítek, aki 
szeretné.

Nekem a nagy változásokat az életembe 
Ádám hozta, és ez a gyermekeim szü-
letésével folytatódott tovább. Egy kicsit 
leföldelődtem, mert hajlamos vagyok 10 
cm-rel a föld felett lebegni. Úgy érzem, a 
30-as éveseim elején a hivatásom küszö-
bére érkeztem. A szüléseimmel avatódtam 
be igazán a nőiségem rejtelmeibe. Jázmin 
traumatikus születése után komoly önis-
meretbe vágtam, mélységekkel és magas-
ságokkal telibe. Csongor születése után 
elvégeztem egy 3 éves nőijóga-terapeuta 
képzést. Visszakaptam a belső iránytűm, 
az ősi erőt, ami minden nőben ott lakozik. 
És ha egy nő rendben van, úgy gondolom, 
akkor tud egy férfinak lelki erőt adni, és így 
tud a férfi fizikai teret tartani a családjának.

Így kezdődött a dúlaságom, úgy éreztem, 
az ősi bölcsességet tovább kell adnom. 
Décse születése után elvégeztem a kis-
mamajóga-oktatóit. És jelenleg is tanulok 
Budapesten az Omniverzum Szabadegye-
temen lélekgyógyász-képzést. De már azt 
tervezem, ha lemegy a másfélév, elkezdem 
a szülésznői képzést és bába leszek.

Úgy érzem, a gyermekeinknek így tudunk 
egy stabil oszlopokra épülő alapot adni, ha 
mi szülőként fejlődünk és a példamutatás 
is nagyon fontos. Persze ez néha igen ki-
hívásokkal teli, mert a gyermek és a pár-
kapcsolat az egyik legnagyobb iskola az 
életben.
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ISKOLAI ÉLET

HATODIKOSOK LETTÜNK!
Tábor, római módra

A hatodikos gyermek egy kicsit hasonlít 
arra az ötödikesre, akitől a nyárünnepen 
elköszöntem, és közben valahol érzem, 
hogy mégis nagyon más. Az ötödik osz-
tályt az Olimpia élményével és Odüsszeusz 
kalandjaival zártuk (Férfiuról szólj nékem, 
Múzsa...), a hatodikat az Aeneasszal kezd-
tük (Harcokat énekelek s egy hőst...). Jó 
kezdés, már csak a folytatást kell ügyesen 
eltalálni!

A szakirodalom szerint valamikor 12 éves 
kor környékén komoly fordulópont követke-
zik be a gyermek életében, hiszen ekkor lép 
át a serdülőkorba, és ezzel együtt kezdetét 

veszi az a viszonylag hosszabb (és néha 
beláthatatlan) időszak, amelyet legjobban 
azzal lehetne jellemezni, hogy minden – a 
külső és a belső világ egyaránt – állandó 
változásban van körülötte. A változás tet-
ten érhető fizikai szinten, hiszen szemmel 
láthatóan nőnek, a csontok megnyúlnak 
és ennek következtében a gyermekkor 
harmonikus, könnyed, ruganyos és légies 
mozdulatai szögletesebbé válnak. A fizikai 
átalakulás mellett a gondolkodásban is új 
minőségek jelennek meg (oksági kapcso-
latok felismerése és igény az összefüggé-
sek megértésére), ami remek terepet kínál 
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a természettudományos tárgyak további 
kibontakoztatására, de a történelemórák 
anyaga is pontosan ehhez illeszkedik. 

És van itt még valami, ami láthatatlan, vi-
szont annál erőteljesebben megtapasztal-
ható nap mint nap. Tudniillik a hatodikosok 
a gyermekkor aranykorát lassan maguk 
mögött hagyva egészen más vizekre evez-
nek, hirtelen új szemmel néznek a világba 
és kritikai érzékük rohamos léptekkel tör 
előre. És mint minden új képesség, ez is 
folyamatosan keresi azt a felületet, ahol 
ki lehetne próbálni: igenis kellenek az üt-
közési felületek! Ilyenkor nagyon fontos, 
hogy megfelelő minőségű és mennyiségű 
feladatot és mindenek előtt fizikai kihívást 
állítsunk a serdülő elé. Saját maga legyen 
az, akit próbára tesz. Érezze meg frissen 
született erejét, bátorságát, a föld kemény-
ségét, a tűz forróságát, a jég hidegét, a va-

lódi éhséget és fáradtságot, a saját kitar-
tását, elszántságát. Fontos lenne, hogy a 
serdülő éppen most ébredező kíváncsisá-
gát kifelé, a külvilág felé irányítsuk, abba a 
világba ezer szállal belevonva, ahol felnőtt-
ként majd élni fog. És miközben rengeteg 
tapasztalatot szerezhet saját magáról, ar-
ról is szerteágazó élményei lesznek, hogy 
másokkal tudatosan együttműködve mi 
mindent tud elérni. 

A Váci Waldorf Iskolában már évek óta be-
vett hagyomány, hogy a hatodikosok egy 
római légiós kiképzésen vesznek részt. 
Szentes Feri barátommal a nyáron sokat 
beszéltünk erről, hogy milyen jó lenne ezt 
nálunk is kipróbálni, sőt, a bejárós, elnyúj-
tott, zökkenőkkel teletűzdelt időszakot in-
kább egy tömbösített táborrá kéne átgyúr-
ni. Így aztán mi az idén egy egész hetes 
bátorságpróbába vágtunk bele. Feri csinált 
mindent, ami a fekvőtámaszok, a pajzzsal 
futkosás, az ügyességi játékok és a római 
légiós alakzatok tárgykörébe tartozik. Feri 
az összes létező latin vezényszót megta-
nította, és pár nap alatt pompás, bátor kis 
sereget faragott az osztályból. Mindenki 

Borsovicz Botond, 6. osztály

Tiba Panna, 6. osztály
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a maga helyén állt, egyik kezében a hatal-
mas pajzs, a másikban a gladius (=rövid 
kard), pontosan egyszerre indult, fordult, 
lépett és menetelt, és a zárónapon a szülők 
csapatát mint holmi barbár hordát kemény 
harcok árán, de megfutamította!  

„Mikor még itthon voltunk és készülődtünk, 
azt gondoltam, nagyon jó lesz!” „Mikor oda-
értünk és felvertük a sátrat, láttam, hogy 
ezek nem olyanok, amikre én gondoltam!” 

„Számomra az a legmeghökkentőbb, hogy 
a bátorságpróba nagyon rövid volt, de izgal-
mas.” “Számomra a legkülönösebb az volt, 
hogy a reggeli kása finom volt, finomabb, 
mint a sulis tejbegríz (bár nem meglepő).” 

„Számomra a leghihetetlenebb, hogy a má-
sodik éjjel nem volt őrség” „Az első éjszaka 
és az őrség: egész végig röhögtünk!” „Feri 
nagy lelkesedéssel csinálta a dolgát, vi-
szont amikor megismerte a „rosszcsonto-
kat”, sokat kellett miattuk fekvőzni.” „Feri 
olyan, mint egy katona.” „Feri tudott rendet 
tartani, és szigorú volt, de én attól még 

kedveltem. Bár az erősítések gyatrák vol-
tak. Mondjuk, attól kikészültem, mikor úgy 
kellett 5 kört futni, hogy a scutum (=pajzs) 
a fejünk fölött van és nem érhet hozzá még 
a hajadhoz sem.” „Feri nagyon kemény volt 
és kicsit kocka is.” „Római légiósnak lenni 
és a kiképzést végigcsinálni nem egy álom 
csillámpónikkal!” „Római légiósnak lenni 
elég kemény volt, de a végén mégis dupli-
catussá váltam!” „Római légiósnak lenni és 
a kiképzést végigcsinálni szörnyű/borzasz-
tó volt.” „A kiképzést végigcsinálni nehéz 
és fárasztó, de jó!” „Római légiósnak lenni 
és a kiképzést végigcsinálni fárasztó, de 
egyben felemelő érzés és tudni, hogy nem 
csak úgy, véletlenül kerültem be a legjob-
bak közé.” – Így írták le érzéseiket, gondo-
lataikat később a gyerekek.

A szeptember végi vénasszonyok nyara 
bőven tartott még, mikor elindultunk Diós-
jenőre, bár pont ezen a héten az éjszakák 
elég hűvösek voltak, nulla fokig hűlt le a 
hőmérséklet. Az első éjjelt mégis mindenki 
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egyszerű közsátrakban töltötte. A gyerekek 
hamar rájöttek arra, hogy a konyhában ho-
gyan lehet teát főzni és kint a tűzre mindig 
tenni kell, hogy ne aludjon ki, hogy legyen 
hol melegedni. Reggel bőséges zabkása 
várta őket (persze csak a reggeli torna 
után), majd következett a tízórai, az ebéd, 
az uzsonna és a vacsora, végig római mód-
ra. Míg én nagyjából a konyha környékét 
nem nagyon hagytam el, ők állandóan csi-
náltak valamit. Vagy a teknősbéka alakza-
tot gyakorolták, vagy a pajzsokat festették, 
vagy a szomszéd telken szőlőszedés köz-
ben ügyességi játékokat űztek. Az egyik 
délután egy kisebb sétára is elmentünk és 
felmásztunk a Börzsöny szélére, ahonnan 
be lehetett látni az egész vidéket. Gyönyö-
rű volt! Mivel az első éjjel az éjszaki őrség 
kalandjai sokakat kifárasztottak, így a má-
sodik éjjel elrendeltük a kötelező alvást 
(lehetett választani, hogy kint a sátorban 

– igen, voltak, akik ezt választották! – vagy 
bent a házban), hiszen hátra volt még a 
Mihály-nap! Szeptember 27-én, mikor már 
teljesen sötét volt, egy előre kijelölt, zeg-
zugos erdei ösvényen teljesítette minden 

hatodikos a bátorságpróbát. Elemlámpa 
nélkül, egyedül nekiindulva!

Azóta eltelt jó pár hét, sőt több mint két 
hónap. Néha hallom, hogy egymás között 
nosztalgiázva emlegetik a fekvőtámaszo-
kat, a „régi szép időket”. Az osztály jól van. 
Fantasztikus dolgot csináltak végig együtt, 
és külön-külön is mindenki a legjobbat hoz-
ta ki magából. Jó erre emlékezni még most 
is, hogy már rég magunk mögött hagytuk 
Rómát, és reggelente csendben formaraj-
zolunk vagy 20 percen át, merthogy épp 
ásványtan van. (Azt fentebb nem is emlí-
tettem, hogy a művészetek továbbra is mi-
lyen hihetetlen fontosak. De erről majd leg-
közelebb.) És végezetül hálás köszönettel 
tartozom a kísérőtanároknak – Katrinnak, 
Lucának és Zsolt bácsinak –, továbbá a 
nyolcadikos különítménynek – Dévényi Be-
nedeknek, Nagy Borónak, Szentes Botond-
nak, Nóri lányomnak és Dévényi Péternek, 
hogy vállalkoztak erre a nem mindennapi 
kalandra, és nem kevésbé pedig a szülők-
nek is szeretném megköszönni a támoga-
tást, a lelkesedést és a bizalmat!  

Kovács Klaudia
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ADVENTI TÖRTÉNET A HETEDIK OSZTÁLYOS

SZABADVALLÁS ÓRÁN

Szívesen teszem közzé egyik órám eseményét, hangulatát. Advent kapcsán Móra 
Ferenc: A szánkó című novelláját olvastam  el a hetedik osztálynak. A történet 
alább olvasható, az igazi érdekessége az eseménynek az, hogy az olvasás befe-
jezése után megkértem a diákokat, hogy írjanak rövid fogalmazást arról, hogy ők 
hogyan fejeznék be ezt a történetet. Voltak, akik három humoros mondatot írtak, 
de többen meglepő átérzéssel olyan finom lelkiségről tettek tanúbizonyságot, 
hogy örömmel vittem Tóth Piroska osztálytanítójukhoz: lám-lám kamaszok, de 
ott van lelkük mélyén az a finom érzület, ami miatt ezt az úgynevezett szabadval-
lás órát tartjuk a Waldorf-iskolákban. Piroska válogatásában most közzéteszünk 
párat, emelve ezzel a karácsony ünnepi hangulatát. Az írásokat az órán névtele-

nül kértem, itt páran felvállalták, hogy nevükkel fémjelezzék műveiket.

Boldog karácsonyt!  
Vizy Miklós

Móra Ferenc: A szánkó
Kegyetlen hideg tél volt, azóta se tudok hozzá foghatót. Fenékig befagyott a patak, a 
verebek megdermedve hullottak le a fákról, a háztetőről olyan vastag jégcsapok mere-
deztek, hogy kővel is alig bírtuk őket lehajigálni. Először a báránybőr sapkánkat vagdostuk 
hozzájuk, de evvel nem sokra mentünk. A fülünk megfázott, a sapka a tetőn maradt, s 
ami a legnagyobb baj volt: a jégcsap se esett le. Még jobban szerettünk a hóban játszani. 
Akkora hó volt, hogy alig látszottunk ki belőle, ástunk is benne akkora barlangokat, hogy 
akár a medvék királya ellakhatott volna bennük. Persze a medvének több esze volt, mint 
hogy hópalotában lakott volna. Nem is fagyott el se keze, se lába, mint nekünk. Legkülönb 
mulatság mégis csak a szánkázás volt. Szomszédunkban lakott a bíró. A bíró csináltatott 
a fiainak olyan szánkót, hogy annál szebb még nem volt a világon. Még most is sokszor 
álmodom vele így tél idején. Kőrisfából volt a talpa, diófából a karja, az ülése lószőrvánkos, 
beterítve bársonyposztóval, a lábtakaróján bolyhos szőnyeg. Be volt festve az egész szép 
pirosra, tán a kötele is selyemből volt. Megvolt a mesés szép szánkó, de nem volt, aki húz-
za. Nagy úr volt akkor Bíró Pali is, Bíró Gyuri is, mind a kettő csak húzatni akarta magát. 
Engem fogtak be, meg egy másik szegény gyereket, a Favágó Jánoskát.

– Egyszer ti húzzátok, máskor mi ülünk benne – biztattak a bíró fiai.
Bántuk is mi a csúfolódást, csakhogy hozzáférhettünk a szánkóhoz. Gyuri, Pali elnyújtóz-
kodtak nagyurasan a puha ülésben, mi ketten nyakunkba akasztottuk a cifra istrángot, 
szél se érhetett a nyomunkba aztán. Meg se álltunk az ötödik fordulóig, ott is csak léleg-
zetet venni.
Így tartott ez egy hétig, hanem Favágó Jánoska már akkor olyan búsan lógatta a fejét, 
mint egy igazi ló. Meg is kérdezte tőle a kisebb gazdánk, a Bíró Pali, hogy tán kevesli az 
abrakot?
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– Szeretnék már egyszer én is beleülni a szánkóba – motyogta félősen Jánoska –, csak 
egyetlenegyszer, csak egyik saroktól a másikig!
Bíró Gyuri nevetve csördítette meg fejünk fölött a pántlikás ostorát:

– Mást nem kívánnál, kis rongyos? Nem olyan gúnyához csinálták ezt a szánkót, mint a 
tied.
Pali még jobban rákiáltott:

– Örülj, hogy húzhatod. Gyi, Szellő, gyi Bogár!
Összenéztünk Jánoskával, s akkorát rántottunk a szánkón, hogy mind a két gazdánk ki-
gurult a hóra. Olyat hemperedtek, hogy öröm volt nézni, ámbátor igyekeztünk elhordani az 
irhát. Hanem aztán megbántuk, amit tettünk. Másnap majd meghasadt a szívünk, mikor 
a bíró fiai elszánkáztak a ház előtt. Most már a Szabó Gergőék húzták őket.
Ekkor énnekem egy gondolatom támadt:

– Jánoska, van egy hatosod?
– Volt tavaly, de labdát vettem rajta.
– Tudod mit, Jánoska? Ha neked is volna egy hatosod, nekem is, vennénk rajta szánkót.
Másnapra kerítettünk pénzt. Én a Csacsadér vargától kaptam, mert segítettem neki kivin-
ni a csizmákat a piacra, Jánoska meg eladta a labdáját meg a márvány golyóját meg a 
bicskáját a molnárinasnak. Délután lementünk a szenesboltba, vettünk a pénzünkön egy 
szenesládát. A ládát félig megraktuk szalmával, a fenekére szögeztünk két gyalult desz-
kát, kerítettünk egy ruhaszárító kötelet, s azt ráerősítettük a láda két oldalára. Megvolt a 
szánkó. Biz az nem egészen olyan volt, mint a bíró fiaié, de éppúgy csúszott. Az udvaron 
próbáltuk ki, mert az utcára szégyelltünk kimenni a másik szánkó miatt.
Hanem az udvar kicsi volt.
Megegyeztünk, hogy kimegyünk a falu végére, ahol senki se lát. Közökön, zigzug utcákon 
bujkáltunk kifelé, hogy ne találkozzunk a bíró fiaival. Fújt a szél kegyetlen, sodorta a tetők-
ről az arcunkba a havat, de nem törődtünk vele. Csak arra gondoltunk, hogy milyen jó lesz 
szánkóba ülni. Először Jánoska ül bele, én elhúzom a kis erdőig, ő meg engem vissza. Jaj, 
istenem, de jó lesz!
Kiértünk a falu végére. Az utolsó ház a Kató nénié volt, az öreg koldusasszonyé. Rogyott 
kis szalmás kunyhó, se udvara, se kerítése. Most csupa hó és jégcsap az egész kunyhó, 
csupa dér még az ajtókilincs is. A Kató néni kutyája, a szegény Morzsa ott nyöszörgött a 
küszöbön.

– Megállj, Ferkó – mondja a Jánoska –, eresszük be ezt a szegény kutyát, mert megveszi 
idekint az isten hidege. Az öregasszony bizonyosan alszik.
Belöktük az ajtót, a Morzsa csaholva szaladt előre.
Kató néni ott gubbasztott a vackán, elkékült orcával, dideregve vékony kendőjében. Olyan 
hideg volt odabent, hogy még a tűzhely sarkait is kivirágozta a dér.

– Nem égett ebben a tűz, lelkeim, már három nap óta. Sem egy marék szalmám, sem egy 
gyújtat fám. Majd megfagyok, lelkeim – sóhajtozott az öregasszony.
Jánoska rám nézett, én meg őrá. Előhúzta a sarokból a baltát, kiment, csattogott, patto-
gott odakint: fölvágta tűzrevalónak a szánkót.
Kisvártatva hatalmas tűz lobogott a kunyhóban. Égett a szánkó. A mi szánkónk, amelyik-
be egyszer se ültünk bele.
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A szánkódarabok piros lángja hosszú csíkokban táncolt a falon, amely mintha sírt volna 
örömében, ahogy a dér leolvadt róla. Az öreg koldusasszony orcája is színesedni kezdett.
Ahogy ránk vetette háládatos tekintetét, a mi szívünkben is valami melegség támadt. És 
egyszerre megsajnáltuk a gazdag bíró fiait, akik érzik, hogy milyen jól esik repülni a szán-
kón, de nem tudják, milyen jól esik jót tenni a szegényekkel.

A diákok pedig így fejeznék be a történetet:

Egy ideig még üldögéltünk Kató néninél, beszélgettünk, nevettünk és örültünk. Kató néni a 
fának és a melegnek, mi pedig annak, hogy jót tettünk. Mikor láttuk, hogy elég meleg van 
és még egy ideig így is lesz, távoztunk. Még egyszer megsimogattuk Kató néni aranyos 
kutyáját, aki a tűznél összegömbölyödve szunyókált. Attól kezdve sokszor jártunk Kató 
nénihez.
Segítettünk, amiben tudtunk és amiben kellett. Hazafelé találkoztunk Bíróékkal. De már 
nem fogott el irigység egyikőnket sem. Hiába ugrattak, hiába nevettek, minekünk volt 
egy sokkal nagyobb örömünk: Hogy segíteni tudtunk, és ez jobb érzés volt. Egyszer, kicsit 
később, megint láttuk a Bíróékat. Ám a cifra szánkó nem volt sehol. Kérdeztük őket, hogy 
hol van, mire elmondták, a szánkójuk összetört. Mi megszántuk őket és elmondtuk, hogy 
mi korábban hogyan készítettünk szánkót. Ám azzal a feltétellel, hogy együtt használjuk. 
Együtt is használtuk és jókat szánkóztunk. A cifra szánkó darabjait pedig Bíróék elvitték 
Kató nénihez, hogy melegítse őt a tűz, amihez a fát hozták.

Baji Vica Mária

Tőkés Róbert, 7. osztály
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Az öregasszony nagyon hálás volt. Jánoska nem nézett rám. Valami módon tudatni sze-
rettem volna vele, hogy egyetértek a döntésével.

– Köszönöm, kedveskéim. Igazán nagyon szívesen adnék valamit, de semmim sincs – 
hálálkodott Kató néni. Elköszöntünk Jánoskával az öregasszonytól és hazafelé vettük az 
irányt. Már nem volt értelme lopakodni.
Másnap reggel újra néztük Jánoskával a Bíróék szánkóját. Csalódottak, de egyben bol-
dogok is voltunk, ahogy a szánkózó fiúkat néztük. Mikor megláttak minket, kiszálltak a 
szánkójukból és idejöttek hozzánk.

– Hallottuk, hogy segítettetek Kató néninek – mondta szemlesütve az idősebbik.
– Ezért szeretnénk megosztani veletek a szánkónkat.
Onnantól kezdve felváltva szánkóztunk, igazságosan.

Vizy Dorottya
Kató néni nagyon hálás volt Gergőnek és Jánoskának. Gergő meg Jánoska kicsit szomo-
rúak voltak a szánkó miatt. Még sokáig voltak Kató néninél és beszélgettek, de amikor 
elkezdett besötétedni, Kató néni azt mondta, hogy már menjenek haza. Hazamentek, utá-
na Gergőt és Jánoskát Kató néni nem látta egy hétig, pedig megígérték, hogy elmennek. 
Azért nem látta őket egy hétig, mert dolgoztak és annyi pénzük lett, hogy egész télre sze-
reztek tüzelőfát Kató néninek és még egy szánkót is tudtak venni, ami még a bíró fiaiénál 
is különb volt. Azzal vitték a tüzelőfát Kató néninek és nagyon örült, még enni is vittek 
neki. És boldogan éltek, míg meg nem haltak.

 
***

Dezső Lili, 7. osztály
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A bíró két fia továbbsuhant szánkóján. Amikor összetalálkoztak Jánoskával és Gergővel, 
gőgösen felszegték fejüket. Egy szót sem szóltak, nem is köszöntek. Látszólag boldogok 
voltak. Jánoska és Gergő nem is törődött velük. Reggelente vígan mentek az erdőbe, vál-
lukon a kis fejszével. Egészen belepirultak a tudatba, ők épp valami jót cselekednek.
Nagy lendülettel csapkodták a fejszét, aprították a fát. Még délelőtt be is fejezték. A hóba 
süppedve, botladozva botorkáltak Kató néni háza felé. Karjuk teli volt a fahasábokkal, me-
lyeket akkor aprítottak. A ház tövében lepakolták a fát és már fordultak is vissza a többiért.
Kató néni könnyes szemét törölgette, arcára végtelen hála, szeretet ült. Jánoska és Gergő 
büszkén, mellüket düllesztve mentek végig a falu: igen, ők ketten a jótevők. A falusiak is 
megtudták, miben mesterkedtek a fiúk. Néhányan csak a fejüket csóválták, de az anyák 
talán még gyermekeiknél is büszkébbek voltak aranyszívű fiaikra.
A bíró két fia közben majd megpukkadt az irigységtől. Nem tudták elviselni, hogy a sze-
gény fiúkat ünneplik helyettük. Hát fogták és eladták gyönyörű szánkójukat és széles 
mosollyal adták át a pénzt Kató néninek. Ismét becsülték őket. Kíváncsian lesték, mit 
szól ehhez Gergő és Jánoska. De ők továbbra is boldogok voltak, semmi sem szeghette 
kedvüket.

***
A bíró fiai száguldottak a drága szánkóval, csak úgy repült a nagy puha havon. Hirtelen 
jött egy nagy lejtő, Szabó Jóska, aki húzta a szánkót, barátjával nagyot esett a kőben. S 
Kis Jankónak kicsúszott a kezeiből a selyemfonal és tovább csúszott a szánkó a lejtőn. 
És a bíró fiai ketten csúsztak, míg neki nem ment a szánkó egy kerítésnek. A két fiú leesett 
két oldalra és a szánkó ripityára tört. Szabó Jóska és Kis Jankó elfutottak, s a bíró fiai 
ott maradtak ketten és szomorúság töltötte el lelküket, hogy a drága, piros szánkó kárba 
veszett. Bár szánkózni is jó volt, de egy szegény koldus életének megmentése sokkal 
többet ér.

***
Amikor a két fiú kiment a házból, nagyon hideg volt. Érezték, hogy jót cselekedtek. Kató 
néni most már nem fog fázni. János és Gergő elindultak hazafelé. Ahogy haladtak az 
úton, egyszer csak János megszólalt: – Te, Gergő, most akkor mi jót cselekedtünk? – Azt 
hiszem – felelte Gergő, és ahogy mentek tovább, egyre jobban elterült a szájukon a bol-
dog mosoly. Kihúzták magukat és magabiztosan sétáltak tovább, amikor egyszer csak el-
robogott mellettük a bíró két fia. Ahogy megálltak Gergőék mellett azzal a szép szánkóval, 
úgy néztek ki, mint valami nemesek, akik az alattvalóikra lenéznek.

– Nem jöttök húzni a szánt? – kérdezte az egyik.
– Nem – felelte János, és próbálta nagyobbnak mutatni magát. – Mi van azokkal, akik 
eddig húztak?

– Elmentek, mert nem engedtük, hogy beleüljenek – felelte a másik.
– Hát pedig mi ugyan nem húzunk titeket! – mondta János. Ekkor Gergő megszólalt:
– Én húzom.
– Rendben, akkor gyere! – mondták a fiúk.
Amikor este hazafelé haladtak – János és Gergő –, János megkérdezte Gergőt, hogy 
miért húzta a szánt, erre ő ezt felelte:

– Egyszer majd ők is megtanulják, hogyan kell jót cselekedni, és akkor felváltva fogjuk 
húzni a szánt!
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TÉLI VERSEK A NYOLCADIKOSOKTÓL

NOVEMBER

Messze kavarog a fagyos szél,
Üvölt, mint ember, kit bánat ér.

Ezért is ordít át a pusztán,
Hatalmas fájdalmát így kiadván.

 
Régen történt minden, talán ezer éve,
Egy fagyos koporsót a temetőbe víve.

Az egész falu ott állott gyászban,
Elsiratván a holtat koporsójában.

 
A szél zúgva és tombolva jött,
Fellökve minden férfit és nőt,

Kik fekete ruhában tiszteletüket téve,
Lehajtott fejjel vártak a szertartás végére.

 
A szél ezt figyelemre se méltatván,

Felkapja a holtat s a koporsóját,
Majd szárnyal, szárnyal át a pusztán,

Félelmetesen ordítván.
 

A holtat soha nem tette le,
Azóta is viszi mindenfele,

s talán kedves volt neki a lány,
Kit elragadott koporsóján.

TÉL

 Hó borítja a tájat,
Mely az őszt fagyra váltja fel,

Sok kisgyermek álma,
A répa orrú hóember.

 
Befagynak a tavak,

Melyen mindenki siklik,
Jégcsapok csillognak,

Gyönyörű a télvíz.
 

Nagy Boróka

Korpics Kinga, 8. osztály

Kovács Janka, 6. osztály
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NOVEMBER
 

Őszi ködben
cinke röppen,
szárnyán jár
a holdsugár.

 
Lent az erdőn
tüzes szellőn

nem repül már
kis bogár.

 
Hideg avar

kis sünt takar
tüskéje az
égnek áll.

 
Komor bagoly
fennen dalol

kitárt szárnyán
messze jár.

 
Rókák futnak,
utat tudnak
a lyuk felé
egyenest.

 
A november

esti csenddel
lassan téli
tájat fest.

 

DECEMBER
 

Éjszakai csendben,
az erdő fái alatt

óvatos kis sorban
négy lámpáska haladt.

 
Gazdáik félénken,

botladozva mentek
az erdőben neki
a téli hidegnek.

 
Egy kislány hangja

törte meg a csendet;
mondta, hogy fázik,
s tényleg didergett.

 
Apja gyorsan

ráadta kabátját,
s haladtak tovább
a sötétségen át.

 
A sor végén ím

egy kisfiú ballagott,
napok óta nem látott

kenyérfalatot.
 

Potyogtak könnyei,
de földet nem értek,

orcájára fagyva
maradt meg temérdek.

 
Anyjuk némán

vánszorgott hátul,
alig bírt elmenni
az utolsó fátul.

 

Szinte nem is élt,
csak teste ment tovább,

bátran járva be
a komor éjszakát.

Egy tisztásnál aztán
megpihentek ők,
fekve gyűjtöttek

életerőt.
 

Az apa pár botot
egymásra tett,
s tüzet gyújtott

a kis család mellett.
 

Órákig ültek
a lángocskák körül,
de álmodtak már

mind legbelül.
 

Nyugovóra tértek
mind a négyen

a tűz körül,
a maró télben.

 
Reggel egy madárka
könnyeden tovaszállt,
ám a négy emberre

a tisztáson nem talált.
 

Emlékként őrzi
nyomukat a hó,

nincsen már ott senki,
csak fehér takaró.

Ökrös Leona
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NOVEMBER
 

Hullanak a könnyeim, csak magam vagyok,
A nap sugara most egyedül hagyott.

Sivár a táj, nincs velem senki,
Jó volna végre haza menni.

Ég az én szívem, könnyem hull rája,
Mióta nem vagy itt, nagy bú átjárja.
Fejemben szavad jár, nem halkul el,

Elérem célom, nem adom fel.
Szép ez az ősz, szép, de hangja,

Mint bánatot hordozó suttogás moraja.

DECEMBER

Jön a tél, fagy s a hó,
A fán megpihen egy holló.

Szívem fáj és szomorú,
Egyedül hagyott a néma bú.

De ha újra látom arcod,
Szívem akkor sosem vacog.

Tudja van ki védje álmát,
Aki nem bánt gyönge fácskát.
Rideg télben szerelmes szív,

Mint csillagok közt fénysugár ív.
 

Fóris Csenge Jázmin
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PROJEKTEPOCHA A REGIONÁLIS GIMNÁZIUMBAN

Mitől lehet életszerű az oktatás? Például, ha az élet dolgaival foglalkozik.  
Hétköznapi, mégis csodatévő embereket mutat, inspirációt ad, elvarázsol. Cso-
kitól a vloggereken át, kerékpárral vagy/és angolul a városban, novellistaként 
vagy táncolva, színházi deszkákon, romáktól az emberi jogokig, dobok és szívek 
ütemére... 23 témához csatlakozhattak idén a diákok a bemutatókkal záródó pro-
jekthéten. Ízelítőül többen is vállalkoztak a szervező tanárok, diákok és közremű-

ködő szülők közül, hogy megosszák velünk élményeiket, tapasztalataikat.

Csoki 
Dallmann Júlia, 9. osztály

A projekthét előtt mindenkinek választania 
kellett 3 tetszőleges témát a kínálatból, 
majd fel kellett írnia egy papírra, de lehetett 
online is jelentkezni. Azt hogy ki hova ke-
rült, kb. egy hét elteltével hirdették ki és ak-
kor mindenki odament, ahova beosztották.  

 
Az évfolyamok ilyenkor keverve vannak és 
természetesen lehet bizonyos helyzetben 
cserélni is, átmenni egy másik projektre.

Kilencedikes lévén idén voltam először 
projekthéten. Már iszonyatosan vártam, 
hiszen sokat hallottam már róla és nagyon 
kíváncsi voltam milyen is lesz valójában.

GIMNÁZIUMI ÉLET
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Mikor kikerültek a választható projektek, 
kicsit elszomorodtam, mert a legtöbbre, 
ami tetszett, csak a felsőbb évfolyamokból 
jelentkezhettek. Végül a ,,csoki projekt"tet-
szett meg a legjobban.

Mivel rengetegen vagyunk az iskolában, 
alig mertem remélni, hogy bekerülök, hi-
szen a rengeteg ember közül csak 10-20 
embert választottak be. De szerencsére 
engem is oda osztottak be, aminek nagyon 
örültem!

Az első napon főleg egymással és a kakaó-
babokkal ismerkedtünk, később viszont 
jártunk Szentendrén, ahol leforgattuk a 
saját csokimárkánkhoz feladatként kapott 
kis reklámfilmet és egy  nagyon aranyos 
kis hangulatos cukrászdába is bementünk. 
Egy másik napon Pesten is jártunk egy 
cukrászdában, ahol különböző csokikat ké-
szíthettünk el. Jártunk a csokinagykerben 
is, itt sikerült beszereznünk a csokikészí-
téshez való alapanyagokat.

Többnyire az iskola épületében voltunk, de 
ott is tartottak nekünk előadásokat, meg 
hát persze meghajtogattuk a dobozainkat 
a saját készítésű csokinkhoz.

A projekthét alatt rengeteg új embert is-
merhettem meg, a csokit is azóta teljesen 
más szemmel méregetem és olyan élmé-
nyekkel gazdagodtam, amiket sosem fo-
gok elfelejteni.

Újrahasznosítás 
Szalai Imre, tanár

Az Újrahasznosítás című projektünk célja a 
hulladékokkal kapcsolatos ismeretek bőví-
tése és a szemléletformálás volt. Hívtunk 
előadókat, meglátogattunk külső helyszí-
neket, valamint a hulladékok újrahasznosí-
tásának gyakorlatát is kipróbáltuk: a tanu-
lók egyéni terveiket valósították meg.

Előadások formájában ismerkedtünk az 
ipari hulladékok problémájával, a komposz-
tálással vagy például olyan magyarországi 
ipar- és képzőművészek munkásságá-
val, akik hulladékokból alkotják műveiket. 
Meglátogattunk egy hulladékgazdálkodási 
központot és a HUMUSZ (Hulladék Mun-
kaszövetség) központját, ahol az addigra 
megszerzett ismereteink segítségével per-
cek alatt kijutottunk a szelektív hulladék-
gyűjtéssel kapcsolatos szabadulószobá-
ból. Tapasztalatainkat a saját magunknak, 
hulladék papírból (féloldalas fénymásola-
tokból, müzlis dobozból, használt karton-
dobozokból) készített jegyzetfüzetben ír-
tuk le.

A tanulók által izgalmas munkák készültek, 
csak néhányat felsorolva: villanykörtéből 
mécsestartó, drót szobor, merített papír, 
textilhulladékból használati tárgyak...

Társastánc és nemi szerepek 
Varga Nóra, 10. osztály

Én a projekthéten a „társastánc és nemi 
szerepek” címen futó projekten vettem 
részt. Megtanultunk keringőzni (angol 
és bécsi keringőt is), tangózni, cha-cha-
cházni, szambázni, quicksteppelni, és a 
nap közepére, két tánc közé beiktattunk 
egy-egy beszélgetést (a cím „és nemi sze-
repek” részét képviselve). Beszélgettünk 
ikonikus táncjelenetekről filmekből, tipikus 
női és férfi feladatokról, és alapjában véve 
férfiakról és nőkről együtt és külön-külön. 
A végén már, amikor mindenkinek a kisuj-
jában voltak a lépések, tanultunk szabad 
vezetést-követést. Így, amikor vége volt a 
projekthétnek, bemutatóként Béla bácsi 
(aki a projektet vezette és a táncokat taní-
totta), bekapcsolt egy ritmusos zenét és mi 
szabadon elkezdtünk cha-cha-cházni, már 
nem volt megadva, hogy mit és mikor kell 
lépni. Elértünk arra a szintre, ahová a tán-
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cosok mindig vágynak: csak hallgattuk a 
zenét, táncoltunk és jól éreztük magunkat.

REGI TEDd!  
Ideálok – találkozások – életutak  
dr. Mátyók Györgyi, szervező szülő

A projekt során bemutatkoztak érdekes 
szakmák, izgalmas életutak, álmaikat meg-
valósító emberek.

Az együtt töltött 8 nap küldetése volt, hogy 
az inspiráló találkozások mellett vendé-
geinkkel a fiatalok közös tevékenységet 
is végezzenek, az adott szakma részleteit 
jobban megismerve.

Az első héten 5 vendégünk volt:

• dr. Benyó Sándor, kockázati tőkebefek-
tető, gazdasági tanácsadó

• Pászka Petra a MagnetBank Marketing 
és Társadalmi Felelősségvállalásért  
terület vezetője

• Mandák Csaba Pál, volt iskolaigazgató, 
tanár, NAT tanácsadó

• Vámos Eszter és Redő Péter a CSINTA 
manufaktúra megalkotói és

• dr. Tóth Árpád karnagy, a Csíkszerda  
Kórus megformálója és karnagya.

 Az öt nap találkozását a fiatalokkal közö-
sen feldolgoztuk, különösen arra figyelem-
mel, hogy milyen személyes tulajdonságok 
azok, amelyek lehetővé tették a megismert 
beszélgető partnereinknek, hogy megvaló-
sítsák álmaikat, s elérjék céljaikat. 

Szerintük a valamennyiüket jellemző leg-
fontosabb erények: a bátorság, a lelkese-
dés, az elhivatottság, a kitartás, lelkierő, hit, 
nyitottság a folytonos tanulásra fejlődésre, 
határozottság, határozottság és annak a 
szeretete amit csinálnak.

A témahét üzenetét önmaguk számára így 
fogalmazták meg: „A legfontosabb azt csi-
nálni, amit szeretek.”

Az utolsó két napban az első hét tapaszta-
lataira alapozva a fiatalok négy saját pro-
jektet indítottak el:
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• könyvcsere program a Regin belül,
• ruhagyűjtés a rászorulók számára,
• Testvériskola választása hátrányos 

helyzetű térségekből,
• új tanulási módszertan bevezetésének 

kezdeményezése.

A projektet kísérte: Müller Réka, Pornói Ist-
ván, dr. Mátyók Györgyi, Vámos Eszter

Regi TEDd – diákszemmel 
Buzás Bálint, 12. osztály

Nagyon jól ki lett találva a szülők által szer-
vezett Regi TEDd projekt. Körülbelül 20-an 
voltunk diákok és 3 szülő, nagyon tetszett, 
ahogy felépítették. Az első héten találkoz-
tunk különböző foglalkozásokkal, mester-
ségekkel. Például első nap beugrottunk a 
mély vízbe, azzal, hogy találkoztunk Sán-
dorral, aki beszélt nekünk magáról, és egy 
projektről, amiben részt vesz. Nála inkább 
a pénz és a csőd volt a téma. Aztán jártunk 
a Magnet bankban, eljött hozzánk Mandák 
Csaba és Tóth Árpád, majd jártunk a Csin-
ta műhelyében is. Mindenhol, mindenkivel 
mást csináltunk. Az volt a szisztéma, hogy 
mindenki beszél magáról, aztán arról, amit 
épp csinál és utána segítséget kér tőlünk. 
Például a Csinta műhelyben új ízeket pró-
báltunk kitalálni, csomagoltunk…

Nekem van egy vállalkozásom, ami úgy 
született, hogy két éve nyáron varrtam 
ajándékba egy ülőpárnát az egyik húgom-
nak, aztán ősszel azon gondolkodtam, 
hogy mi az, amivel pénzt tudnék keresni, 
és amit szeretek is csinálni. Ez lett az ülő-
párna, aztán még azon az őszön a gödöllői 
bazárra már babzsákok is kerültek mellé. 
Babzsákot azért kezdtem el készíteni, mert 
a gyerekek nagyon szeretik, és a Waldorf 
iskolákban sokan használják.

Így indult a vállalkozásom. Most már új ter-
mékeim is vannak, és folyamatosan lesz-
nek is, például 2019-től állat fekhelyek ke-

rülnek a kínálatba, amivel a kutya, macska 
barátokat szeretném megszólítani.

Av manca!  
Sinka Magdolna, tanár

Az „Av manca!” azt jelenti ”Gyere velem!”.   
Ezt a címet választottuk a projektünk-
nek, amelynek keretében megpróbáltunk 
minél mélyebb betekintést engedni Ma-
gyarország legnagyobb kisebbségének, a 
romáknak/cigányoknak történelmébe, kul-
túrájába. És hogy mit tettünk azért, hogy a 
projekt célja megvalósuljon? Természete-
sen találkoztunk hiteles roma származású 
előadókkal, akik betekintést engedtek éle-
tükbe, munkájukba és akiktől bátran kér-
dezhettünk. Például:

Ellátogattunk a Rácz Gyöngyi Kulturális 
Központba, ahol Molnár István Gábor ava-
tott be az újpesti cigányság történetébe.

Nálunk járt az Uccu Alapítvány egyik ön-
kéntese, Ignácz Judit, aki érzékenyítő fog-
lalkozást tartott nekünk.
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Cigány lecsót főztünk Tonté Barbarával, a 
Romani Gastro blog egyik alapítójával.

Meglátogatott bennünket Nagy Gusztáv 
író, költő, műfordító, tanár, akivel a roma 
nyelvről és költészetről beszélgettünk.

Táncházat tartott nekünk a Romengi Voja 
(Cigányok jókedve) zenekar. Alapítója Ba-
logh Zsolt nagyecsedi származású táncos, 
zenekarával a környék adatközlőitől örökölt 
autentikus roma folklór dalait játssza és 
dolgozza fel.

Amikor a projektet meghirdettük, bíztunk 
benne, hogy sikerül árnyalnunk azt a ké-
pet, ami a diákjaink fejében a cigányokról, 
a cigányságról él. A legjobb visszajelzés 
talán az volt, amikor a projekten részt vevő 
diákok elmesélték: az osztálytársaik kér-
dezgették őket, és sok olyan dolgot tud-
tak nekik mesélni, amivel megingatták a 
bennük élő sztereotípiákat. Reméljük, lesz 
folytatás.

Mezgaz plusz a szervező szemével   
Póth Virág, egy régi gödöllői, most váci 
és többszörös regis szülő szülő

A Göllner Mária Regionális Waldorf Gim-
názium idei projekthetéből igazán kivette a 
családunk a részét: a férjem és Ili húgom 
a suliban egy marketing témájú projektet 
vezettek. Bende, az idén érettségizett fiúnk 
a régi osztálykísérőjéhez (György Imréhez) 
csatlakozott néhány napra csoportveze-
tőnek az iskola faépítőihez. Zsombor, a 
középső, az iskola homlokzatfestő cso-
portjának volt oszlopos tagja. Én pedig a 
gazdaságunkba hirdettem egy projektet 
„Mezgaz plusz” névvel.

(Akit érdekel, hogy milyen szuper egyéb 
projektek voltak, és nem volt ott a pénte-
ki projektbemutatókon, az látogasson el a 
http://www.prwk.hu/projekthet címre, ott 

ízelítőt kaphat az idei projektekből, hátha 
jövőre ő maga is kedvet kap egyet vezetni.)

A „Mezgaz” a suli szlengjében a kilencedik 
osztály végén tartott mezőgazdasági gya-
korlatot takarja.

No, én ebből ígértem kicsit mást, kicsit 
többet. A projekthét 2 héten át tartott, de 
a hosszú hétvége és az utolsó napi beszá-
molók miatt csak 7 napot tudtunk a gyere-
kekkel lenni. Hozzám 5 gyerek jelentkezett 
és egy nagyszerű segítő tanár a gimiből, 
név szerint Scharnitzky Miklós, akit a régi-
ek a gödöllői suliból is ismerhetnek, és aki 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy minden 
gördülékenyen menjen.

Nagyon izgultam, mert én magam még 
soha nem szerveztem hasonló programot 
senkinek úgy, hogy én találtam ki, vezényel-
tem le végig, és nem csak valaki segítője 
voltam.

Egy dolgot biztosan tudtam: hogy én nem 
akarok senkit sem munkára motiválni, így 
a programot úgy hirdettem meg, hogy csak 
olyanok jelentkezzenek, akik dolgozni akar-
nak. Szerencsém lett!

Maroknyi, de igazán motivált csapat je-
lent meg mindennap a gazdaságunkban, 
Keszegen (Nógrád-megye legdélibb fal-
vainak egyikén). A távolsági utazás baj-
noka egyértelműen Máté lett, aki az Isa-
szeg-Keszeg-Isaszeg távot mindennap 
tömegközlekedéssel teljesítette. Ketten 
Miklóssal jöttek-mentek a Regiből indulva 
autóval, volt egy váci és egy nógrádkövesdi 
versenyzőnk, de a két utóbbi a többiekhez 
képest alig utazott.

Napi 4-5 órát dolgoztunk. Az időjárás az 
első héten nagyon kegyes volt hozzánk, 
gyönyörű napsütésben, nyárias őszi idő-
ben dolgozhattunk, a második héten már 
hűvösebb volt, és esett is, de azért az sem 
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volt vészes. Mindez csak azért volt fontos, 
mert szinte csak kinti munkáink voltak.

A projekt igazán jól sikerült, sokat dolgoz-
tunk, és sokra is jutottunk. Jó hangulatban 
egy-két csoportban dolgoztunk minden-
nap. Igyekeztem úgy szervezni a progra-
mot, hogy ugyan a kitartást, a fizikai erőt 
és a monotóniatűrést is próbára tegye, de 
azért elég változatos is legyen, hogy élvez-
ni is lehessen. Szerencsés volt, ha valami 
látványosat is tudtunk csinálni, mert annak 
könnyű volt örülni.

2 nap alatt a fiúk kitakarították a tyúkólat. 
Éves mélyalom volt benne, így elég komoly 
munka volt a trágyát kihordani, eltalics-
kázni, az ólat, a tojófészkeket, az ülőfákat 
nagynyomású mosóval kitakarítani, lemos-
ni, az ülőfákat felújítani. A bealmozás már 
gyerekjáték volt ehhez képest.

Balázs a nyúlólnál és a kifutóban tevékeny-
kedett szintén sokat dolgozva. A lányok a 
veteményes gaztengerét kezdték el nagy 

erőkkel visszaszorítani, a még kint maradt 
krumplit felszedni, a babot leszedni, magot 
fogni, az ágyásokat felkapálni, felásni, télire 
előkészíteni, lombbal takarni és így tovább.

A harmadik napot Gödöllőn kezdtük. A GAK 
letojt bio tojó tyúkjaiból szereztünk 113-at. 
Mire összefogtuk őket, csapatunk fele gya-
korlott csirkefogóvá képezte magát. Itthon 
betettük az újakat a régiek közé, elláttuk 
őket, kiugrottunk a legelőre megnézni a 
teheneket és már mentünk is haza, mert 
ezen a napon csak fél 1-ig dolgoztunk.

Még két nagy erőfeszítést igénylő munkát 
végeztünk együtt: a tehenek és az üszők 
téli szállásán kellett a géppel ki nem szed-
hető trágyát kiszedni, összedobni, majd 
sok-sok szalmával bealmozni. 3 napon át 
dolgoztunk ezen, el is fáradtunk, de itt is 
látványos lett a változás. Persze nem let-
tünk készen, de azóta mi is sok szalmát 
dobtunk szét a családdal, és egy Tanyasi-
kát is szerveztünk, ahol felnőtt segítőinkkel 
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folytattuk ugyanezt. Így ma már minden 
készen várja a teheneket bent, ha majd be 
kell jönniük télire a legelőről.

Ehhez képest könnyű volt a lucerna felül-
vetése kézzel, a bokrok bogyóinak szedé-
se/vetése, a terepjáró kerekének cseréje, 
a komposztszitálás, a pajorgyűjtés, a ta-
rackolás, a rengeteg körtepucolás/aszalás, 
a krumplileves főzés, a humuszpreparátum 
készítés/leásás, a mindennapos trágyate-
regetés az ágyásokra ipari mennyiségben. 
Az ember el sem hiszi, hogy 4-5 elszánt, 
kedvvel dolgozó ifjonccal milyen sokat le-
het végezni!

Az utolsó nap végén levezetésként még le-
mostuk az összes szerszámot, csizmát és 
az öreg terepjárót, mindent a helyére rak-
tunk. Még egyszer ránéztünk a másnapi 
projektbemutatónkra, és ezúttal már min-
denki a gumicsizmájával, melósruhájával 
felszerelkezve indult haza. 

Hisz véget ért a projekt. Nincs több kö-
zös reggeli/délutáni utazás, tojásszedés, 
közös evés, közös munka, közös nagy 
beszélgetés a világ kis- és nagy dolgairól, 
kutya-macska simogatás, de az élmények 
bennünk élnek.  

Köszönöm ezt a lehetőséget, amit az élet 
adott nekem ezzel! Nagy segítség volt az 
elvégzett munka most a gazdaságban, de 
egyben nagyon meghatározó élmény is 
volt a „gyerekekkel” dolgoznom. A legna-
gyobb bók, amit a résztvevőktől kaptam, az 
volt, hogy azt mondták, hogy jövőre mind 
ide jelentkeznek újra. Lehet, hogy máskor 
is kedvet kapok valami hasonlóhoz?

Ha kíváncsiak vagytok a projektbemuta-
tónkra, amit a gyerekek maguk készítettek, 
és aminek csak a formai csiszolásán dol-
gozott Miklós, és amibe én nem szóltam 
bele, megtaláljátok a Regi honlapján, a Pro-
jekthétnél a Mezgaz+ posztban!
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ÉLETMÓD

AZ APRÓBOJTORJÁN

(Agrimonia eupatoria L.)

Sok kedves gyógynövény él Magyarországon, amelyeket légúti megbetegedések  
esetén használhatunk, ezért nehéz volt kiválasztanom, hogy mit is mutassak be  
nektek ez alklommal. Végül az apróbojtorjánt választottam, mivel talán kevésbé  
ismert.

Leírás, elterjedés

Az apróbojtorján, másik nevén közönséges párlófű évelő, kúszó gyöktözsével  
áttelelő növény. A rózsafélék családjába tartozik, 50-80 cm magasra is meg- 
nő, hosszúkás, fogazott, bolyhosan szőrös levelei vannak. Virágai a szár  
csúcsán füzért alkotnak, az aranysárga szirmok száma öt. Időjárástól  
függően körülbelül júniustól októberig virágzik. Termése horgas, ragadós.

Száraz, homokos réteken és a világosabb tölgyesekben nő, hazánkban  
gyakori. Gödöllő környékén is találhatunk több helyen apróbojtorjánt.  
Például ha a gödöllői repülőtér irányába megyünk, és mielőtt elérnénk  
a repülőteret, bekanyarodunk balra, majd akácfák, galagonyabokrok  
és bodzabokrok között haladunk a földes úton, akkor néhány száz  
méter után az elénk táruló réten sok apróbojtorjánt találhatunk cickafark,  
ökörfarkkóró és csalán társaságában. Persze ennek felkutatására nyáron  
tegyünk kísérletet! Most, télen használjuk fel, amit nyáron gyűjtöttünk  
vagy a patikában vásároltunk.

Felhasznált részek, hatóanyagok

Júliusban, augusztusban a virágzó hajtásvégeket és a  
nagyobb tőleveleket gyűjtjük. A virágok a füzérben alulról  
felfelé nyílnak, az alsó részükön már termést érlelő füzérek  
gyógyhatása csekély.

Meleg, száraz, árnyékos helyen kiterítve vagy felakasztva  
szárítjuk. 

Nagyobb mennyiségben tartalmaz cseranyagokat,  
illóolajat,  emellett kovasavat, nyálkát és flavonoidokat.
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Gyógyhatások

A cseranyagtartalmú gyógynövények – így az apróbojtorján is – védőhártyát képeznek 
a nyálkahártyán, gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatásúak. Ezért hasznosak meg-
fázás, torokgyulladás, szájsebek, fogínyproblémák esetén, valamint csillapítják a száraz 
köhögést.

Régen a szónokok első számú toroköblítő szere volt, már csak azért is, mert teájának íze 
és illata nagyon kellemes. Belsőleg az apróbojtorján ajánlható még gyomor- és bélhurut, 
valamint hasmenés kezelésére is. Vérzéscsillapító, érösszehúzó hatású, ezért sérülések, 
sebek ellátására is alkalmas külsőleg.

Adagolás

2 csapott teáskanálnyi szárított füvet ¼ liter forró vízzel leöntünk, majd 5 perc állás után 
leszűrjük. Napi adagja 2-3 csészényi tea.

Mellékhatások, ellenjavallatok

Nem ismertek. A gyógyfű tea formájában hosszabb időn át is fogyasztható.

Pesei Rozália

ILLÓOLAJOKKAL AZ ÉVKÖRÖN ÁT, 

AZ EGÉSZ-SÉG ÚTJÁN

– Aromaterápia kalauz –

Egy órán át ismerkedtünk 10 illóolajjal. 
Nem tudtuk, kikkel van dolgunk, csak az 
illatcsíkon a szám alapján kódoltunk. Fel-
írtuk, milyen érzés, érzet, dal, vers, emlék, 
gondolat elevenedik meg bennünk egy-egy 
illat hatására. Csendben, szavak nélkül, 
csak az illatokra koncentráltunk.

Volt olyan illat, illóolaj, melyik egyikün-
ket-másikunkat nagyon megérintett. Volt, 
aki sírt, volt, aki néma döbbenettel tekintett 
maga elé. Mindez a PanArom egyik aroma-
terapeuta képzésén történt.

Ekkor találkoztam először ezzel az illattal. 
Még nem tudtam, hogy kivel van dolgom, 
de nagyon-nagyon mélyről pendített meg 
bennem valamit. Annyira mély hatást gya-

korolt rám, hogy nem tudtam tovább a 
teremben maradni, hanem szinte menekü-
lésszerűen mentem ki a teraszra, a friss le-
vegőre. A teraszon egy kis cserepes fügefa 
állt, de a föld körülötte gyomos volt. Mindig 
is szerettem a földet érinteni, gyomlálni, 
agyaggal dolgozni, de akkor, ott ez még 
inkább felerősödött bennem, és nekiálltam 
gyomlálni, a földdel kapcsolódni. Percek 
teltek el, mire megnyugodtam, mire ismét 
volt annyi erőm, hogy bemenjek a terembe 
és ismét megszagoljam, hagyjam magam 
megérinteni általa.

Ez az illat a mirha volt. A mirha számomra 
maga a megélhető, meleget adó biztonság. 
A mirha és a tömjén a karácsony közeled-
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tével talán sokunk életében egyre nagyobb 
jelentőséget kap.

A mirha a női (Hold), míg a tömjén a férfi 
(Nap) minőséget jeleníti meg. Ketten 
együtt nagy harmonizáló erővel bírnak.

Mindkét illóolajat egy-egy fa gyantájából 
nyerik, s mint minden gyanta, igen haté-
kony a bőrbetegségek, sebek gyógyításá-
ban, legyen szó akár fizikai, akár lelki se-
bekről. 

A legújabb tudományos kutatások alapján, 
sőt bizonyos esetekben már orvosilag el-
fogadott tény, hogy a tömjén egyes daga-
natos betegségek kezelésében is sikerrel 
alkalmazható.

Fizikai (és analógiában lelki szinten is) a 
mirha gyulladáscsökkentő, vírus- és para-
zitaölő, valamint alkalmas a pajzsmirigy 
működésének megfékezésére. Minden 
(energia)áramlást, a vér- és a nyirok áram-
lását segíti a testben.

A tömjén ezen felül gyulladáscsökkentő, 
immunrendszert erősítő, gombaölő, köpte-
tő hatással bír.

Lelki szinten mindkettő megnyugvást és 
életörömöt hoz, csendesíti az elme fékez-
hetetlen száguldását, az örökös agyalást.

A mirha minden esetben kiváló segítséget 
nyújt, ahol a kommunikációval van gon-
dunk, ha valaki halkan beszél, szégyenlős, 
nehezen szólal meg. Szubtilis szinten nem-
csak az e világi kommunikációban van se-
gítségünkre. 

A mirha erősít, energiát ad, földel, és így a 
biztonság tudatát teremti meg a használó-
jában. Ez a biztonságtudat, mely az illúziók 
és a valóság szétválasztásának képessé-
get is adja, egyben segíti az álmok gyors 
megvalósítását.

A tömjénhez leginkább a tisztítás szó kap-
csolódik, legyen szó térről, testről, lélekről, 
gondolatokról.

Miközben lecsendesíti és tisztítja a tudatot 
(is), földelő, biztonságtudatot teremtő ha-
tással bír.

Elősegíti a meditatív állapotot, hogy jobban 
fogadjuk és beépítsük a gyógyító energiá-
kat. A valódi magunkra találás illatanyaga, 
melynek segítségével a saját utunkat tud-
juk, merjük járni.

Aromapatika:

Lehet, hogy profánnak tűnik a mirha és a 
tömjén magasztos bemutatása után, de 
úgy, mint a szellemiben, a fizikai szinten 
is kiválóan alkalmas mindkettő a lerakó-
dások, megkövülések eltávolítására, így a 
fogkő megelőzésére is.

• 5 csepp teafa illóolaj

• 5 csepp citrom illóolaj

• 5 csepp mirha illóolaj

• 5 ml orbáncfű (vagy más jó minőségű 
növényi) olajba keverve

Alapos fogmosás után a kefére csepegte-
tett keverékkel ínymasszírozás és a fogak 
áttisztítása.

Papp Komáromi Judit

Forrás: 

Somlósi Lajos: Az illatanyagok hatása a szer-
tartások alatt

Joni Loughran, Ruah Bull:: Aromatherapy and 
Subtle Energy Techniques:  Compassionate 
Healing with Essential Oils



 73 2018. ADVENT

ADVENTI NAPTÁR AGYAGBÓL

A mi decemberi évszakasztalunkon idén 
egy agyagút vezeti az utat Betlehemig, me-
lyen 24 ásvány, kőzet vagy csigaház jelöli a 
hátralévő napokat.

Ennek egyszerű, otthon is elkészíthető vál-
tozatát szeretném bemutatni.

Hozzávalók és eszközök:

• agyag 
• nyújtófa
• szike
• tortapapír, csipke (elhagyható)
• üveggolyó
• 2 nagyobb deszka

Az agyagot két vágódeszka között nyújt-
suk egyenletesen laposra, kb. 5-8 mm vas-
tagságúra.

Az alsó deszkáról ne vegyük le, azon ha-
gyjuk kiszáradásig. Ha domború mintá-
júra szeretnénk, csipkét vagy a tortapa-
pír mintás szélét hengergessük végig 
a felületen a nyújtófa segítségével. Egy 
papíron megtervezhetjük az út méretét, 
hosszát, majd vágjuk ki szikével az agyag-
ból az út körvonalát. 

Érdemes több darabból készíteni, hogy 
megelőzzük az agyag vetemedését. 
Ezután egy üveggolyó enyhe lenyomásával 
jelöljük ki a 24 pontot, ahova az ásványok 
kerülni fognak. 

Pár nap alatt hagyjuk megszáradni. Mi-
vel az adventi naptárunkat víz nem éri, 
szükségtelen égetni, e nélkül is mind-
en évben újra felhasználható naptárt 
készíthetünk.

 
 
 
 
 
 
Ezzel a technikával nemcsak adventi 
naptárat, hanem mécsestartót és más 
karácsonyi díszeket is készíthetünk.

Jó szórakozást és meghitt, békés karácso-
nyt kívánok mindenkinek!

Huszár Enikő
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ANTROPOZÓFUS TÁPLÁLKOZÁS
ALAPOK ÉS MEGVALÓSÍTÁS

Az alábbi két írást az „Arbeitskreis für Ernährungsforschung” (AKE) (=Táplálko-
záskutató munkacsoport) anyagai közül választottam. E munkacsoport a Goe-
theanum Orvosi és Mezőgazdasági Szekcióival összefonódva tevékenykedik és 
antropozófus szemszögből vizsgálja a teljeskörű ökológiai táplálkozás alapvető 

kérdéseit. (a ford.)

Milyen az antropozófus táplálék? Mit esz-
nek az antropozófusok?

Gyakran találkozunk ezekkel a kérdésekkel, 
a válasz azonban nagyon nehéz, hiszen 
az antropozófus táplálkozás egyéni. Való-
jában szemléletről van szó, nem pedig ét-
rendről. Rudolf Steiner antropozófiáján ala-
pul, akár csak a Waldorf-pedagógia vagy a 
biodinamikus gazdálkodás.

A természettudományos vizsgálatokhoz a 
táplálék értékét tápanyagok segítségével 
határozzák meg. Csupán azok a régi táp-
lálkozási irányzatok, melyek az újkor – s 
ezáltal még a természettudomány kialaku-
lása – előtt jöttek létre, vesznek figyelem-
be más értékmérő tulajdonságokat is. Ide 
tartozik pl. a vallásokból eredő ayurvédikus 
vagy a hagyományos kínai táplálkozás (az 
öt elem szerinti táplálkozás). Ezzel szem-
ben a modern „alternatív” táplálkozási 
irányzatok, mint pl. a teljes értékű vagy ve-
getáriánus étkezés tápanyagorientáltak, a 
természettudományon alapulnak. A termé-
szettudományt kiegészíti az antropozófus 
szemlélet.

A tápanyagok mellett az erők hatásai is 
fontosak.

Itt azokról az életerőkrők beszélünk, me-
lyek a növényekben és állatokban hatnak 
és lelki (asztrális) erőkről, melyek az állatot 

formálják. E felismerések megjelennek a 
biodinamikus gazdálkodásban.

Az antropozófus táplálkozás feladatának 
tekinti továbbá az érzékek táplálását is. 
Az érzéki benyomások étkezéseink során 
és az élet egyéb területein nem pusztán 
pszichésen hatnak (pl. örömet vagy undort 
érzünk), hanem – ma a pszichoimmunbio-
lógia vizsgálja ezt – az anyagcserét és az 
egészséget is befolyásolják. Ez egészen az 
anyagig hat és összefüggésben áll a test-
felépítéssel. Így a táplálék három fajtáját 
különböztetjük meg:

a) evés és ivás

b) légzés

c) érzéki benyomások.

Mindhárom egy, a környezettel való kap-
csolatot személtet. Az ember valami isme-
retlent vesz magához és a számára érték-
telent kiválasztja.

Megkülönböztet továbbá alkati típusokat 
és temperamentumokat is. Ez segít abban, 
hogy az egyéni táplálkozási igényeket egy-
re jobban felismerjük, és hogy mindenki 
megtalálja a magáét.

Azonban ez nem egy sematikus rendszer, 
mely alapján bizonyos táplálkozási típu-
sokat hozhatunk létre. A cél az, hogy ki-ki 
rátaláljon a maga egyéni táplálékára.
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Nahrungsmittel zum Menschen. 31.7.1924. 
in „Naturgrundlagen der Ernährung“ S. 118f.

Forrás: https://www.ak-ernaehrung.de/
content/publikationen/fachinfo-ernaehrungs-
form/anthro-ernaehrung/

Étkezés – egyedül vagy közösségben?

Aki ma vendégeket hív, annak már nem-
csak azt kell megterveznie, mit szeretne 
főzni. Hasznos lehet, ha a vendégeket elő-
re megkérdezzük, hogy fogyaszthatnak-e 
minden élelmiszert, nem szenvednek-e va-
lamilyen táplálékallergiában. A közös étke-
zés bonyolultabbá vált.

Az érzékenységtől az egyéni étrendig

A táplálékallergiások és az érzékenységgel 
élők mellett egyre többen vannak olyanok 
is, akik bizonyos táplálkozási előírások 
szerint étkeznek – így a vegánok, vegetá-
riánusok, paleo, sőt ketogén étrenden élők. 
Mindezek mellett a különböző vallások ét-
kezési szokásai is egyre jelentősebb szere-

Egy újabb szempont a táplálkozás ritmi-
kus jellege. Régen az életet intenzíven 
meghatározták a kozmikus ritmusok – a 
nappalok és éjszakák váltakozása vagy az 
évszakok egymásutánja.

Korunkban az ember szabadabb és ritmu-
sait maga választhatja meg. Segítséget 
adhat a kozmikus ritmusokhoz való igazo-
dás, ám ez természetesen nem jelent me-
rev kötöttséget, azonban teljes rendszerte-
lenséget sem. További szempont a növény 
három részre történő felosztása (gyökér, 
levél, termés), melyek az ember három 
lénytagjával állnak analógiában. (1)

Az antropozófus táplálkozásszemlélet ma-
gában foglalja a kulturális hatásokat is. Így 
tehát igen fontosnak tartja az étkezési szo-
kások és élelmiszerek identitásformáló ha-
tását, mely életbiztonságot ad. Mivel min-
den ember fejlődőképes, táplálkozásunk is 
folyamatosan változhat az életkor előreha-
ladtával, az életben zajló események, törté-
nések, ill. lakóhely változás stb. hatására.

Egy család vagy egy közösség napi étrend-
jében megjelenhetnek az antropozófus 
táplálkozási szemléleten alapuló étkezési 
szokások és bizonyos táplálkozási előírá-
sok, mint pl. a hét különböző napjain az 
adott napnak megfelelő gabona fogyasz-
tása, a húsról ill. az élvezeti szerekről való 
lemondás, vagy saláták, zöldségek napi 
szintű fogyasztása.

A döntési szabadság előfeltétele az egyéni 
felelősségvállalás. Csak a saját felelőssé-
gét vállaló ember dönthet szabadon. Az él-
vezet mellé táplálkozási ismereteknek kell 
társulniuk, hogy kielégíthessük saját szük-
ségleteinket.

P. Kühne: Anthroposophische Ernährung – 
Lebensmittel und ihre Qualität. Bad Vilbel   
(1) R. Steiner: Über das Verhältnis der  
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pet kapnak. A muszlimok „halal”, azaz tisz-
ta tápláléka, vagy a vallásos zsidók „kóser” 
ételei nem idegenek többé számunkra. 
Ugyan mindig is léteztek táplálkozási irány-
zatok, melyek egy adott korszakban híve-
ket vonzottak, mint pl. a nyerskoszt, a teljes 
értékű táplálkozás, a Hay-féle elválasztó 
diéta vagy vércsoportok szerinti étkezés. 
Ma azonban e sok-sok táplálkozási irány-
elv egymás mellett és nem pedig egymást 
követően van jelen.

A közös étkezést, amikor egy asztaltársa-
ság tagjai mind ugyanazokat az ételeket 
fogyasztják, felváltotta az együttes evés, 
amikor a büféasztalnál mindenki maga 
állítja össze saját fogásait. A közétkezte-
tésben komponensekből összeállítható 
ételsornak nevezik azt a rendszert, ahol 
pl. a salátákat ill. zöldségköretet a vendég 
maga választhatja ki a salátabárban.

Jólét és individualizáció

Ez a fejlődés két dologgal függ össze. Az 
egyik a jólét, mely nagy élelmiszerválaszté-
kot eredményez. 

Ahol nincsen elég élelmiszer, vagy szűkös 
az ellátás, ott nincs választási lehetőség. 
Ez esetben az ember vagy éhezik, vagy az 
adott lehetőségekhez igazítja étkezési szo-
kásait. A második ok az, hogy az emberek 
individuálisabbakká váltak. Ez az önértéke-
léssel is összefügg.

Az embernek jogában áll, hogy szükség-
leteit és fogékonyságát bizonyos dol-
gok iránt kifejezésre juttassa és kiélje. Ez 
időnként oda vezet, hogy az ember egy 
bizonyos étrend segítségével akarja kife-
jezni magát mint egyéniség, ill. „ki szeretne 
tűnni”. Ezeknek a magatartásformáknak 
azonban megvannak a maguk árnyolda-
lai. A bőség és a sok élelmiszer, melyeket 
évszaktól függetlenül a nemzetközi keres-

kedelemnek és a megváltozott raktározási 
lehetőségeknek köszönhetően folyamato-
san kínálnak számunkra, részben olyan vi-
lágrészekről származik, ahol nagy az ínség.

Az általunk elfogyasztott húsmennyiség 
csak import takarmány segítségével ál-
lítható elő. A nagyüzemi állattartás ala-
csonyabb árakat eredményez, a rengeteg 
szójakészítmény gyakran peszticidekkel 
kezelt monokultúrákból származik. Továb-
bá az a talán ösztönös magatartás is, ami-
kor az ember az étkezése által elkülönül a 
többi embertől, az embertársi közösségből 
történő kiváláshoz vezet. Ez egy átmeneti 
szakasz, hogy egyénként megtapasztalják 
önmagukat.

Az étkezés szociális oldala

Az étkezésnek azonban van egy összekötő, 
szociális jellege is. Érdekes, hogy a létező 
vallások csak vegán módon tudnak közö-
sen étkezni, mivel a legtöbb étkezési elő-
írás állati eredetű táplálékokra vonatkozik. 
Mi lehet az oka ennek? Az állat lelkével áll 
összefüggésben? A keresztényeknek nin-
csenek étkezési szabályai, ők együtt étkez-
hetnek a világ minden vallásának híveivel. 
Mindannyian átéltük már azt az élményt, 
amikor egy kedves társaságban együtt 
eszegetünk, jól érezzük magunkat, kötetle-
nül beszélgetünk. Az étkezés nagyon szo-
ciális, békét teremtő esemény lehet. Felme-
rül hát a kérdés:

Hogyan tudjuk kialakítani a jövőben közös 
étkezéseinket az egyéni igények figyelem-
be vétele mellett, és mi szükséges ehhez?

Forrás: https://www.ak-ernaehrung.de/
content/publikationen/fachinfo-ernaehrungs-
form/anthro-ernaehrung/

Kuntz Orsolya fordítása
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TÉLI KONYHA
az antropozófus táplálkozás jegyében

Fogadjátok szeretettel az alábbi recepte-
ket, melyek  
az AKE (https://www.ak-ernaehrung.de),  
a Demeter (https://www.demeter.de)  
és a Rapunzel (https://www.rapunzel.de) 
receptgyűjteményeiből valók. 

Az adagok minden esetben négy főre szól-
nak.

Ayurvedikus téli üdvözlet:

Cékla-körte leves

Hozzávalók:

• 2 ek. ghí vagy vaj
• 1 nagy vöröshagyma apróra vágva
• 3 cm friss gyömbér tisztítva, finomra 

reszelve
• 5 közepes cékla - kb. 750 g, tisztítva, 

felszeletelve (nem főzzük előre!)
• 1 közepes körte - kb. 250 g, magház 

nélkül, felszeletelve
• 2–3 ek. alma v. sárgabarack ecet
• 1–2 ek. gesztenye v. fenyőméz (vagy 

más kissé fanyar méz)
• 500 ml zöldségleves
• 500 ml almalé
• 400 g kókusztej
• 1 lime citrom leve
• só és frissen őrölt bors
• 1 ek. koriander levél apróra vágva 

(opcionális)

A ghít, ill.vajat egy megfelelő nagyságú fa-
zékban felhevítjük és megpároljuk benne a 
hagymát a gyömbérrel együtt, míg a hagy-
ma üvegessé válik. A cékla és körte szele-
teket hozzáadjuk és tovább pároljuk. Lassú 
tűzön jól átkeverjük, majd hozzáadjuk a 
gyümölcs ecetet és a mézet. 

Ekkor felöntjük a zöldséglevessel és az 
almalével. Közepes lángon addig rotyog-
tatjuk, míg a cékla megpuhul. Levesszük a 
tűzről és a levest egy botmixerrel pürésít-
jük. Hozzáadjuk a kókusztejet és felforró-
sítjuk – már nem főzzük tovább! Végezetül 
lime lével, sóval, borssal ízesítjük. Tálalás-
nál megszórhatjuk friss koriander zölddel.

Sült friss kecskesajt aszalt sárga- 
barackkal, angol szalonnával és  
baby leaf salátval

Hozzávalók:

• 100 g friss kecskesajt
• 8 szárított nagyobbacska sárgabarack
• 8 szelet nyers angolszalonna
• 1/4 gránát alma
• 40 g Baby Leaf saláta

a méz – mustár dresszinghez:

• 4 ek. olíva olaj
• 2 ek. balzsam ecet
• 1 tk. dijoni mustár
• 1 tk. méz
• só, bors
• frissen őrölt chili

A friss kecskesajtot az aszalt barackokba 
töltjük, majd a barackokat egy-egy szelet 
angolszalonnába tekerjük.

Egy serpenyőben közepes tűzön a teker-
cseket minden oldalukon átsütjük. 

A hozzávalókból elkészítjük a dresszinget, 
a salátalevelekhez adjuk és az egészet át-
fogatjuk. A kisült tekercseket a saláta ágy-
ra rendezzük.

Megszórjuk gránátalma magokkal és tálal-
juk.
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Kakukkfüves alma rizottó

Hozzávalók:

• 100 g bacon szalonna - kisebb szele-
tekre vágva

• 2 salotta hagyma
• 2–3 friss kakukkfű ágacska
• 2–3 savanykás alma
• 400 g rizottó rizs
• ¼ l fehérbor
• 400 ml zöldség- vagy húsleves
• 150 g parmezán sajt egyben
• só, frissen őrölt bors
• 2 tk vaj

A hagymákat megtisztítjuk, apróra vágjuk, 
a kakukkfű ágacskákat megmossuk, szá-
rítjuk, a levélkéket lecsipkedjük a szárról és 
apróra vágjuk. 

Az almákat megmossuk, szárazra töröljük, 
a magházukat kivágjuk és kb. 1 cm–es 
szeletekre vágjuk. 

A szalonna szeletkéket jól átsütjük, majd 
hozzáadjuk a hagymát, a kakukkfüvet, az 
almák 2/3 részét és átpirítjuk. Beletesszük 
a rizst és rövid ideig így együtt is pirítjuk.

Ezután hozzáöntjük a bort és lassan elfőz-
zük. Folyamatos keverés mellett fokoza-
tosan hozzáadagoljuk a levest, míg a rizs 
finom krémes lesz. A parmezánt megre-
szeljük, a kész rizottóhoz keverjük, sóval, 
borssal fűszerezzük. 

A vajat egy serpenyőben közepes tűzön 
felolvasztjuk, s a maradék alma szeleteket 
ezen addig forgatjuk, míg puha, de még ha-
rapható nem lesz. Az almadarabokat óva-
tosan a kész rizottóhoz keverjük és tálaljuk.

Csokoládés fűszeres sütemény
(nem tartalmaz glutént, tejterméket és 
tojást)

Hozzávalók egy nagyobb tepsihez:

a tésztához:
• 500 g ún. „4 gabona liszt” (ez egy glutén-

mentes lisztkeverék, mely rizs-, kukori-
ca-, hajdina- és köleslisztből, egyéb hoz-
závalók nélkül készül)

• 1 csomag sütőpor (alaposan elkeverve 
a liszttel)

• 100 g kókuszliszt
• 200 g szeletelt mandula
• 1 tk. „sütemény és keksz fűszerkeve-

rék”(ez a keverék őrölt fahéjból, szegfű-
szegből és szerecsendióból áll)

• 300 g cukor
• 300 g keserű csokoládé reszelve
• 500 ml napraforgó olaj
• csipet só

a csokoládékrémhez:
• 1,5 l rizs – kókusz ital
• 400 g keserű csokoládé
• 350 g kókuszliszt
• 250 g margarin (vagy 200 g vaj)
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A tészta hozzávalóit összekeverjük, előme-
legített sütőben 160 fokon kb. 35 percig 
sütjük.

A csokoládét felolvasztjuk, a felmelegített 
rizs – kókusz itallal elkeverjük, hozzáadjuk 
a margarint (ill. vajat), folytonos keverés 
mellett kihűtjük. Végül beleszitáljuk a kó-
kuszlisztet és elkeverjük.

Egy éjszakára hűtőszekrénybe tesszük.

Másnap a krémet szobahőmérsékleten ke-
verhetővé lágyítjuk, egyenletesen a tésztá-
ra simítjuk és a kész süteményt behűtjük.

Csokoládéreszelékkel díszítjük, és kis négy-
zetekre szeleteljük.

„Stollenkonfekt” azaz karácsonyi mini 
stollnik mazsolával és marcipánnal 

Hozzávalók ( kb 100 darabhoz):

• 125 g mazsola
• 50 g kandírozott narancshéj
• 40 g szeletelt mandula
• 20 ml rum
• 250 g liszt
• 20 g nyers nádcukor
• 1 tk fahéj (opcionális)
• ½ kocka friss élesztő
• 65 ml (= fél bögre) langyos tej
• 100 g vaj
• 1 nagy csipet só
• 30 g marcipán
• 150 g vaj
• 200 g porcukor

A mazsolát, a kandírozott narancshéjat és 
a mandulát két órára rumba áztatjuk.

A lisztet elkeverjük a cukorral (és a fahéj-
jal). Az élesztőt a lisztes keverék közepébe 
morzsoljuk, a tejjel könnyedén átkeverjük 
és egy meleg helyen letakarva kb. 15 per-
cig kelesztjük.

A 100 g lágy vajat 60 g porcukorral habos-
ra keverjük és a marcipánt is beletesszük.

Végül a marcipános – vajas masszát, a 
rumba áztatott gyümölcsöket és a sót a 
lisztes élesztős keverékhez adjuk és az 
egészet sima tésztává gyúrjuk. Letakarva 
egy meleg helyen további 30 – 45 percig 
kelesztjük, míg a duplájára növekszik.

A sütőt 200 fokra előmelegítjük. A tész-
tából ujjnyi kis rudacskákat formálunk és 
2-3 cm hosszú darabokra vágjuk őket. A 
kis stollnikat egy sütőpapírral bélelt tepsire 
fektetjük, egymástól 2 cm távolságban. Így 
letakarva még újabb 10 percig kelesztjük 
őket, majd 10- 15 perc alatt aranybarnára 
sütjük. Ez alatt a 150 g vajat egy lábasban 
felolvasztjuk, és még forrón megkenjük 
vele a kész stollnikat. Végül többször egy-
más után megszitáljuk őket a maradék 
porcukorral.

Tipp:  Minél tovább tároljuk a stollnikat egy 
jól záródó sütis dobozban, annál ízleteseb-
bekké, aromásabbakká válnak.

Kuntz Orsolya összeállítása
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EURITMIA FORMÁK
Franz Schubert Improntu c. darabjára

Bodnár Adrienn, 7. osztály

Keskeny Gabriella, 7. osztály
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