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BEKÖSZÖNTŐ
„Repülsz fényében arany napsugárnak,
Por rabja volnál, ha nem lenne szárnyad.”
(Túrmezei Erzsébet)
Húsvéttól Szent Ivánig egy olyan utat járunk be az évkörön, mely fejlődésünk irányát
a sötét mélységből való feltámadással a szellemi magaslatokba emeli. A sötétség öléből
ered a fejlődés, magába rejtve tudatosságunkat, és az érző, intuitív anyai minőséget.
A mítoszok, eredetmondák leírása szerint a lélek úgy tör ki a földi burokból, mint
madár a tojásból. Az ég felé szálló, tavasszal visszatérő madarak a keresztény szimbolikában is a feltámadás és a szabadság jelképei: a bűn rabságából való szabadulásnak,
és a lélek testtől való függetlenségének megjelenítői. A fölemelkedés, a menny és a föld
közti kapcsolattartás, az istenekkel való kommunikálás, a magasabb tudatállapotba
való átlépés képviselői.
A húsvét a sziklasírral még a földi ásványisághoz kötődik, de a mennybemenetelt már
az újra kitárulkozó természet tavaszi pompájában éljük át. Az egész Föld illatos virágfelhőbe burkolózik, mintha visszatükrözné az eget habos-bodros szűzi szépségében.
A Föld szellemisége és a kozmikus szellemiség közelednek egymáshoz. A lélek kitárul és
kitágul, szinte szárnyakat kap. Steiner azt mondja, hogy ha „az éteri univerzumban
érezzük magunkat, átélve a világ asztrális ragyogásában a szellem megnyilatkozásait,
akkor az felkelti az emberben a szellemi sugárzás belső érzését, és ez az ember hivatása a világmindenségben. Ezt adta hírül Krisztus, és akik elég mélyen áthatották
magukat ezzel a gondolattal, azok ezt a pünkösdi ünnep lángnyelveiben érezték át.”
A tüzes lángnyelvek már előképei annak a fordulatnak, mely a János-időszakra teljesedik ki: az eddigi fejlődés, növekedés átfordul az érésbe, a Föld megkezdi belégző
időszakát.
Keresztelő János a nagy, krisztusi út előkészítőjeként ülteti az emberi lelkekbe Krisztus működésének gyümölcsét. Mi pedig:
„Követjük a csillagok,
A Hold, a Nap,
És a végtelen fény útját,
Amelyek körbejárnak pályájukon
Mindörökké.
A Gondolat, a Szó és a Tett igazsága
Helyezi a hívő ember lelkét
Az Örök Élet Végtelen fényébe.”
Forgács Erzsébet
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PEDAGÓGIA ÉS MŰVÉSZET
A kereszt emel egyre feljebb téged…
Forgács Erzsébet írása
„Krisztus keresztje olyan teher, mint a madárnak a szárnya
– az emeli a magasba.
(Clairvaux-i Szent Bernát)
Az emberi személyiség fejlődésének az elemek világában a szivárvány szíiránya mélységes összefüggést mutat neiben. Valamennyi szín képvisel egyaz évkör jelentős ünnepeivel. Ezek bel- fajta minőséget, és tükröződik a négy
ső átélése segítséget nyújt egy valódi elemben is:
beavatási úthoz, mely a mai korban
- a liláskék a földit, ásványit a maga sziis érvényes szinteken, fokozatokon át
lárdságával, stabilitásával;
vezet, és a kiteljesedő személyiségről
- a világoskék-zöld a vizet a növényviszól.
lágban megjelenő áramlásokkal, a ritAhogy a bontakozó természetben hús- mus, az életerő hordozójaként;
véttól János-napig megjelennek a szí- - a sárga-világos narancsa a levegőt, a
nek, például csak a zöld árnyalatainak fényt: könnyedséget és nyitottságot;
sokféleségében, úgy alakul, változik - míg az erősebb narancs-piros a tűz,
lelkünk is a növekedésből az érésbe a hő, a szeretet képviselőjeként a vifordulással.
dámság, a spontaneitás és pozitivitás
szimbóluma is.
Olyan ez, mintha a Föld szűzi tisztasága a mennybemenetel menyasszonyi Ahogy Jézus mondta:
ruháját pünkösdre menyecskeruhára
„Úgy van az Isten országa, mint
cserélné, hogy aztán János-nap köramikor az ember elveti a magot a
nyékére érezhető módon kissé elneföldbe, azután alszik és felkel,
hezülve várja, „hordja ki” érlelendő gyüéjjel és nappal: a mag sarjad és
mölcseit, terményeit.
nő, ő pedig nem tudja, hogyan.
Húsvét után szép rendre felébred min- Magától terem a föld,
den szín. Ebben a rendben János-nap- először zöld sarjat, azután kalászt,
ra a fény és sötétség egyensúlyba ke- azután érett magot a kalászban.
rül: megjelennek a tiszta színek.
Amikor pedig a termés engedi,
azonnal neki ereszti a sarlót,
Éppen amikor Krisztus történetén kemert itt az aratás ideje.”
resztül átéljük a halált és a feltámadást, akkor mutatkozik meg ez a rend
(Márk 4, 26-29)
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kapunk benne. Megbízást, hogy dolgozzunk rajta, de nem mi irányítjuk. A
gyermekeinkben történik, tőlünk függetlenül, de a szerző nekünk is írt egy
szólamot. Szerepünk olyasmi, mint a
földműves szerepe a termésben. Szükség van ránk, de nem mi csináljuk. Mi
csak támogatni tudjuk ezt a csodát,
ahol Isten a szerző és a karmester.
Fontos szólamot írt nekünk is benne,
de a természet játssza a dallamot. A
természet a fő mozgató: a belső hajtóerőt (motivációt) adja.”

Ebben az Igében megjelenik a kifejlődés folyamata, ami az ember vonatkozásában is egyenlő az éréssel. Az érés
a minden élőben benne rejlő potenciál
megvalósulása. Az a lehetőség, amit
Isten a gyermekeinkbe is beültetett, és
ha ezt a nevelés során sikerül kibontakoztatni, akkor beszélhetünk egy érett,
felnőtt személyiségről.

Ebben az értelemben a gyermeknevelés segítségnyújtás az éréshez. Aki
nevel, az a növekedést segíti, azt a természetes folyamatot, amely során a
gyermekeink valóságos tulajdonságá- A személyiségfejlődés, a pszicholóvá válhat az a sok lehetőség, amit ma- giai érés folyamata spontán fejlődés
gukkal hoztak a földi világba. Ez egy eredménye ugyan, de mégsem lesz
élő folyamat, melyben megfigyelhető mindenkiből érett személyiség. És ez
bizonyos jól meghatározott rendszer, a jelenség sajnos napjainkban erősen
melynek mi csak segítői, támogatói növekvő tendenciát mutat. Bizonyára
lehetünk. Brouwer Pálhegyi Krisztina sok oka van ennek, de az egyik legfonmegfogalmazásában (KÉK nevelés): tosabb talán az, amit pedagógusként,
„Mint az élet létrehozása, kívül esik az terapeutaként is megtapasztalok: ez
ember hatáskörén, mégis szerepet az erőfeszítésektől, akadályoktól való
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nélkül. Ha majd elérjük az összhangot
Krisztussal, fel fogjuk ismerni, hogy
összes korábbi szenvedéseink szükségszerű előfeltételei voltak ennek az
összhangnak. Ahhoz, hogy létrejöjjön
az összhang Krisztussal, ott kell lennie
a szenvedésnek, ami abszolút tényező
a fejlődésben. Azáltal, hogy az ember
leküzdi önösségét, túljut a nyomottság, bénultság hangulatán. Ebben a
jelenségben valami jót láthatunk: erőt
meríthetünk
fogyatékosságunkból.
Hála Istennek, hogy egy ki nem elégítő
tettem, vagyis annak kudarca arra ösztönöz, hogy tovább tevékenykedjem.
Az emberi törekvés nem bizonytalan
sorsjegy. Csak az marad megváltatlanul, akinek szabad akarata elfordul az
emberlét hivatásától. A világfolyamat
szintézisében egyik tényező a szenvedés.”1
megkímélése a gyerekeknek. Pedig „A szenvedés bárhol és bárhogyan felfejlődés csak ott van, ahol erőinket, bukkanhat. Aki mindenáron kerülni kíképességeinket mozgósítva képessé vánja, csak azt árulja el, hogy még nem
nyert beavatást.” (Herbert Fritsche)
válunk a nehézségek legyőzésére.
Rudolf Steiner a szenvedés értelmé- A beavatás, beavatódás a személyiről beszél: „A szenvedés a magasabb ségfejlődésünk irányába vezető, prófejlődés kísérő jelensége. A megis- bákkal teli, rögös út. Ez egyrészt a felmeréshez nélkülözhetetlen. Az ember nőtté válás kiemelt fordulópontjához
majd egykor így fog gondolkozni: az kapcsolódik, másrészt pedig egy foörömért, amit a világtól kapok, hálás lyamat, mely a saját nemi identitásunk
vagyok. Ha azonban az elé a választás által meghatározott személyiségünk
elé állítanak, hogy örömeimet vagy bá- kibontakozására adott válasz. Ilyen
nataimat akarom megtartani, akkor a értelemben önmagunk megismerése
szenvedéseimet választom, mert nél- is folyamatos beavatódás saját szekülük nem juthatok el a megismerés- mélyiségünk titkaiba, tehát: a beavahez. Egy bizonyos idő elteltével min- tás a teljessé váló személyiség kulcsa,
den szenvedés úgy mutatkozik meg, melyben mintegy újjászületés törtéhogy nem nélkülözhetjük, mert úgy kell nik. A régi énnek el kell pusztulnia, és
felfognunk, hogy benne van a fejlődés- az újnak kell megszületnie. Eközben
ben. Nincs fejlődés szenvedés nélkül, találhat rá arra az isteni rendre, ami
mint ahogy háromszög sincs szögek miatt érdemes felvállalni a világból
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felénk áramló nehézségek terheit. és ez minden ember számára megtaMert az ember életútja a tökéletesség- pasztalható, ha hajlandó érte áldozahez kell vezessen. „Minden kis lépés tot hozni. Minden egyes áldozat vagy
tökéletesebbé tesz bennünket. Töké- próbatétel a szellemi áttörés fokozataletesebbek pedig akkor leszünk, ha inak feleltethető meg. Ez a tökéletesevalami addig hiányzót, valami isme- dés útja:
retlent integrálunk. Így a sors törvény„Újra és újra
szerűen mindig olyan princípiumokkal
leszállsz ide a földre,
szembesít bennünket, amelyeket még
váltakozó ölekbe,
nem valósítottunk meg, amelyek még
mígnem megtanulsz olvasni a fényben,
idegenek számunkra, még hiányoznak
s látod, hogy élet és halál
belőlünk.”(Thorwald Dethlefsen)
ugyanaz, s az idő időtlen.
A beavatás gyönyörű példáit láthatjuk Míg a fáradságos életek láncolata
a mesékben. Ebben a vonatkozásban nyugvó körré nem rendeződik benned
az út megtételét jelenti, ahol a mese- – míg akaratod világakarat nem lesz,
hős a káoszból tart a rendbe, a ren- s a csönded – csönd és örökkévalódezetlenségből a rendezettségbe, a ság.” (Manfred Kyber)
sötétségből a fénybe. Az út bejárása
Forgács Erzsébet
során intellektuális, morális és fizikai
ellenerőkkel kell megküzdenie, és az 1R. Steiner: Szellemi hierarchiák és tükrözőezekkel való találkozásban elsősorban désük a fizikai világban.
saját belső ellenségeit győzi le: a vágyat, a haragot, a kötődést, a kapzsiságot, a féltékenységet, a büszkeséget,
az irigységet stb.
Boldizsár Ildikó írja, hogy a lelki lehetőségek rendezett kibontakoztatása
után kerülhet sor arra, hogy az ember
az önmagában hordozott, magasabb
rend lehetőségeit szabadon kibontakoztathassa. Hiszen „a beavatás
lényegi és végső célja éppen az individualitás és partikuláris lehetőségeinek
a transzcendálása”. Mert a mese nemcsak általános emberi problémákat és
az azokra adható lehetséges válaszokat gyűjti össze, nemcsak életmintákat közvetít, hanem felemel a szenthez,
a szellemihez, miközben megismertet
a szellemi út állomásaival. A mese
megnyitja az elmét a magasabb tudatállapotok és a transzcendens felé,
5
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A JÁTÉK ÖRÖME, AZ ÖRÖM JÁTÉKA
– körkép az év végi színdarabokról –
Kecskés Judit cikk-összeállítása
Katartikus érzés minden osztály életében a színdarab, régi diákjaink visszaemlékezéseiben is gyakran ez az egyik legmeghatározóbb élmény waldorfos éveik
során. Nyolcadikosaink még az év elején sikeresen bemutatták nagy darabjukat,
A képzelt beteget Molière-től, az év utolsó heteiben pedig – egészen az utolsó
tanítási nappal bezáróan – valamennyi osztályunk készült színdarabbal, így heteken át részesei lehettünk a színvonalasabbnál színvonalasabb bemutatóknak.
Sokan égi ajándékként élték meg már magát a próbafolyamatot, a közös alkotást, és van, ahol küzdelmesebb út vezetett el a sikeres előadásokhoz. De valamennyi osztálynál érzékelhető volt, hogy a végére megszületett egy új minőség,
és másképp tekintettek önmagukra és egymásra, mint a próbafolyamat elején. A
mesés pillanatokról ragyogó képek készültek, főképpen Skoda Merci jóvoltából,
de számíthattunk más szülőtársainkra is. Nézegetve ezt a gazdag anyagot született meg az ötlet (jóval a lapzártánk után), hogy szenteljünk a színdaraboknak
is figyelmet ebben a számunkban. A korábbiakhoz híven volt olyan osztálytanítónk, aki maga írt lelkesedésétől elragadtatva, és volt, akinek a gondolatai nyomán írtuk meg a beszámolót az év végi nagy megmérettetések közepette, amit
egy-egy képösszeállítással szeretnénk szemléletessé, érzékletessé tenni.
A búzamag
Bár a legkisebbek még többnyire nem
szoktak erre vállakozni, idén az első
osztály is készült egy kedves mesejátékkal: a Búzamag c. verses mesét
mutatták be az utolsó tanítási napon
az iskola udvarán bensőséges körben
szüleiknek. Azért esett erre a választásuk, mert nagyon sok időt töltenek a
természetben – amiről részletesen olvashattunk húsvéti számunkban tanítójuk, Freigang Krisztián írásában –, és
sokat kertészkednek is. A mese pedig
arról szól, hogy nem az anyagi világ az,
ami termőre fordulhat, hanem a munkával megtermelt javak, amit az osztály szeretne majd tovább vinni tettekben is. A mesejátékot a tavaszi szünet
után kezdték tanulni a gyerekek, majd
hozzárakták a mozdulatokat is, nagy
örömmel foglalkoztak vele mindvégig.
2018. JÁNOS-NAP

6

A hangsúly második osztályban még
a közös szereplésen van, de voltak
már egyéni megnyilvánulások is, amit
szívesen kipróbálhattak a bátrabbak.
Több helyen mozgással is kísértük a
szöveget, amiben nagy segítségünkre
volt Kolinger Margó, a zenei részeket
pedig Planicska Eszter tanította be
nekünk. Az előadás ünnepélyességét
emelte az élőzene két kedves szülőnk,
Farkas-Molnár Judit és Nagy Liliána
által. Egy igazi minőségi ugrást értek
el a gyerekek a végére, más emberek
lettünk valamennyien, mint annak előtte, nagyon elégedett vagyok a munkájukkal!
Ruszkay Andrea

Szent Margit legendája
A második osztály életének fő motívuma a szentek legendáival való foglalkozás, így ennek szellemében az osztály előadandó színdarabjának Szent
Margit legendáját választottam. Maga
a darab Szentkúti Márta könyvéből
való, de még hozzáírtunk egy részt Pitz
Ági szabadvallás-tanárunkkal.

A gyerekek mindvégig nagyon lelkesek
voltak a közös munkában, nagyon szerették ezt csinálni. Fontosnak tartottam, hogy a szerepeket maguk válaszszák, és mindenki azt játszhassa, amit
szeretne. Így négy Szent Margitunk is
volt, a fiúk pedig királyt, hírnököt, őrt,
katonát játszottak. Komoly kihívás volt
Noé bárkája
számukra megbirkózni a szöveggel,
egymásra figyelni; nagyban erősítette A mi kis csapatunk, a harmadik osztály
lelkes emberkéi, a Noé bárkája című
őket a folyamat.
színdarabot adtuk elő június 12-én,
kedden, első szakórában az iskolásoknak, majd délután a szülőknek.
Szerényen megemlítem, hogy ezt a
darabot én írtam (16-20 évvel ezelőtt)
és most, ahogy elővettem újra, nagyon
jó volt foglalkozni vele. Több mint egy
hónapon át gyakoroltuk, három hétig a
szöveg vésődött be, aztán egyre több
mozgás, színészi megmozdulás, sok
hanghatás, képi megformálás és zene
jelent meg a darabban. Nagyon jó volt
látni az osztály lelkesedését! Szeretem azt a folyamatot, amikor a darab
velünk együtt növekedik, általunk teremtődik, így az utolsó pillanatig változik, él. Nagyon jó ötleteik voltak, kicsit
együtt is rendeztük, ami nagyon nagy
dolog ebben a korban!
Az osztályt 18 fiú és 9 lány alkotja, egy
ilyen szöveget nehéz úgy felbontani,
7

2018. JÁNOS-NAP

hogy mindenki főszerephez juthasso- varázsló a zenei részekben, így volt
non. Így tavaly is bevált, hogy volt, aki villámlás, mennydörgés, vihar, vízözön
csak a kórusban szerepelt (ez nagy, – kaviccsal, csörgővel, gonggal, fémleközös figyelem: nemcsak rólam szól, mezzel, esőbottal és egy varázslatos
de az én felelősségem is, hogy szóljon hangú óceánbottal, amit a közelmúlta szöveg, érthető legyen a darab), ők ban szerzett be az iskola, és mi avatbenne voltak a zenei részekben is. Volt, hattunk fel. Hallhattunk még furulyát,
aki másodmagával szólalt meg vagy hegedűt, pikkolót, metalofont és zonhangszertudását adta bele a közös gorát – örömmel mutatták meg hangmunkába, és volt, aki önálló szerepet szeres tudásukat is a gyerekek. Az álkapott. Van, aki nagyon szeret egyedül latok bevonulását a bárkába Kolinger
megszólalni, és van, akinek ez még Margó segítségével az euritmia tette
nehéz, kimondottan kényelmetlen, finommá, köszönjük neki és Legeza
stresszes. Három fiú a bárkakészítést Juditnak is!
vállalta, nagy erőkkel és komoly feleAz a szép egy ilyen munkában, hogy
lősséggel.
mindenki benne van, az előadás rajEkkor toldottam meg a darabot egy tunk múlik, senki sem szállhat ki belőle,
bevezető résszel (és jó döntés volt), azt adjuk a közönségnek, amit mi bele
Kertész Eszter verses teremtéstör- tudtunk tenni. Én nagyon és az osztály
ténetével, majd ezután indult Noé is eléggé meghatódott, mert az előatörténete. Több fiú alakította például dás hihetetlen égi ajándék-élmény volt
Noét a darabban. Molnár Judit igazi mindannyiunknak.
Nem gondoltam volna, hogy így megtapsolnak bennünket.
Nagyon tapsoltak! Olyan szép volt, hogy
én sírtam belül!
– mondta két fiú a délelőtti előadás
után. A legnagyobb örömöm, hogy
mindenki élvezte, még a folyamat vége
is örömteli volt, és elhatároztuk, hogy
június 24-én még egyszer bemutatjuk.
Ezt ők is szeretnék, ennél nagyobb
öröm nem adható egy osztálytanítónak, köszönöm!
A szülőknek pedig külön nagyon köszönjük a díszletet és a fantasztikus
büfét, még másnap is falatoztunk a
finomságokból!
Richter Beatrice
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Odüsszeia az ötödikesektől

Puszta fiai

A negyedikesek a magyar mondákból A görög-epocha alatt találkoztak előmutatták be a Puszta fiai c. történetet. ször a gyerekek Odüsszeusz kalandEbben a főmotívum a Világfa, egyfaj- jaival – sok más izgalamas történet
ta teremtéstörténet, mely jelen van mellett –, és nagy érdeklődéssel hallmindegyik történetben – az Eddában, gatták. Erősen érződött, hogy nagyon
a Kalevalában és a magyar mondák- megszólította őket, míg a többi nagy
ban –, amivel idén mélyen foglalkozott témánk, mint például a János vitéz
az osztály. A gyerekek szívesen dol- vagy nem mozgatta meg őket olyan
goztak a meseszerű történettel, mert mélyen, vagy idővel, fájó szívvel ugyan,
sok olyasmit felfedeztek benne, amit de magunk mögött hagytuk az adott
már kisiskolás korukban is hallottak. A kultúrkorszakot, mint az a Gilgames
szöveg adott volt, de az összes többit eposszal történt. Az Odüsszeiánál viközösen alakították ki. Szép folyamat szont éreztem, ez telitalálat lesz, ezt
volt már maga a szerepválasztás is. fogjuk bemutatni!
Mindenki akart szöveget és szerepet
Nagyszámú, erős egyéniségű lányaim
vállalni, így még ők maguk is hozzámiatt a korábbi évek szövegkönyvei
írtak részeket. Végül a gyerekek dönnem voltak alkalmasak a számunkra,
töttek és meg tudtak egyezni, hogy ki,
szó sem lehetett arról, hogy a kérőké
mit játszik. Az előadás is nagyon jól
legyen a főszerep! Hiszen vannak itt
sikerült, sok-sok egyéni ötlettel, zenei
még bőven nők: Nauszikaá, Kalüpszó
kísérettel, a végén pedig néptánccal
nimfa, Pénelopé, a dajka, istennők
zárták az előadást, ami ugyancsak a
és főleg Pallasz Athéné – ezért saját
gyerekek kívánsága volt.
9
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csordák vándorlásából is – mintha a
függöny mögött egy másik, párhuzamos színdarab is futott volna az ő legnagyobb gyönyörűségükre.

szöveggel dolgoztunk, amit az eredeti
műből kivett részekből építettünk fel.

Az igazi próbafolyamat valójában az
Olimpia után kezdődött, a tanítás utolsó két hetében. Intenzív, kemény, oly- Az előadás előtti fél órában a tetőfokákor szinte könnyet fakasztó, máskor ra hágott az izgalom, no, meg a kapvég nélküli ökörködésbe torkolló, de kodás. De végül felgördült a függöny
szép időszak volt! Dacoltunk a nagy és megszületett a játék (a színpadon
meleggel, az év végi hangulattal és az is). A második, pénteki előadás már
euritmiaterem állandó foglaltságával. felszabadultabb játékkal és még több
Jó volt látni, hogy a gyerekek napról feledhetetlen pillanattal ajándékozta
napra megpróbáltak mind jobban azo- meg a közönséget, a gyerekek benne
nosulni a szerepükkel, meg akarták éltek a darabban a színfalak előtt és
érteni, ki, kivel, milyen viszonyban van, mögött is. Így aztán máig sem tudjuk,
miért azt mondja, amit mond, miért mi volt az az iszonyú csörömpölés a
úgy reagál. A heroikus munka persze bal szélen, ki vágta el a kelléktartó
mit sem ért volna, ha ők ezt nem akar- spárgát, hova tűnt a kérők étke a tálból
ják ennyire, bár néha azért előfordult, és aki nem figyelt eléggé, azt még egy
hogy ez is megfordult a fejemben. De pogácsával is megdobták.
hát még igazából gyerekek, csak; ötöÖsszességében viszont bátor szívvel
dikesek: így nem a tökéletesség volt a
kijelenthetem, hogy ragyogó alakításolényeg, hanem a közös játék! Ezt érezkat láthattunk: remek Odüsszeuszokat,
hette a közönség is a függöny mögötti
Thélemákoszokat, Pénelopékat, Istezajokból és a folyamatos puputeveneket és Istennőket, valamint halandó
2018. JÁNOS-NAP
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nőket és férfiakat egyaránt, s mindezt
fuvola- és énekszóval kísérve! Örömmel játszottak egytől egyig, szívesen
mutatták meg magukat. Büszke vagyok rájuk, szerintem ők is büszkék
magukra, örülök, hogy ezzel a jó érzéssel zárhattuk az évet.
Kovács Klaudia
Szegény Dzsoni és Árnika
Nagy fába vágta Piroska – és ezzel
persze az osztály is – a fejszéjét, Lázár
Ervin meséjét mutatták be 4 szereposztásban, 4 előadásban.
A szereposztás megsokszorozódása
köszönhető a hatodik osztály népes
seregének és annak, hogy mindekinek
legyen kellő szerepe és lehetősége a
darabban való megmutatkozásra. A
látszólag mesének tűnő történet jól
illik a gyermekkor burkait levető, egyre inkább öntudatra ébredő hatodiko- a gonosz legyőzéséről – csupa mély,
sokhoz, szól az igaz szeretetről, amiért emberi igazságról, ami értékes útravaképesek vagyunk minden áldozatra, az lóul szolgál a gyermekeknek az egyre
emberi gyarlóságok átformálásáról, zűrzavarosabb kamaszkor küszöbén.
önmagunk sajnálatának leküzdéséről, Egyúttal nagyon jót tett nekik Lázár
a bajba jutott társaink megsegítéséről, Ervin veretes, sajátos humorával teli
nyelvi környezetében élniük heteken át.
Hosszú, vívódásokkal teli folyamat vezetett el a sikeres előadásokhoz, a sok
erős egyéniségnek meg kellett küzdenie egymással, sokaknak nehéz volt a
szövegtanulás, és nem ment könnyen
belebújniuk szerepükbe, míg voltak,
akik tele voltak egyéni elképzeléssel és
ebből nehezen tudtak csak lefaragni.
Persze, voltak olyanok is, akik nagyon
együttműködtek mindvégig. De még
így is nehezen állt össze a rengeteg
jelenet- és színváltással, zenei betétekkel teli darab, kétséges volt az utolsó
pillanatig, hogy mi lesz belőle. Igazi égi
11
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ajándék volt aztán mind a négy előadás, amikor is minden a helyére került,
mindenki tudta a dolgát, szövegét, szerepét és igyekezett a lehető legtöbbet,
legjobbat nyújtani magából. Itt már
élesben ment minden, nem lehetett vitázni, veszekedni, fél vállról venni semmit. Szerintem senki sem vette észre, hogy pénteken az egyik gyermek
önmagát messze felülmúlva ugrott
be egy előző nap visszalépő szereplő
helyébe, és nagyon hitelesen játszott;
nagy köszönet érte!
Valahogy ennél az osztálynál, ebben
a darabban tűnt fel nekem először,
hogy igazán akkor jó egy előadás,
amikor a színpadon a gyermekek legtisztább, legfelsőbb lénye mutatkozik
meg, levetve minden sallangot, és itt
ezt megélhettük. Kitett magáért maradéktalanul mindenki és büszkén
vastapsoltunk az Ujcsek Blanka és
Bekő Palkó által szerzett, szívet melengetően szép dalra – mely az egész
2018. JÁNOS-NAP
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darab alapmotívuma lett –, és végül
meghatódva, könnyezve úgy éreztük
Piroskával, hogy megérte, érdemes
volt!
Nóti Károly-kabaré

Kecskés Judit

Én „régi motoros” vagyok, de ilyen szép,
könnyed folyamatot még nem éltem
meg egy osztállyal! Bevallom, kicsit
szkeptikus voltam, amikor Luca röviddel a tavaszi szünet előtt megkeresett
azzal, hogy csináljunk Nóti-kabaréjeleneteket még az év végéig a hetedikesekkel. Rövidnek éreztem az időt,
nem tudtam, hogy fogadják a gyerekek, én csak pár jelenetet javasoltam,
Luca pedig kétszer annyit. Alaposan
megfontolva, rendkívül komplikáltnak
tűnő táblázatban összefoglalva 2-3
szerepet is osztott egy-egy gyerekre,
gondosan ügyelve arra, hogy mindenkinek legyen egy olyan jelenete, ahol

komolyan meg tud mutatkozni, ki tud
bontakozni.
Amint megkapták a szerepet, borzasztóan lelkesek voltak a gyerekek, a
délutáni drámaórákon is ezt akarták
próbálni, még akkor is, ha nem volt ott
a jelenet szereplőinek fele, szívesen
bújtak egymás bőrébe. Nagy segítség
volt, hogy a próbafolyamatba bekapcsolódott egy ugyancsak „régi motoros”, Vizy Miklós is, és felosztottuk a jeleneteket hármunk között, így egy-egy
„rendezőre” csak 3-4 jelenet jutott. Jól
tudtunk haladni, egymással párhuzamosan próbálni.
Nagyon örömteliek voltak a próbák,
nagyon sokat nevettünk, persze, adta
magát a sok vicces fordulat, lélekmelengető volt, ahogy egy-egy zseniális kis színész kibontakozott, ahogy
már ott megszületett a játék. Persze – mint ahogy az hozzá tartozik –,
nyűglődtünk is olykor-olykor, és volt,
akinek komolyan meg kellett küzdenie
a szerepével, önmagával, a koncentrált
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figyelemmel (és persze a rendezővel),
és picit a végére el is fáradtunk már,
bármennyire is gyorsan és könnyen
ment minden. Az előadások aztán
kárpótoltak bennünket mindenért, és
igazi megkoronázása volt mindkettő
ennek az üdítő folyamatnak, és sajnáltuk, hogy csak ennyi volt és nem lesz
folytatás. Rendkívül inspiráló volt a közönség, sziporkáztak a gyerekek, csak
folyt a könnyünk a rengeteg nevetéstől. Az előadás varázsa pótolhatatlan,
semmilyen próba sem ér fel a helyzet
valódiságával, sokszor olyan jó lenne
ezt még több alkalmon kiélvezni.
Mindamellett, hogy a gyerekek nagyon
sokat tanultak magukról, egymásról, a
hiteles játékról, igazi próbatétel volt ez
ifjú kollégámnak, Lucának is, aki büszke lehet magára, remekül összefogta
és átlátta az összes jelenetet, feladatot, igazi gazdája, főnöke volt az egésznek: csak gratulálni tudok érte!
Kecskés Judit
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A hetedikesek közül néhányan öröm- csinálni. Nyilván – mint eddig mindig
mel vállalkoztak arra, hogy maguk is – itt is volt mélypont, például az előadáírjanak élményeikről.
sok hetén a hétfői próba katasztrofális
volt, vagy elröhögtük vagy totál elron– Előzmények –
tottuk. A Lepsényben – amit amúgy
Mikor megkaptuk a szerepeket és szö- már rég jól tudtunk – egy csomószor
vegkönyveket (tavaszi szünet előtt), kezdtük újra Tenyér belépőjét, a Lélemindenki lelkes volt és rögtön beleol- kidomár össze-vissza volt, a foteleket
vasgattunk a saját és egymás kabaré- csak akkor állították be.
jeleneteibe. Amikor otthon átolvastam
Nekem – úgy, mint tavaly – most is
a Lepsénynél még megvolt c. jelenetet,
akadt nehézségem. Ez az volt, mikor
nagyon elcsodálkoztam, és nevettem
a Lepsény végén Fenyvesi (Dénes) lerajta. Ez az első, olvasós próbákon is
ordítja Fenyvesiné (én) fejét. Na, akkor
így volt, viszont mire egyre többet gyaén mindig röhögőgörcsöt kaptam, és
koroltunk, egyre fárasztóbbak, majd lecsak nagyon sokára sikerült ezt leküzjártak lettek ezek a poénok. Én speciel
deni, gondolom, az előadáson is látnagyon szerettem ezeket a jeleneteket
szott. (Egyáltalán nem. - a szerk.)
2018. JÁNOS-NAP
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De szerdán, az első előadáson iszonyatosan meglepődtem, hogy szinte hiba nélkül lement az előadás.
Szerintem jól sikerült nagyon mind a
kettő. Többségében pozitív visszajelzéseket kaptunk, köszönjük szépen
a közönségnek, akik végignézték az
előadásainkat és sokat nevettek.

kevésbé, hogy ne szóljak mindig bele
a tanárok rendezésébe, ha valamit
máshogy találok jónak, vagy ne boruljak ki, ha valakinek valami nem sikerül.
Először az egész egy Atom-katasztrófának indult. Későn kaptunk szöveget,
és a mi csapatunk elég nehezen játszott össze, így a „Lélekidomár” lassan
készült el.

Köszönjük a sok-sok segítséget, amit
Kecskés Judit, Vizy Miklós, Mirus Kat- Volt olyan, hogy csak végig üvöltözött,
rin és persze Kőhalmi Luca nyújtott elfecsérelt órákat hagytunk magunk
nekünk, és azt a sok türelmet és sze- mögött. Én alig bírtam idegekkel, szóval nagyon sok köszönet érte az öszretetet, amit végig nekünk szenteltek.
szes rendezőnek, és Lucának, aki mégÉs végül köszönjük Kőhalmi Ákosnak,
is végig csinálta és előadatta velünk,
hogy – egyensen Berlinből – eljött azamikor én már feladni készültem.
előadásunkra.
Ökrös Leona A főpróbákon úgy éreztem, hogy teljesen be fogunk égni az előadáson,
„Kérem, Hipnotikus”
mivel akkor sikerült a legesleglassabÉn mindig szerettem az előadásokat, ban. Hosszú volt, rossz volt, minden
színdarabokat, így nekem viszonylag baj volt vele. Akik beültek megnézni (a
könnyen ment a játék. Viszont, az már főpróbát) a bénázásainkon nevettek a
legjobban.
De végül sikerült úgy összeszednünk
magunkat, hogy mindent kihoztunk
belőle, és egész jót alkottunk a végére.
Nagy Boróka
“Mi nagyon jól éreztük magunkat…”
Én a kabaréestre való készülést nagyon élveztem. A szövegünket – amint
azt Luca néni is elmondta az előadás elején – május 10-től visszafelé
számított 50. napra kaptuk meg. Onnantól kezdve indult el a próbák tömege. Először csak néhány szakórán, aztán az utolsó napokban már majdnem
egész nap gyakoroltuk a Nóti Károly
által megírt kabarék közül a tanárok
által kiválasztott 13 jelenetet.
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Érdekes volt, hogy a darabokat volt, Ezúton szeretnénk köszönetet mondahogy 5 rendező is rendezte. Az egyik- ni mindenkinek, aki segített az előadás
nek ez volt az ötlete, a másiknak az, létrejöttében. Azaz a főrendezőknek,
de végül mindig sikerült megtalálni az akik nem voltak mások mint Kecskés
„arany középutat”.
Judit, Kőhalmi Luca, Kőhalmi Natasa
és Vizy Miklós. Aki még nagyon sokat
Szerintem a darabok nagyon jól sikesegített nekünk a ruhák testreszabárültek,, és reméljük, hogy aki ott volt,
sában, sőt, még rendezői instrukciókat
annak is tetszett. A tavaly előadott
is adott, ki lehetne más, mint Szabóné
Varázsfuvolához képest ez egész más
Mirus Katrin. És már csak egy valaki himűfaj, egészen más stílus volt.
ányzott a teljes örömhöz (Ákos bácsi),
Nekem és szerintem az egész csapat- de a csütörtöki előadásra ő is befutott.
nak nagyon jó volt, és sok örömet szerMi nagyon jól éreztük magunkat.
zett, amikor a mélyen tisztelt publikum
az elhangzott vicceken nevetni kezdett. És reméljük, Ti is jól mulattatok.
Ekkor éreztük azt, hogy nem volt hiába
Tari Levente (Hosszú úr és Srég)
a fáradozásunk. Mi már a próbák végére nem értékeltük a vicceket, nem is
Honlapunk galériájában Skoda Mercinek
nevettettek meg minket, de jó volt látni
köszönhetően további remek képeket
az előadáson, ahogy az egész nézőtér
lehet találni a színdarabokról készült
zeng a nevetéstől.
gazdag képösszeállításokban:
www.waldorfgodollo.hu
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KORTÁRSAKKÁ VÁLNI?
André Bartoniczek, 2017. október
Valóban kortársainkká kell nevelnünk a fiatal embereket? Hát nem azok már
réges-rég, a felnőttek pedig - mint mindig - csupán átalusszák az idők jeleit,
s igyekeznek az ifjúságot elképzelésük szerint nevelni?
Amikor a XX. század kezdetén a felnőttek világa álomba és illúziókba veszett,
a huszonkét éves költő, Georg Heym
volt az, aki 1910. július 6-án, előre látva
a jövendőt, ezt jegyezte fel naplójába:

Ma újra és újra ámulatal figyeljük fiatalok nagy jelentőségű, határozott
kezdeményezéseit, akik az iskola elvégzése után Dél-Amerikába utaznak,
hogy megismerhessék az ott élők életkörülményeit, és hogy elkötelezetten
„Ez a béke olyan lusta, oly sivár és ravegyenek részt egy-egy ökológiai kezgadós, akár az enyvbevonat a régi
deményezésben; fiatalokét, akik olyan
bútorokon.” Néhány év múlva azután
erősen átérzik Afrika nyomorúságát,
napvilágra került a politúrral elfedett
hogy orvosok vagy bábák lesznek,
események valósága.
hogy ott, a helyszínen segíthessenek.
Norbert Boeder – a német ifjúsági Vagy akár már tizenkilenc évesen egy
mozgalom tagja – egy versében így egész kulturális központot hoznak létkiált oda a felnőtteknek:
re, melyhez több mint egymillió eurót
gyűjtenek össze. Az időseken messze
„ Ti, öregek halottak vagytok,
túllépve kezelik a digitális világot, mégs mi, ifjak vagyunk az ítélet,
hozzá egyáltalán nem csupán külső
Az idő csomójában ragadtatok,
felhasználóként, hanem anyagi forrás nem oldjátok meg.
sok felkutatását célzó, kreatív ötleteket,
Hogyan is tudnátok,
igényes média-elképzeléseket és hahisz nem vagytok szabadok –
tékony kommunikációs folyamatokat
mi nem csapunk nagy hűhót,
valósítanak meg.
szétvágjuk a csomót.”
Ha lázad a menny
(a ford. fordítása)
Valóban kortársakká kell nevelnünk
1967/68-ban ismét főként a diákok
a fiatalokat? Amikor egy ifjú ember a
és az egyetemisták emeltek szót az
földre jön, és megkezdi földi életét, maellen, hogy a kormányok vakon részt
gával hoz valamit, amivel az idősebbek
vegyenek a vietnami háborúban, lánem rendelkeznek: a legújabb, legidőzadtak a szüleikben működő elfojtó
szerűbb impulzusokat hozza magával
mechanizmusok, a politikai hazugsáegy világból, mely számunkra kívülről
gok és a kulturális bemerevedés ellen,
nem látható.
s megérezték, hogy a kor mindenütt a
világban igazságosságért, békéért és Rudolf Steiner 1921. július 19-én elkörnyezettudatosságért kiált.
keseredetten próbálta az egykori első
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stuttgarti Waldorf-iskola tanárainak
figyelmét felhívni e tényre.

Amikor ma a világ lázad, akkor a menny
az, amely igazán lázad, azaz a menny,
melyet az emberi lelkekben visszatarMeg kellett állapítania, hogy a kollégák
tottak, s amely így nem saját alakjában,
nem a megfelelő módon kapcsolódnak
hanem épp ezzel ellentétesen jelenik
a diákokhoz, hanem (ki)oktatják őket.
meg, mely harcban és vérben jelenik
Diagnózisa tökéletesen világos, és mameg, ahelyett, hogy elképzelésekben
gában hordozza sürgető kérését: ki kell
valósulna meg.”
fejlesztenünk érzékelésünket azon legmélyebb szándékok iránt, melyekkel az E kijelentések aligha lehetnének időifjak korunk felé fordulnak: „Úgy állunk szerűbbek, mint ma – a fiatalkori erőitt, hogy egy szakadékot teremtettünk szak teljes problematikája egészen a
magunk és az ifjúság között. (…) Óriási terrorizmusig a fiatal emberekben rejlő
mélység választ el bennünket a gyere- spirituális szándékok figyelmen kívül
kektől.”
hagyásával függ össze.

Amikor a kortársi létről beszélünk, elő- Nem a nevelők dolga, hogy a kor imször magunkra, szülőkre és pedagógu- pulzusait a fiatalokban elültessék, hisz
sokra kell gondolnunk. Az a feladatunk, ők ezeket magukkal hozzák. A feladat
hogy felfedezzük magunkban a kor sokkal inkább abban áll, hogy ezeket
impulzusait, a jövő feladatait. S csak a félig vagy egyáltalában nem tudatos
ha ez sikerül, akkor tehetjük fel a kér- célokat megfelelő szellemi „táplálék”
dést, milyen mértékben rejlenek diákja- segítségével felébresszük, és úgy ápolinkban bizonyos értékek, melyek mint juk, hogy érthetővé váljanak, alkotóan
képességek maguktól nem kerülnek nyilvánulhassanak meg, s ily módon
napvilágra, hanem támogató segítség- gyógyítóan hassanak a jövőre nézve.
re van szükségük.
Fiatalok és idősek közötti kapcsolat
Steiner újra és újra utal a fiatal em- nagyszerű példája volt az az esemény,
berekben rejlő „jövő-erőkre”, melyek amikor a Scholl testvérek és barátaik
maguktól nem találják a megvalósítá- nagyra becsült filozófiaprofesszorusukhoz vezető utat, s melyeknek figyel- kat, Karl Hubert nyíltan tájékoztatmen kívül hagyása azonban végzetes ták röplapakcióikról, majd ő e lépés
következményekkel járhat. Például veszélyességének teljes tudatában,
1920. szeptember 11-én így beszél: hosszabb gondolkodás után támoga„Ezen erők nem vésznek el, kibontakoz- tásáról biztosította őket. Huberben a
nak, valósággá válnak, belekerülnek a diákok olyan embert ismerhettek meg,
gondolatokba, az érzésekbe, az aka- aki kimondta azt, amit kerestek, s aki
rati impulzusokba. S milyen emberek tudása révén segítette őket abban,
fejlődnek ezáltal? Lázadók, forradal- hogy koruk történéseit megértsék. Humárok, elégedetlen emberek, akik nem ber pedig azért határozta el magát e
tudják, mit akarnak, mert olyasvalamit lépésre, mert kötelességének érezte,
akarnak, ami egyetlen szociális orga- hogy ezt tegye.
nizmussal sem összeegyeztethető. […]
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A diákoknak meg kell tanulniuk, hogy a történelemtanításban, feltéve, hogy
cselekedeteik globális következmé- a tanárok egyáltalában tudatában
vannak e feladatnak. A örténelmi tudanyekkel járnak
tosság nem egy sor kívülről megtanult
Nemcsak az egyetemnek, hanem már
tényből áll, hanem abból ered, hogy
az iskolának is létfontosságú feladata
képessé válunk a különböző korok
van e tekintetben. A klasszikus tantáregymásutániságában meglátni egy
gyak korántsem csak azért vannak,
fejlődést, megsejteni a jövő feladatait,
hogy a polgári oktatást valósítsák meg.
és felismerni azt, hogy mit vár tőlünk
Egyfajta „szellemi tevékenységet” is a jelen.
kell tanítaniuk, mely például képessé
Így a Waldorf-diákok az első nyolc
teszi a diákokat arra, hogy a jelenkor
év folyamán egyszer végigkísérik az
történéseit helyesen ítéljék meg.
egész világtörténelmet, a 10. osztályA tudás önmagában nem vezet se- ban az oktatás ismét a kőkorszakban
hová - különben a világon mindenütt indul, a 12. osztályban pedig nagyon
rendelkezésre álló, digitális informáci- tudatosan Tekinti át az emberiség törók ellenére nem következne be még ténelmi általános fejlődését.
mindig naponta oly sok társadalmi
A tanárnak elkötelezett érdeklődéssel
és politikai katasztrófa. Csupán a törkell tanulmányoznia az aktuális eseténések összefüggésének megismeményeket, hogy a diákokkal az ilyen
résével érthetjük meg a folyamatokat,
helyzetekhez kapcsolódhassék, hogy
melyek körülöttünk zajlanak, s melyek
megismertesse őket azokkal a folyabennünket is érintenek.
matokkal, melyeken maguk talán átEgy ilyen teljeskörű gondolkodás fo- siklottak volna, hogy átélhetővé tegye
lyamatos iskolázást igényel – például számukra ezeket.
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A tanítás folyamatában tökéletesen kö- fejlődését a levéltől a táviraton át egévetnünk kell az eseményeket és meg- szen a mobiltelefonig.
oldásokat kell találnunk. Ha az óráA tanításnak a diákok észrevételeiből
kon nemcsak azt ismételgetjük, hogy
és kérdéseiből kell kiindulnia, és velük
mennyi menekült van, és hogy milyen
együtt elszántan, félelmet nem ismepolitikai problémákkal jár mindez, harőn, a történelmi anyag bőségében
nem egyedi sorsokon keresztül vizsnem megrekedve, az időben haladva
gáljuk, miért éppen ezek az emberek
kell a jelenlegi helyzet okait kutatnia.
jönnek hozzánk, a nézőpont egy csaHiszen csak így teremthetünk alapot
pásra megváltozik.
ahhoz, hogy megismerjük a változásoPersze ezután felmerül a kérdés: Ho- kért és megoldásokért folytatott emgyan történhetett ez? Milyen okok beri küzdelmet: a fair trade-kezdemérejlenek a szíriai vagy az afrikai ka- nyezéseket, az alternatív bankról szóló
tasztrófák mögött? Ha világossá vá- elgondolásokat, a természet jogaiért
lik, hogy az események a XIX. és XX. való síkra szállást (Greenpeace, Robin
században hozott döntések egyenes Wood, Mellifera) és az emberi jogokért
következményei – például a szociál- vívott harcot (Amnesty International,
darwinizmusé és a belőle kialakuló ko- Sea Watch).
lonializmusé, továbbá a Közel-Kelettől
A világ iránti érdeklődés és annak törVietnamig megrajzolt, pusztító hatású
vényszerűségeibe való betekintés az
határoké –, érződik, hogy szükség van
ifjú embereket kivezeti önmagukból
a múltba vetett emlékeztető látásmódés segíti őket abban, hogy saját imra. A gondolkodás feladata, hogy megpulzusaikat a világ fejlődési irányzatanulja megérteni, ahogy egy esemény
taival összekapcsolják – nincs annál
a rejtett, mélyen rejlő mozgató erőkből
felszabadítóbb és jótékonyabb, mint
kibontakozik.
felismerni, hogy nem vagyok egyedül,
Milyen jelentőséggel bír a varrónőre hanem másokkal együtt valami értelnézve, ha itt, Mannheimben megve- mes és egyben szükséges cél felé töszem ezt a nadrágot? A globalizáció rekszem.
időközben néhány iskolában a 12.
A Waldorf-iskolában mindig vannak
osztály tananyaga lett, az első lépést
helyzetek, ahol eldől, hogy átélhetazonban már a 8. osztályban megtenek-e a diákok ilyen élményeket vagy
hetjük.
sem. Találkoznak-e a diákok a tanáraEgy háromhetes epochában ebben ik között olyan személyiségekkel, akik
az életkorban minden további nélkül cselekedeteikért felelősséget vállalnak,
végigkövethetjük a saját farmerünk vagy rendeletek mögé bújva ill. objekútját, tanulmányozhatjuk a bangladesi tív kényszerűségekre (vizsgák szükvarrónő élet- és munkakörülményeit, ségszerűsége, órarend, túlterheltség)
egismerhetjük a kapitalizmus alapfo- hivatkozva kibújnak ez alól.
galmait és a pénz történetét, továbA 12. osztályos színdarab a szórakozbá végigkísérhetjük a kommunikáció
tatást szolgálja vagy létkérdéseket
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feltevő kihívást keres? Eléri-e a min- légy teremtménye, adj kortársaidnak,
dennapi gondolkodás határait? S ho- tégy értük, de azt nyújtsd nekik, amigyan reagálnak a tanárok e határfesze- nek híján vannak, ne azt, amit dicsérgető expedícióra? Azt mondják-e, hogy nek.” (Papp Zoltán ford.)
túl „sötét” volt, vagy örömmel üdvözlik
A tanároknak nem a diákjaik pillanatnyi
a mélységekkel valószembenézést, a
hétköznapi igényeit kell kielégíteniük –
kockázatvállalást? Provokálja-e a dahiszen a fiatalok hiteles emberekkel
rab hétköznapi énünket, és felszabaakarnak találkozni, akik félig tudatos,
dít-e bennünk olyan élményeket, mebenső életkérdéseiket érzékelik, s azolyeket sem a diákok sem a közönség
kat velük közösen napvilágra hozzák,
nem érzett azelőtt? Távol akar-e maés segítik őket abban, hogy azt adhasradni egy tanári közösség a művészi út
sák, amelyre korunknak valóban szükfájdalmas mélypontjaitól vagy aktívan
sége van.
szembenéz velük?
Forrás: https://www.erziehungskunst.de/
E színdarab és a tanárok tanításon túl
artikel/an-der-zeit/zeitgenosse-werden/
megtapasztalható emberi magatartása világosan megmutatja: a tantárgyak A szerzőről: Andre Bartoniczek a Stuttsorán gyakorolt megismerési folyama- gart-Uhlandshöhe-i Waldorf iskola
tok nem különíthetők el a tanításon felsőtagozatán tanított németet és
kívüli folyamatoktól. A cselekvésben is történelmet. Jelenleg a mannheimi
kortársak vagyunk. Ismerik a tanárok Akademie für Waldorfpädagogik és a
a kort, amelyben élnek vagy kitérnek jenai Fernstudium für Waldorfpädagoelőle? Meghívnak-e az iskolába olyan gik tanára.
embereket, akinek van mondanivalója?
Irodalom:
Támogatja-e az iskola a diákok azon
R. Steiner: Menschenerkenntnis und
törekvéseit, hogy tervezetten elköteUnterrichtsgestaltung
(Emberismeret
lezzék magukat a társadalmi problészerinti oktatás kialakítása), GA 302, Dormák megoldása iránt vagy vonakodva
nach 1986
válaszol ezekre a törekvésekre?
R. Steiner: Geisteswissenschaft als
Látszatmegoldást hozó informatikaErkenntnis der Grundimpulse sozialer
oktatást vezetünk-e be a gimnáziumGestaltung (A szellemtudomány mint a
ban vagy egy valóban alapos, komtársadalomfejlődés fő impulzusainak
petens médiapedagógiát igyekszünk
megismerése), GA 199, Dornach 1985
megvalósítani? Benne él-e a tanárok
Die globale Unterrichtsepoche. Im Gesközössége a jelenkorban?
präch mit C. Kühl und E. v. Kügelgen, in
Ezek a kérdések néha félreértésekkel
Erziehungskunst, 7/8 2013
járnak: a „modernség” nem azt jelenti,
hogy minden divatnak meg kell felel- Friedrich Schiller: Über die ästhetische
nünk. Amit Schiller a művészről mond, Erziehung des Menschen (Levelek az emaz a nevelés művészeire különöskép- ber esztétikai neveléséről), 1795
pen érvényes: „Élj századoddal, de ne
Fordította: Kuntz Orsolya
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NYOLCADIKOS ÉVES MUNKÁK
Minden évben igyekszünk egy kis ízelítőt adni a Dióhéjban a nyolcadikosok évesmunkáiból, amik diákjaink számára az általános iskolai éveik lezárását jelentik,
mielőtt továbbmennek az úton az új, még ismeretlen felé. Idén is a diákok hetedik végén/nyolcadik elején választottak egy témát, amivel egész évben foglalkoztak. Önállóan – egy-egy felnőtt mentor segítségével – bejártak ez alatt az egy
év alatt egy olyan fejlődési utat, amelynek során mindamellett, hogy a választott témájukat is mélyebben megismerték, önmagukról és a világról is sok újat
megtanulhattak és megtapasztalhattak. Az út lezárása egy írásos munka, egy
előadás és egy művészi munka elkészítése volt, amelyeket május végén bemutattak (elsősorban az osztálytársaiknak, szüleiknek, tanáraiknak, de a füzeteket,
alkotásokat az elmúlt hetekben mindenki megcsodálhatta az aulában). Akit bővebben érdekelnek a nyolcadikos mérföldkövek, azoknak ajánljuk erről a Dióhéj
2015 húsvéti számában található összeállításunkat.
Az, amit gyerekeink, és rajtuk keresztül szülőként, tanárként mi is megélhetünk
az évesmunkák folyamatában, egy különleges élmény minden évben, amit
nehéz visszaadni néhány cikkben, de azért reméljük, hogy az alábbi élménybeszámolókból érzékelhető a folyamat szépsége és ereje.
„Ünnep volt számomra minden nap…”
A 8. osztályban idén volt szerencsém
az évesmunka-előadások mindegyikét
meghallgatni.
Nem tagadom, minden nap meglepetéseket tartogatott. Felemelő volt
látni a gyerekeket, különösen, hogy
majdnem a fele osztálynak óvónője
is voltam. Egy-egy előadó megjelent
előttem „óvodásként” és komoly felkészültséggel rendelkező „előadóként”.

figyelembe véve, felépített előadást
tartott. Akinek nem teljes mértékben
sikerült ez – az izgalom azért természetesen látható volt –, az a nézők
kérdéseire adott válaszaiban mutatta
meg jártasságát a témájában. Ami
teljesen lenyűgözött, hogy szinte minden előadásban erősen érezhető volt
egy önismereti, önfelfedezési út. Ildikó
állandó kérdésére: „Mit adott neked ez
a munka?”, felelősségteljes, felnőtt válaszokat adtak a diákok. Nagyon felemelő volt.

Ünnep volt számomra minden nap. Ha
szülőként kétségeim merültek volna A másik kiemelkedő pont volt száfel a Waldorf-pedagógiával kapcsolat- momra, ahogy az őket segítő szülőkban, azonnal szertefoszlottak volna.
ről, tanárokról, rokonokról nyilvánultak meg. Őszinte, mély tisztelet és
Az évesmunka-előadások során látszeretet sugárzott belőlük. Mindezek
szott, hogy 14-15 évesen minden gyerkihalófélben” lévő értékek, főleg, hogy
mek komoly kutatómunkát végzett a
ezt ki is fejezzük a másik ember felé.
témájában, amiről a többség nagyon
Példaértékű.
összeszedetten, az időkorlátokat
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A művészi munkák rendkívül változa- Az előadás megélése felemelő volt, jól
tosak, ötletgazdagok voltak - nem ke- esett arról beszélni amit igazán szevés önátlépéssel -, amit minden diák retek! A 6 év alatt felgyűlt tapasztalabemutatott a hallgatóságnak. A kritikai taimról órákig is tudnék beszélni, de
érzékük is a helyén volt, s őszintén - ta- emellett a tudásomat is bővítettem,
lán némelyek kicsit alulértékelve ma- főleg az életrajzoknak köszönhetően.
gukat - véleményezték saját munkáAz éves munkám témájának megváljukat. Mindenki mutatott önmagából
toztatásán nem igazán gondolkodtam,
valami újat: bátran táncolva, színésznem adtam fel, elég vicces is lenne,
kedve, énekelve, sminkelve, verset írva,
hogy 6 éve csinál az ember valamit, ledekorálva, festve, hegesztve, ragasztírni mégsem tudja. Célomtól nem tánva, főzve, sütve, rajzolva, lovagolva,
torodtam el. Irány az Olimpia!
beszélve, zenélve, olimpiára készülve,
fúrva, faragva, fotózva, szobrászkodva.
Kadók Nikolett
Nagyon hálás vagyok Nektek, 8. osztályosok! Hálás vagyok tanáraitoknak,
szüleiteknek. Különleges élményben
volt részem. Őrizzétek és ápoljátok
magatokban tovább a bátorságot,
őszinteséget, kitartást, kutatási kedvet,
örömöt és szeretetet!
Horváthné Gfellner Csilla
Kajak Kenu
Azért választottam ezt a témát, mert
ez áll hozzám a legközelebb, mivel 6
éve ezt a sportot űzöm, ebben élek.
A művészi munkám először fejtörést
okozott, nem igazán tudtam, mit kellene alkotnom, ami kézzelfogható és
a témával kapcsolatos. Mikor rájöttem,
hogy egy kis kajakot faragok, nehéz
volt az anyag kiválasztása, ebben ezúton is megköszönöm Vizy Péternek,
aki nagy segítséget nyújtott az alkotásában. Ez a folyamat abban okozott
még nehézséget, hogy nagyon későn
kezdtem meg illetve nagyon szorított a
határidő is.
Az írásos munkámat szerencsére nagyon hamar megkezdtem, így avval
időhatári gondjaim nem akadtak.
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Niki nem csak rajongója a sportnak, de
kimagasló eredményekkel is büszkélkedhet. A 2017-es évben végzett kitartó
munkájáért, szép eredményeiért februárban elnyerte a Veresegyház Érdemes
Sportolója címet.
Niki számtalan versenyt vívott és – a
legtöbben – nyert 200, 500, és 1000 méteres VB és Olimpiai távokon, 4000 méteren pedig Vidék Bajnoki IV. helyezést ért
el. Az Országos Bajnokságon döntőbe
került és a szeptemberi szlovéniai Marina-Ankarán rendezett nemzetközi versenyen I. helyezést ért el.

ne egy másik ember útját akarjuk járni,
mert akkor kimaradunk minden olyan
jóból, amit mi kaphattunk volna.
Azért választottam ezt a témát, mert
számomra mindig is sokat jelentett a
tánc, a zene és a mozgás, de valahogy
egyiket sem akartam választani. És
akkor jött az ötlet, hogy legyen a témám a boldogság, mert abban benne
van a tánc, de mégsem arról adok elő.
Szerintem nagyon sokat fejlődtem,
amiben az évesmunka segített.
Az évesmunkám során nagyon sok új
dolgot megtanultam magamról is, és a
többi emberről is.
Zoltán Csenge

Szép eredményei révén lehetőséget kapott arra, hogy a válogatottság előszobájába lépve részt vehessen a 2017. decem„Színház az egész világ”
ber 4–9-ig tartott Dunavarsányi Olimpiai
Központban egy egyhetes edzőtáboron, A színházi rendezést választottam
és együtt készülhetett a serdülő váloga- évesmunka-témámnak, mivel nekem
tottal nagy tervei megvalósítására.
sokat jelent a színház és a dráma.
A közelmúltban a budapesti diák kupán
V. helyezést, a Dunavarsányban megrendezett RSD Open rendezvényen pedig
ugyancsak V. helyezést ért el. Edzője
komolyan méltatja fegyelmezettségét,
tudatosságát, gyönyörű technikáját. Szeretettel gratulálunk Nikinek kiemelkedő
eredményeiért és további sok sikert és
örömöt kívánunk!
A lélek tánca
A lélek tánca a tánc lelke, avagy a boldogság, melyhez csak te tudod az utat.
A boldogság életünk egyik legszebb
pillanatai, a boldogság mindenki számára mást jelent.
Sosem tudhatjuk, hogy melyik öröm a
legnagyobb, ezért még a legkisebbnek
is kell örülni. Még az utat is nekünk kell
megtalálni, de az a legfontosabb, hogy
2018. JÁNOS-NAP
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Év elején rengeteg ötletem volt, hogy
mit fogok csinálni, és a legtöbb ötletem sikerült is kivitelezni: sok zseniális színházi előadást láttam; elolvastam rengeteg színdarabot; interjúkat
készítettem rendezőkkel és művészi
munkaként rendeztem is egy darabot.
Ezeken kívül még volt nálunk, a diákszínpadon, ahova két éve járok, egy
igazi színházi rendező is.
De az év csúcspontja az volt, hogy
találkozhattam a kedvenc magyar színésznőmmel, a Vígszínház igazgatójával, Eszenyi Enikővel és készíthettem
vele is egy interjút. Nehezen szántam
rá magam, hogy írjak neki, egy hónapig gondolkodtam rajta, és amikor
végre összeszedtem a bátorságom
és írtam neki egy e-mailt, hogy szeretnék találkozni vele, akkor legnagyobb

meglepetésemre és örömömre azon- Jutkának, aki nélkül még mindig azon
nal válaszoltak. Amikor közeledett a gondolkodnék, hogy merjek-e egyáltatalálkozásunk időpontja, már nagyon lán írni Eszenyi Enikőnek.
izgultam (annyira, hogy az odafelé
A művészi munkám egy Karinthy-daúton el is tévedtem, alig találtam meg
rab rendezése volt, amiben az osza Vígszínházat, pedig már voltam ott
tálytársaim szerepeltek (Zsófi, Csennéhányszor). Sokat kellett rá várni, de
ge, Marci és Boldi, akiknek ezúton is
megérte, és közben megismerkedhetköszönöm, hogy vállalták az egész
tem kicsit a színházzal és a munkatáréves próbafolyamatot). Én is szerepelsaival is, mindenki nagyon kedves volt
tem benne, ami nagy kihívást jelentett,
velem. Sok olyan dolgot mondott a
hogy egyszerre szerepeltem is és renbeszélgetésünk során, amin elgondoldeztem is, ilyet a jövőben nem tervekodtam. Elmondta például, hogy neki
zek csinálni.
nincsen kedvenc szerepe és kedvenc
darabja, minden szerepét és darabját Sok újat tanultam magamról is és a
másért szereti. Azt is elmesélte, hogy témámról is az évesmunka során, és
szerinte nem egy döntés kérdése az, megerősített abban, hogy a jövőben is
hogy valaki színésznő szeretne len- ezzel szeretnék foglalkozni: drámatani, hanem ez egy folyamat. Sok min- gozatos gimnáziumban fogok továbbdenről beszélgettünk. Ez számomra tanulni.
Kiss Réka
egy életre szóló élmény volt, és ezt
az évesmunkámnak köszönhetem,
meg persze a mentoromnak, Kecskés
25
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Várkonyi Dalma évesmunkájának a témája a versírás volt, így ennek keretében ő
maga is vállakozott különböző versfajták
készítésére, melyekből most szeretnénk
bemutatni néhányat.
Gyémántversek:
Könnyű
gondolat, álom
végtelennél tovább szárnyalni
gondtalanul, álomban
élni.
Gondolatban
álmom vagyok
könnyen és gondtalanul
a végtelenbe
szárnyalok.
Eső
puha cseppek,
halk monoton kopogás,
könnyek esnek
zokogás.
Haikuk:
Most is hullanak
az érzelmek, s könnyek,
De lassan végük.
Kívül pusztaság
mégis lelkemben épp most
Éledek újjá...
Zavaros csendben
földhöz ragadva némán
beszéljük: szálljunk.
Életünk rideg
telén halvány fénysugár
Csak egy villanás.

Póder Vid alkotása, éves munka

Egy motorbicikli átalakulása

Jakab 6. osztály végéig járt a gödöllői
Waldorf-iskolába, jelenleg egy amerikai
iskola magántanulója, ahol továbbra
is Waldorf-tanterv szerint tanulhatott.
Györgypál Ildikónak és Mincsik Istvánnak
köszönhetően megmaradtak a szálak az
Ez a vers pedig egy izgalmas játék, víziskolához, Ildikó az epochák anyagában
szintesen és függőlegesen is olvasható:
nyújtott segítséget konzultáció formájában, Istvánra pedig a fizika- és kémiaokÁlom
hol
száll
lelkem
tatásban számíthattunk. Nagyon szépen
mélyen épül egyik
énem
köszönjük segítségüket. Jakab tanulmáélek
az
érzés
tiszta
magam
élet kincse vagyok nyait a Regionális Waldorf Gimnázium2018. JÁNOS-NAP
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ban fogja folytatni. A Waldorf-szellemiséghez hűen ő is készült évesmunkával,
melynek bemutatására ebben az újságban kaptunk lehetőséget. Köszönjük.

már, és mindig kedvezményt kapok,
ha ott vásárolok. Megismerkedtem
egy motorszerelővel (az iskola focipályájával szemben van a műhelye), aki
mindig segített, ha valami speciális
Az én témám egy Derbi Senda motorszerszám kellett valamihez, és mióta
bicikli felújítása, összeszerelése volt.
kész lett a motor, már segíteni is hívott.
Már kiskorom óta szeretek barkácsolAz utcánkban lakó gimnazista fiú kérte,
ni, szerelni és az idő elteltével egyre kohogy segítsek megszerelni a robogómolyabb dolgokba kezdtem. Két éven
ját. Azóta az a motor is kész, és még
keresztül egy cég szervizébe jártam,
egy nagyon jó barátom is lett.
ahol sok mindent tanulhattam a mechanikáról, elektronikáról, idén pedig Szóval rengeteg klassz dolgot hozott a
egy autószerelő műhelyben tanultam. motor felújítása, és persze további szeTavaly nyáron vettem egy Derbi Sendát, relős terveim is vannak.
és a jogosítványt is letettem rá. Hamar
Ezúton is szeretnék köszönetet monkiderült, hogy sok javítanivaló van rajta,
dani Skoda Mercédesznek, aki fanígy meg is lett az évesmunkám témája.
tasztikus fotókat készített a szerelés
Először is az utolsó csavarig szétszedfolyamatáról.
tem és szintereztetni vittem a vázat,
György Jakab
majd ezután elkezdtem összerakni a
motort. Volt javítani való a fékrendszeren, karburátoron, motoron, elektronikán, a kerekein és a teleszkópon. Sok
mindent letisztítottam és újrafestettem, hegesztettem és forrasztottam,
szóval tényleg majdnem egy teljes
évig dolgoztam rajta. A legtöbbet a
fékrendszerrel és a karburátorral kínlódtam. Az első nagy öröm akkor volt,
amikor felszereltem a karburátort és
pöfögni kezdett a járgány. Sokáig nem
lehetett járatni, mert túlmelegedett volna. A legnagyobb öröm pedig az volt,
amikor felülhettem rá, és az első köröket mentem vele. Már a munka elején
lett egy szponzorom, akitől nemcsak
anyagi segítséget kaptam, hanem egy
lehetőséget is szerzett számomra: egy
bécsi Maserati cégnél dolgozhatok 1
hónapig a nyáron. Neki köszönhetően
kezdtem el egy honlapot csinálni, ami
még nincs teljesen kész (jakimoto-r.
com) Sok gödöllői boltban ismernek
27
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EGY ÉVES MUNKA KÖVETKEZMÉNYEI
Vízy Miklós írása
A Waldorf-iskolások körében közismert tény, hogy az alsó és felső tagozatot úgynevezett évesmunkákkal
fejezik be a diákok. A nyolcadik, illetve
a tizenkettedik év egyik kiemelkedő feladata az egy éven át tartó, maguk által
választott munka elvégzése, egy dolgozat megírása, annak előadása (közönség előtt), és egy művészi munka
bemutatása, kapcsolódva a választott
témához.
Sokszor felmerül a kérdés, hogy aki a
csillagászat témaköréből merít, ő csillagász lesz-e majdan, vagy aki egész
évben fényképezi a természetet, vajon
a National Geographic folyóirat fotósa
lesz az elkövetkezendő életszakaszában.
Jelen cikkemben sikerül bemutatnom
egy Waldorf-diákot, úgymond tetten
érni és egyben beszámolni egy egyre
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sikeresebb fesztiválról, amely manapság oly divatos fiataljaink körében.
A következőkben sok kis történet kapcsolódik össze.
1. A Stones:
2006 tájékán az a hír járta, hogy a fóti
Waldorf gimiben alakult egy jó zenekar,
Rolling Stones zenét játszanak. Nosza,
gyerünk megnézni őket! Az AlleyWay
együttes zenél, összebarátkozunk és
járunk rendszeresen hallgatni őket.
Egy alkalommal a fóti 7-8.-os fiatalok
táncra perdülnek. Nem az „igazi”, megszokott táncformákat mutatják, körben állnak és mozognak olyan táncszerűen. Ezt többször is láttam.
Emlékeimben él egy kép: előállt egy
társuk, aki mintegy vezényelte az
osztálytársait, próbálta irányítani a
kis csapatot, előre-hátra szaladtak;

nekem mindenképp egy Waldorf-iskolai ritmikus rész élményem volt velük
kapcsolatban. Aztán, ahogy lenni szokott, érettségi után eljött a zenekar feloszlásának ideje.
Teltek az évek.
2. A Sziget:
A gödöllői iskolának is megvolt a
maga zenekara: az Irma (ír zene ma).
Adódott egy lehetőség: Wootsch Péter
barátunk a Sziget fesztiválon szervező
volt és kitaláltuk, hogy legyen a szigeten egy Wald-dorf, azaz egy „falu”, ahol
a Waldorf-gimnazistáknak legyen a
gyülekező táborhelye. Volt program,
zenélt az Irma, volt mindennap Bothmer-gimnasztika, előadások a Waldorf-pedagógiáról (pl. Vekerdy Tamás).
Ott voltak a diákjaink és tanáraik: Kőhalmi Ákos, Buth Viki, Szalai Imi… Jó
volt, de a következő évben már nem
fogadták jelentkezésünket, az indok az
volt, hogy túlságosan a Waldorf-diákokat szolgáltuk, és nem a fesztivál nagy,
széles tömegét. Éveken át élt bennem
a hiány érzése egy Waldorf fesztivál
irányában.
3. Az évesmunka:
2010 tájékán felröppent a hír: Fóton
egy 12.-es diák évesmunkájának egy
Waldorf fesztivál szervezését tűzte ki
célul. Az úgynevezett művészi munkájaként meg is valósított egy kétnapos
kis fesztivált. Nem voltam ott, csak
úgy ütögette a fülemet a hír. Tovább
teltek az évek.

5. Egy telefonhívás,
amely kimozdított. Kovács Réka,
egykori gödöllői diákunk felhív mint
a Zebegényi Waldorf Fesztivál egyik
szervezője, hogy tudnék-e segíteni,
vannak-e sörpadjaink, s ha igen, elkérnék.
Van: tíz asztal, húsz pad. Öröm! Megbeszélem az iskola vezetésével, Mincsik
Krisztától megtudom, hogy anyagilag
is támogatjuk a fesztivált (30 ezer Ft).
Gyertek, vigyétek!
És ha tudsz, gyere, jó buli lesz! – hangzott a meghívás.
6. A találkozás:
Június 2-a szombat. Zebegényben
megtalálom a Szőnyi tábort, leballagok egy kőlépcsőn és szembe találom
magam a szervezővel. S ki az? Igen, a
fóti fiú, aki annak idején táncra koreografálta tini társait, és évesmunkáját
immár 8. éve folytatja, megvalósítva
szigetes álmainkat is.
7. Varga Balázs:
Már ülünk egymással szemben, dőlnek az emlékek, megtudom Balázstól
a 2010-es évesmunkájának történetét.
A Waldorf fesztivál a fóti művelődési
házban kapott helyet.
Kétnapos volt, ott alvós. Fóti, hidegkúti, gödöllői, debreceni diákok voltak
a meghívottak.

4. Zebegény:
Waldorf fesztivált Zebegényben évek
óta tartanak, és én még egyen sem
voltam. Így érkezett el a 2018-as év.
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Programját illetően volt kézművesség,
dráma, zenélt a Yolk (Balázs zenekara).
Megszületett az elhatározás a minden
évben megrendezendő Waldorf fesztiválról. 2011. az érettségi éve, a tanulás
miatt kimaradt a nyári összejövetel.
2018. JÁNOS-NAP

Majd következett a főiskola, művelődés-, rendezvény-, fesztiválszervezés
szak. Diplomamunka: fesztiválszervezés.
2014.
Már néven nevezett a II. Waldorf Fesztivál, áprilisban, a költészet napján,
helyszíne a frissen alakult Regionális
Gimnáziumunk. Vekerdy Dániel igazgató szívesen látta a csapatépítő tevékenységet. Fellépőként az az évi szólóest (11. osztályos fiúk, lányok zenei
programja) szereplői is gazdagították
a kínálatot. Csak Waldorf-zenekarok
léptek fel (pl. a Csak neked kislány).
2015.
Alakul a szervezői csapat: 4-5 fő. Az ez
évi fesztivál Őrbottyánban egy tanyán
történik meg.
Ekkor szállt be Bátori Ákos, egy stabil
szervezőtárs.
2016.
Rátalálnak Zebegényben a Szőnyi
táborra. Itt már tíz főre nő a szervező csapat. Waldorf-diákok önkéntes
munkában. Már két színpad működik,
országos hírű zenekar a fő vendég, a
Kistehén zenekar. De kiemelkedő a
Waldorf-diákok 20 fős diákkórusa is. A
vendégek száma 150-160 ember.

nonprofit vállalkozássá szerveződni. A
szervezők száma immár 20 fő, persze
egyre több a volt diák. Az anyagi támogatást elsősorban magyarországi Waldorf-iskolák adják, de különböző cégek
is megkerestettek, és a német Freunde
is támogat.
Itt vagyunk a jelenben, három nap a
szép Zebegény hegyoldalában, közel
500 fő, igazi fesztiválhangulat, de szerencsére még minden emberléptékű.
A Civil Réten asztalok, padok, sátrak,
itt a Greenpeace, CTRL+V közösségi
festés, Magyar Önkéntesküldő Alapítvány, a Bike Maffia, a TASZ, van kézművesség, könyvkötés, drámázás a
Fórum Társulattal, verselhangzás, éjjeli versimpro, csillagászat, jóga, Waldorf
Alumni (az Alumni szó egy bizonyos
nevelési intézményben korábban végzett hallgatókat jelöl. Célja összetartani a már végzett diákokat.). Zsonglőrködés, társasjátékok, sarukészítés,
egy jurtában előadások, Takács Péter.
Feljebb menve egy másik teraszra vár
a büfé. Egyedi érdekesség: két pultos
lány gyönyörűen, két szólamban énekel, csak úgy, a fóti gimiből. Az üstben
indiai rizses étel fő.

2018.

Itt van a „kis színpad”. Tető alatt emberszabású hangosítás. A szünetekben nincs tuc-tuc, lehet beszélgetni. 17
zenekar lépett itt fel. Arrébb egy épület,
ez ad otthont a „nagy színpadnak”. A
fellépők neveit hagyjuk a profi programfüzetre. A kisebb gyerekekről is
gondoskodnak a szervezők; mindenki
kedves, mosolygós, elég sok a kisgyerek, no meg a kutyák.

Továbbra is az önkéntesség a jellemző, de elkezdődött a fesztivál egy

Pénteken, amikor nem voltam még ott
– iskolánkban zajlottak a nyolcadikos

2017.
Elültetve a „mag”, napi 350 ember, erős
zenei program, megjelenik az alternatív világ, civil szervezetek. A cél: találkozzon a világ és a Waldorf.
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világ szabadsága, a teremtés lehetősége, a nem létező létezővé tételének
bizarr lehetőségei, az ellentétek egysége a szembenállás helyett: ezek a valóságban, az életünkben, a társadalomban nehezen elképzelhető jelenségek,
a matematikai példákban tetten érhető
megvalósulások, azonban ötletet, ihletet adhatnak az élet más területén is.”

évesmunka előadások – már sok minden lezajlott. Volt élőzenére versmondó improvizálás többek között, spontán művészet, naplemente-nézés, ahol
egyszer csak mindenki együtt énekelt.
Szombaton első koncert, amit láttam,
egy kiváló jazz-zenekar volt.
Később a „nagy színpad”-nál ért egy
másik meglepetés. Egy rock-zenekar
(a nevüket nem írom le), egy magával
ragadó énekes, öltözetét nem a celebkreálók találták ki, mérhetetlen fantáziájukat most nem csillogtatták, szóval egy szál gatyában, de ott volt vele
az underground művészet, ami óriási
sikert is hozott számára.

Nekem ez tökéletes „szórakozás”,
amikor ez a két dolog összetalálkozik: a zene meg a filozófia és ez csak
egy szelet a fesztiválból. Itt van még
a Duna, Zebegény és környezetének
hangulata, a szabadság érzése, ami
még mindig ott csillog a Waldorf-fiatalok szemében.

Na jó, az ő nevét leírom: Pintér Gergő
matematikus, aki nem sokkal előtte
előadást tartott a tábor lakóinak Metamorfózis címmel.

Igen, itt van jövőkép, lehetsz csillagász, természetfotós, vagy amit megálmodsz évesmunkáidban.

Ezt olvasom a műsorfüzet ajánlásában: „A matematika által létrehozott

Az én álmom: jövőre 3 nap, sátorral.
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Személyes találkozás,
mint a közösségépítés gyújtópontja
Írta: Karl-Martin Dietz, 2017 november
A (német) Szövetségi Szülők Tanácsa 2017. február 17-én, Überlingenben
tartott konferenciájának nyitóbeszéde rövidített és szerkesztett formában.
Az egyéniségen alapuló közösségépítéshez a másik iránti tudatos érdeklődés,
megértés és kölcsönös bizalom szükségeltetik.
Hogy teremthetők meg ezek a feltételek?
Összeült pár tanár és szülő egy Waldorf-iskolában, hogy elmeséljék egymásnak, miért dolgoznak abban az
iskolában és miért küldik oda gyermekeiket. Egyikük azt mondja: „Meg akarom valósítani Rudolf Steiner pedagógiáját.“ Egy másik: „Azt akarom, hogy a
gyerekek képesek legyenek boldogulni
az életben.“ Mások is közbeszólnak:
„Szabad emberekké akarom nevelni a
gyerekeket.“, „Meg akarom óvni őket
civilizációnk feszültségeitől.“, „Munkámmal akarom támogatni a fiatalok
kreativitását.“ És mikor rá kerül a sor,
az egyik kolléga azt mondja: „Mint tudjátok, azért jöttem ide, mert munkát
kerestem.“
Jó sok, sokféle válasz.
Fedezzük fel a hasonlóságokat
Ahelyett, hogy hosszasan vitatkoztak
volna, amíg „közös nevezőre“ jutnak,
tovább vizsgálták az egyes vallomásokat a következő kiegészítő kérdésekkel: „Hogy érted ezt?“, „Mi az állításod
alapja?“ A sok különböző alapgondolatból fokozatosan egy közös vonás
rajzolódott ki.
Kiderült, hogy „megvalósítani Rudolf
Steiner pedagógiáját“ és „a gyerekek
képesek legyenek boldogulni az élet2018. JÁNOS-NAP
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ben“ ugyanazt az aggodalmat fogalmazzák meg.
„Szabad emberré nevelni a gyerekeket“ és „megóvni őket civilizációnk
feszültségeitől“ ugyanabban az alapgondolatban gyökerezik. „Támogatni
a kreativitást“ szintén az összes többi
vallomásban is elhangzott. Attól, aki
azt mondta (amit mindenki tudott):
„munkát kerestem“, megkérdezték,
hogy mik voltak a tapasztalatai. Lényegében azt válaszolta, hogy „természetesen tanulmányoztam, hogy mi
a Waldorf-iskola. De idővel rájöttem,
hogy elsősorban nem rokonszenves
szabályok (főoktatás, nincs évismétlés, sok a művészet) gyűjteménye.
Kulcsfontosságú felfedezést tettem
ezen a mai találkozón“. Mindaz, amit
eddig jó természetéből fakadóan elviselt, most vált valamivé, ami mellett
elkötelezte magát.
Mindenki a saját nézőpontjából indult
ki, de fokozatosan felfedezték a közös horizontot. Ezen a tapasztalaton
keresztül úgy érezték, megerősítik és
jóváhagyják elkötelezettségüket az iskola felé.
Tapasztalták, mit jelent nyílt érdeklődést mutatni egy másik ember gondolatai iránt, és még csak nem is azért,

hogy a nézeteik alapján ítéljék meg
őket. Minden résztvevő minden egyes
állítása átalakult egy kérdéssé, ami
további fejlődés lehetőségét nyitotta
meg.
A közösség ereje fokozatosan alakult
ki, és ezáltal lehetővé vált megérteni és elfogadni a többiek álláspontját
és egyéni jellegzetességeit. A közös
vonás az egyén kiterjesztett horizontjából emelkedett ki. Jóval több volt
ez, mint „átfedés“ az egyes emberek
elképzelésében. Néhányan fontos impulzusokat emlegettek, amiket magukkal vittek a találkozóról.
A kezdetektől fogva kulcsfontosságú
volt elkerülni minden távolságtartást
a csoportokkal kapcsolatban („szülők“,
„tanítók“ stb.) A párbeszéd esetében
az első követelmény a másik emberre
mint személyre tekinteni és nem mint
egy csoport „képviselőjére“. A második elvárás: érdeklődés irántuk úgy,
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hogy saját elképzeléseik szerint akarjuk megérteni őket. Ez egyben a saját
látóhatárunkat is kitágítja. Ha mindig
csak azt veszem fontolóra, amit megszoktam, akkor hogy szokhatnék meg
új dolgokat?
A személyes találkozás dimenziói
Azért, hogy megérthessük, mi történik
egy ilyen találkozás közben, meg kell
különböztetnünk a személyes találkozás négy dimenzióját.
Érdeklődés
Ha senki nem mutat érdeklődést a
másik iránt, akkor nem jöhet létre
említésre méltó kapcsolat. De akár
érdekel egy másik ember, akár nem,
az az én megfontolt döntésem. Miért mutattam érdeklődést egy másik
ember iránt? Talán azért, mert tetszik
nekem, vagy mert valamilyen hasznot
remélek húzni az együttműködésből?
Ha a szimpátia vagy a haszon a kulcs,
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akkor az érdeklődés nem a másik személyre irányul, hanem valójában saját
magamra. De befelé fordulhatok, hogy
saját maga miatt tekintsek a másik
emberre, és így törjek át az ellenálláson, amit önnön érdeklődésem hiánya
okoz. Ehhez belső erőfeszítésre van
szükség, mert ez a fajta ellenállás a
kognitív modellekben, korábbi tapasztalatainkban, érzelmi blokkjainkban és
korábban megformált szándékainkban gyökerezik.

amikor az állításait megkérdőjelezhetőnek találom. Ahelyett, hogy a saját
„helyes“ meglátásaimat bizonygatnám, megkérdezhetem: tényleg megfelelően értelmeztem? Vagy nem is azt
akarta mondani, amit én hallottam?
Olyasmit hallok, amit én vetítettem ki
rá valószínűleg az előítéleteim miatt?
Csak saját gondolataim visszhangját
hallom és nem a másik embert? Képes
vagyok egyáltalán rendesen figyelni
rá?

Először is, mindezeknek mint bomlasztó tényezőknek kell tudatában lennem.
Felkelteni az érdeklődést egy másik
ember iránt annál bonyolultabb (bár
egyben annál gyümölcsözőbb), minél
kevésbé tetszik.

Az érdeklődés kultúrájának fontossága tisztán megfigyelhető ilyenkor.
Ellensúlyozza az uralkodó közönyt és
pusztító következményeit - szélsőséges esetekben félelem, megvetés, zaklatás vagy gyűlölet. Ha nem tud szembesülni a másik ember előítéleteivel, a
társalgás neurotikus jellemzőket vehet
fel.

Az első lépés ebbe az irányba az lehet,
hogy érdeklődni kezdek az iránt, ahogy
gondolkodik, érez és cselekszik. Ez a
kérdés különösen akkor helyénvaló,
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Ezután a hallgató a másik minden szavát a saját képzeletbeli rendszerébe
helyezi, figyelmen kívül hagyva a kontextust. A hallgató azt hallja, amit hallani akar, függetlenül attól, amit a másik
mondani akarhatott. Hány félreértés
adódik azért, mert a másik ember gondolkodását, érzéseit és cselekedeteit
nem igazán vették komolyan, hanem
összekeverték a saját gondolataikkal!
Megértés
Ez a kapcsolatok következő dimenzióját fedi fel: a figyelmemet a másik ember felé fordítom, de nemcsak mintha
kívülálló lennék, hanem megpróbálom
a helyébe képzelni magam, és a világot az ő szemén keresztül látni. Ez a
perspektíva a társasági élet alapvető
része. A másik ember érzi, hogy komolyan veszik, én pedig a történések
olyan aspektusait is tudatosítom, amik
fölött eddig elsiklottam. Serkentik az
önismeretemet.
A kapcsolódás első dimenziójával - az
érdeklődéssel - ellentétben a megértés
nemcsak arról szól, hogy megkérdezzük, mire gondol a másik, hanem arról
is, hogy miért. Itt az a fontos, hogy a
másik embert a saját perspektívájából
értsük meg.
Bizalom
Normál esetben a másik természetét a múltja alapján határozzuk meg.
(Hogy nőtt fel? Mit tanult?) A jövőjük
rejtve marad előttünk. De ahelyett,
hogy abból próbáljuk megismerni a
másikat, ahogy azzá vált, ami, azt is
megkérdezhetném, vajon a szándékai
és a félelmei jelentkeznek-e jelenlegi
állapotában. Vannak-e olyan jövőre vonatkozó szándékai, amik befolyásolják
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- tudatosan vagy másként - jelenlegi
viselkedését, belső nyugtalanságát
vagy alapvetően kritikus hozzáállását?
Ha a nagy, kövér hernyót a csalán levelén kizárólag hernyónak látom, a
helyzet teljesen más, mintha a jövő
pávaszemes pillangóját látnám benne! Megérthetjük-e a másik személyt
mint „fejlődő embert“? Hogyan támogathatjuk egymást fejlődésünkben?
Például felismerhetjük az erősségeiket ahelyett, hogy a gyengeségükre
koncentrálunk. Ez egyben felébreszti
a másikban a szándékot, hogy fejlődjön. Természetesen mindenkinek a
saját útját kell járnia, de bátoríthatjuk
egymást például azzal, hogy közös
kérdéseket teszünk fel ahelyett, hogy
ellentétes kijelentésekkel tartanánk
kordában egymást. Ez egyben megteremti a kölcsönös bizalmat is.
Emberi méltóság
Minél inkább megtanulom mások
szemén keresztül szemlélni a világot
és másokat fejlődő emberi lénynek
tekinteni, annál teljesebb bepillantást
nyerhetek az emberi egyéniségbe. Ez
akkor mutatkozik meg igazán, amikor
minden embert mint az egyediség
hordozóját fedezem fel. A személyes
kapcsolat többé nem meghatározható eredményekkel záródik, hanem rejtélyekkel: az egyéniség kihívásaival, a
fejlődő emberi lény titokzatosságával
vagy a sorsszerű találkozások misztériumával. Így az érdeklődés, a megismerés vágya, a bizalom és a másik
elismerése nemcsak a találkozás egymást követő lépései ember és ember
között, hanem összecsengve együtt
akkordnak hangzik és így a közösség
alapjává válik.
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Átesni a ló túloldalára
A személyes találkozáshoz szükséges,
hogy minőségileg magas színvonalon
tudjunk viselkedni. Másként könnyen
áteshetünk a ló túloldalára. Az ÉN-től a
MI-be TE-rajtad át vezet az út. De hogy
nézne ki a MI, ha TE nem lennél benne? Az ilyen szituációkat nevezzük diktatórikusnak. Ilyenkor nem az egyénre,
hanem a csoportra koncentrálunk,
ilyenkor nem akarom megérteni a másikat, csak meg akarom jelölni, nem támogatni akarom az emberi fejlődését,
csak meghatározott irányba akarom
terelni. És nem független spirituális
lényként tisztelem a másikat, hanem
kihasználni próbálom.

„A Pártnak mindig igaza van“ és „Te
semmi sem vagy, a nép minden“ (“Die
Partei hat immer recht“ Kelet-Németország Szocialista Egységpártjának indulója és jelmondata; „Du bist nichts, das
Volk ist alles“ náci jelszó – a ford. megj.):
ezek a szavak szimbolizálják a diktatúrák „mi, nélküled“ megnyilvánulásait a
XX. században. Sok jel utal arra, hogy
ehhez hasonló napjainkban is bármikor újra megtörténhet. Amit vállalati
identitásként vagy személyes fejlődésként aposztrofálnak, hasonló tulajdonságokat mutat?
De akkor is átesem a ló túloldalára, az
„én, nélküled“ szubjektivitásába. Egy
ilyen helyzetben mindent magamhoz
mérek, az én színvonalam lesz a szabvány, nem támogatom a másik tehetségét, csak a korlátaira és a hibáira
mutatok rá. Ahelyett, hogy spirituális
lényként tisztelném a másik embert,
elvárom, hogy a környezetem megértse tetteimet.
Így jön létre a kölcsönös érdektelenség széleskörű kultúrája és az együttérzés hiánya, vagy akár cinizmus
támadhat fel bennünk a személyes
találkozás ellenében. A személyes
találkozások sikere a két út közötti egyensúlyon múlik - ez pedig teljes mértékben rajtam és rajtad áll.
A szerző, Dr. Karl-Martin Dietz és Dr.
Thomas Kracht alapította a Friedrich
von Hardenberg Kulturális Tanulmányok Intézetét 1978-ban, Heidelbergben.
www.hardenberginstitut.de
Fordította: Skoda Mercédesz

2018. JÁNOS-NAP

36

ARCOK
„AZ IGAZI MESTEREIM VALÓJÁBAN A GYEREKEK!“
Beszélgetés Györgypál Ildikóval
Immáron hagyománnyá vált, hogy minden János-napi számunkban interjút készítünk az elballagó nyolcadik osztályunk tanítójával. Ez alkalommal újra
egy olyan tanárunkkal beszélgethettünk, aki végigvitte a második osztályát 16
éves, gazdag tapasztalattal gazdagodva. Györgypál Ildikót kérdeztük pályájáról,
munkájáról, terveiről, de a vele való beszélgetés során – talán először igazán – bepillanthatunk az osztálytanítósággal járó mély emberi küzdelmekbe, vívódásokba
és persze örömökbe is. Ugyanakkor különleges helyzet az is, hogy az interjút egy
osztályába járó szülő készítette, testközelben megélve mindazt, amiről Ildikó mesél.
Nagyon fiatalon lettél osztálytanító. Honnan indultál?
Mázlistának érzem magam, nagy szerencsém volt a családommal, a környezetemmel, sokáig tudtam burokban
nőni. Egy faluban nőttem fel, Csíkszereda mellett, Csíkcsicsóban. Minden
hozzájárult ahhoz, hogy a lehető legjobbat kapjam. A szüleim hobbiszinten
gazdálkodtak a munka mellett, gyakorlatilag amikor a rendszerváltás után
visszadták a földeket, ránk szakadt a
gazdaság. Akkor voltam épp kamasz,
és nyilván egy tinédzsernek nem az a
vágya, hogy a szüleivel a mezőket járja,
nyűgnek éltem ezt meg. Most mégis
hálásan tekintek erre vissza, a munkának a szeretetét nagyon szépen át
tudták adni, sok mindent megtanítottak azáltal, hogy rendszeresen voltak
otthon feladataim. Ezt most hiányként
élem meg nagyon sok családnál.
37
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Mi ösztönzött arra, hogy a Waldorf-tanári
pályát válaszd?
Valójában úgy kerültem bele, mint
"Pilátus a krédóba". Elmentem felvételizni számítástechnikából Kolozsvárra,
matekból mindig jó voltam, reál osztályban is végeztem és nagyon szerettem. Így majdnem programozó lettem,
de hála Istennek, az égiek nem így
gondolták. Akkoriban rendeztek egy
szimpóziumot a Waldorf-pedagógiáról
Moldvában, ahova elmentem, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy
már felvételizem is, ami sikerült, és irány
Bukarest! Megérkeztem egy nagy halom könyvvel, egy mackóval a hónom
alatt, az ártatalanság mintaképeként.
Az első nagy pofon, ami ért – kiszakadva a burokból –, hogy első éjszakára nem kaptunk szállást, így egy
parkban kellett aludnom. Hirtelen
kijózanodtam erre a világra, úgy éreztem, hogy otthon ez nem történt volna
meg. Mindvégig egyfajta kettősséget
éreztem a képzésen: délelőttönként
hallgattam az előadásokat az antropozófiáról, angyalokról és a metamorfózisról, agyagoztunk és mindeféle
jó dolgot műveltünk, délutánonként
pedig szembesültem a lepusztult élettel, a román életstílussal. A fizikai körülmények teljesen szemben álltak a
délelőtti szárnyalással. Nagy tanulság
volt ez nekem, sokat megtanultam ebben a 3 évben.
Magára a Waldorf-pedagógiára pedig továbbra is nyitott voltál. Nem okozott nehézséget, hogy ilyen fiatal voltál?
Nagyon tetszett kezdettől fogva, úgy
éreztem, hogy egy új világot nyit meg
számomra. De ennek volt már egy
megalapozása: 16 évesen bekerültem
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egy baráti társaságba, a Hamvas Béla
körbe, ahol asztrológiával, jógával, irodalommal, Steinerrel foglalkoztunk
többek között (Lehellel is itt találkoztam először). A szellemi dolgok iránt
nyitott fiatalnak ez nagyon jó társaság
volt.
Így nem ért meglepetésként az antropozófia?
Nem, egyáltalán nem. Nyilván nagyon
nehéz volt az elején, és ráadásul románul kellett Steinert olvasnunk, de
mégis úgy érzetem, hogy nekem van
már érzékem ahhoz, hogy megértsem.
Nagyon tetszettek a tanárok is; külföldi
tanáraink voltak. Egy teljesen új világot
rajzoltak meg nekem, és az volt az érzésem, hogy már nem tudom enélkül
elképzelni a valóságot.
Amikor végeztél, rögtön bele akartál vágni a tanítóságba?
Végig a főiskolán az motoszkált bennem, hogy ezt az egészet tulajdonképpen magamért csinálom, hogy a saját
fejlődésemet szolgálja és egyfajta
önismeret a számomra. Akkor még
eszembe sem jutott, hogy ez lesz a
munkám majd esetleg valamikor, egyszer.
Amikor végeztem, biztosan tudtam,
hogy nem állok még készen, és ennyi
tudással nem lehet tanítani, tanulni
akartam még. Így is lett, két évig textilművességet tanultam – ezt már Magyarországon –, a Petrás Mária-féle
Népi mesterségek iskolájában. Itt a
csipkeveréstől kezdeve a székelyfestékes szövésen át a bábkészítésig
mindenbe belekóstolhattam, és a
végén népi játszóházvezetői végzettséget szereztem. Nagy segítség volt

ez később a harmadikos mesterségek-epochához.
Hihetetlenül ügyes vagy, minden, amit
kezedbe veszel, abból valami szép születik, arannyá válik, legyen az horgolás, mécsestartó, bármi – ezt végig érezhettük a
8 év alatt.
Sokat gondolkoztam azon, hogy ha
nem lettem volna Waldorf-tanár, akkor
vajon ezekhez a dolgokhoz közel kerültem volna-e. Például, hogy rájöttem,
én tudok rajzolni, az annak köszönhető, hogy táblarajzokat kellett készíteni.
Élvezem, és örömmel tölt el, hogy van
egy ilyen jellegű feladatom is, imádok
alkotni! Úgy gondolom, hogy bármit
csinál az ember, abban az esztétikának nagyon kiemelt szerepe van, mindegy, hogy csak rendet rak, vagy egy
anyagot leterít az asztalra. Ha szépen,
esztétikusan is lehet, akkor miért ne
csinálhatnánk így a dolgokat?

Nagyon komoly kihívás volt ez az osztály nekem, úgy érzem. Viszont lehet,
hogy pont ezért sokkal mélyebbre
vittek magamban, mert az emberben
mindig vannak olyan sötét részek, amiket elkerül, és inkább a mosolygós, vidám részeket akarja elhinni magáról.
Ők pedig szembesítettek a kis démonjaimmal elég gyakran. Hatodik, hetedik
osztályban nagyon sok ilyen esemény
volt. Ha nem lett volna ez a nyolcadik
év, akkor nagyon lent maradtam volna.
Nyolcadikra, úgy érzem, ez nagyjából
kisimult, és utólag visszanézve azt látom, hogy persze, azt hozták, ami bennük van, ami bennük lehet. Egymás
zaklatásával, bántásával azelőtt ilyen
formában egyáltalán nem találkoztam
ebben az iskolában, és hogy ez pont
az én osztályomban történt, azt külön
személyes sérelemként éltem meg.
Úgy éreztem, hogy én ehhez kevés vagyok, viszont ez elmozdított az Extra
lesson irányába. Mindennek van oka
és célja – ezt is megtanították nekem
–, és ha valami rossz dolog történik az
emberrel, akkor ne csak a rosszat nézzem, hanem azt is, hogy ez mit tanít,
miért van ez a helyzet, mit mond nekem.

Például ezt itt fedeztem fel magamban,
sok más mellett, de az igazi mestereim
valójában a gyerekek. Folyamatosan
olyan helyzetekbe hoztak, amelyek
számomra szokatlanok, újak voltak,
vagy amelyekbe magamtól nem mentem volna bele, de osztálytanítóként
muszáj volt. Alapból én konfliktuske- Egy éve végzed az Extra lesson képzést,
rülő vagyok, és azt gondolom, hogy mit ad ez neked?
az emberek mindent nyugodtan megMeggyőződésem, hogy minden felbeszélhetnek egymással. A mostani
nőttnek el kellene ezt végeznie, aki
osztályom nem ezt hozta magával,
gyerekekkel foglalkozik. Nagyon komofolyamatosan próbára tettek – nyilván
lyan gondolom ezt, mert ma már nem
mert ez a dolguk, amikor kamaszodelég a gyereket nézni, meg kell látni őt,
nak, és látni akarják, hogy hol vannak
észre kell venni azokat a nehézségeket,
a határok.
amelyekkel küzd. Ha a felszínen marad
Azt azért elmondhatjuk őszintén, hogy az ember, akkor csak azt látja, hogy ez
egy rossz gyerek, vagy hogy viselkerendesen túlteljesítettek ebben.
dési gondjai vannak. Van egy képünk
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arról, hogy a gyermeknek hol kell tarta- úgy szoktam ezt mondani, hogy komnia az egyes életkorokban, hogy meny- patibilisek egymással. És vannak, akiknyire lakja be a testét. Az Extra lesson nél érződik, hogy ez egy "feladat-kappedig akkor segít, ha nehézségek je- csolat", ott valamit meg kell egymással
lentkeznek ezen a téren, ha a ";házba küzdeniük. Nyilván egy gyerek-szülő
nem sikerült beköltöznie". Nagyon fon- kapcsolat annyira komoly, abból nem
tosnak tartom ezeket a gyakorlatokat, tudsz egyszerűen kilépni. Tanárként
szerintem osztályszinten kellene őket nyolcadikban elbúcsúzunk egymástól,
végezni, és jó lenne beépíteni az osz- de szülőként ezt nem lehet megtenni.
tálytanítói képzésbe is. Sőt, a szülők- Ez az, amikor a karmába be van építve
nek sem ártana megismerni őket, mert egy feladat.
elolvasnak ugyan számtalan pszichoIlyen feladat-kapcsolatnak élted meg a
lógiai könyvet arról, hogy a gyermekmostani osztályodat is?
nek mikor, hol kellene tartania, mégis
sok minden teljesen váratlanul éri őket, Ezt sokszor a gyerekeim közt sokkal
mikor látják, mennyire nem a könyvek erősebben érzem, mint velem kapszerint fejlődik a gyerekük. Ezt a szü- csolatban. Sorsszerű, hogy miért pont
lőséget én is megélem az osztályom- egymással találkoztak. Emiatt gyakran
mal, és most már megértem azokat azt élem meg, hogy fejek fölött mena szülőket, akik időnként ránéznek nek a dolgok, mintha egy magasabb
a gyerekükre és nem értik, hogy miért hatalom működne az adott két gyerhozzájuk jött ez a gyerek. Van, aki na- mekben, amikor konfliktusban vannak
gyon szépen együtt megy a gyerekével, egymással, és nem a fizikai szinten
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történik a dolog. A legrosszabb dolog ve nem bánom, hogy voltak ezek, de
egy tanár, egy szülő számára, amikor akkor nagyon nehéz volt mindezt
azt érzed, hogy ebbe nem szólhatsz megélnünk. Úgy érzem, hogy az én
bele, hogy nem tudsz belenyúlni. Csak ajándékom is nagyobb így, nagyon
azt tudod, ha éppen az egyik bukik, mély rétegeket piszkáltak fel bennem.
burkot képezz köré, vagy minden esz- Nagy segítség az osztálytanítóság abközt megadj neki, hogy meg tudja ol- ban, hogy az ember az önismeret útján
dani ezt a konfliktust, de nem mindig jóval nagyobb lépésekkel tud előre hahallgatnak rád, mert nagyon öntudato- ladni, mintha mással foglalkozna.
sak a gyerekek. Hiába segítesz, akinek
Végül is nem bántam meg, hogy elválneki kell mennie a falnak, az nekimegy.
laltam őket.
Mindeközben Neked több próbálkozásod
Óhatatlanul felmerül bennem a kérdés,
is volt, hogy ezek a konfliktusok oldódjahogy összehasonlítva az előző osztának az osztályban.
lyoddal, mások lettek a gyerekek 8-9 év
Egyik felem azt mondja, hogy mindent után?
megtettem, ami rajtam állt, a másik
Nagyon mások lettek, semmi nem
felem pedig folyamatosan megkérdőműködött ennél az osztályomnál, ami
jelezi ezt, és azt kérdezi, hogy mit leaz előzőnél. Nyilván tudtam valamihetett volna még. Most már ez nem
lyen szinten a korábbi tapasztalatalátszik, nyolcadik végére már szép,
imra építeni, de például tartalmilag
sima lett az osztály. Nagyon szépek
teljesen más dolgok érdekelték ezt
a kapcsolatok, összetartó csapat letaz osztályt. Egy remek ötletekkel teli
tünk. Úgy érzem, hogy a saját fejlődési
epochát például, ami az előző osztáfolyamatuk mozdította ki őket a hatolyomnál nagyon jól sikerült, azt a mosdik-hetedikes konfliktusaikból, és megtani osztályom nagyon szkeptikusan
értek valamire. Valami megszületett
fogadta. A másik osztályomat sokkal
bennük, lehet, hogy pont azért, mert
jobban be tudtam vonni a dolgokba,
egy nagyon mély dolgot kellett ott, aksokkal több aktív gyerekem volt. Itt
kor megélniük. Nem felszíni, hanem
sok fej-gyerekem van, vagy lelkiekben
zsigeri konfliktusok voltak ezek, narejtőzködő, akik nem mondják el, hogy
gyon sok, nemcsak 2-3 gyerek között,
mit gondolnak egy dologról, hanem ki
hanem szinte mindenkit belevonva.
kell találnom azt. Ezzel egyfolytában a
Komoly belső harcot éreztem bennük.
metakommunikációs képességeimet
De minél nagyobb egy konfliktus, amit
csiszolgatták, hogy le tudjam olvasni,
sikerül megoldani, annál nagyobb az
hogy mi van egy-egy szenvtelen arc
ajándék, amit mellé kapsz. Végig azt
mögött.
kérdeztem magamtól, hogy mit tanulnak ezzel ezek a gyerekek.
Azt éreztem, hogy valamire rákészülnek és valamiért szükségük van erre az
erőre, amit ennek a harcnak a megoldásából kapnak. Így, utólag visszanéz41
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Úgy érzem, hogy sok gyereknek szük- olyan jó lesz, mint ez a mai két előasége volt arra, hogy rajtam csiszolgas- dás. (Amikor az interjú készült, épp az
sa a képességeit. Én nehezen éltem első két előadást hallhattuk még csak
ezt meg, mert ez egy baráti kapcsolat - szerk.)
is egyben, ezért fájdalmasan érintettek
Milyen örömteli pillanatokról tudsz még
a próbálkozásaik.
mesélni velük kapcsolatban?
Annyira megfogadtam az előző osztáA színdarabok, különösen a Dzsungel
lyomnál, hogy nem szabad érzelmileg
könyve volt kiemelkedő. Izgultam naennyire belemennem a dolgokba. Végyon, hogy vajon ennek az osztálynak
gül aztán ez az osztályom még jobban
való-e ez, de végül nagyon jól sikerült,
belevitt, óriási amplitúdókkal éltem
jó választás volt. A Képzelt beteg már
meg velük az osztályban való létet. Vaegy nehezebb folyamat volt, mert két
lószínűleg azért, mert az osztálytanító
olyan főszereplőnk volt, akiket nagyon
is idomul az osztályhoz, ez egy közös
noszogatni kellett. De az, hogy ők ezt
munka végig. Ugyanakkor hatalmas
végigcsinálták, fontos volt a fejlődésük
ellentmondás számomra ez az osztály.
szempontjából.
Pont a héten fogalmaztam meg magamban, hogy bármit kijelentek róluk, Segítség volt számukra, hogy le kellett
az ellenkezőjét is el tudnám mondani, tegyenek valamit végre az asztalra,
akár jó, akár rossz dologról van szó. mert ők nagyon fej-gyerekek és távol
Nagyfokú rugalmasságot tanítanak állnak a tevőleges dolgoktól, itt pedig
nekem ezzel. Egyszerűen nem lehet végre csinálniuk kellett valamit. Ilyenőket skatulyába zárni, és titokban tet- kor nem az az elsődleges cél, hogy
szik is a különcségük.
a nagy mű feltétlenül ütős legyen, a
folyamaton van a hangsúly. Az álvaMost akkora öröm látni, hogy az évesgányságból nagyon nehéz lefaragni.
munkákba mekkora erőkkel tették bele
Nyilván ez benne van a kamaszokban,
magukat. Végig voltak vezetve egy fode úgy érzem, több ilyen gyerekem van,
lyamaton, de mégis nekik kellett azt az
és időnként nagyon elviszik a közhanerőfeszítést beletenni. Nyilván van, aki
gulatot ebbe az irányba. Azért akadnak
az utolsó pillanatban kapott észbe, és
ellensúlyok is.
van, aki az elejétől fogva rendesen dolgozott. Akár a művészi, akár az írásbeli Öröm velük például végigmenni a váromunkájukat nézem, egyszerűen öröm son. A közelmúltban is Pesten jártunk,
belelapozni, és senkiért nem kell szé- utaztunk HÉV-vel, metróval, bemengyenkeznem.
tünk a kiállításra, és egyszer sem kellett rájuk szólni, tudták maguktól, hogy
Mindenki önmagához képest tényleg
kell viselkedni. Olyan alapdolgokat
megróbált alkotni, a link alakok is, akiktudnak, amiket nagyon sokszor más
nek könyörögni kellett, odatették maiskolák gyerekeinél nem látok. Nagy
gukat végül, és alig várom már, hogy
öröm nekem, hogy azok a gyerekek,
halljam az előadásokat, látszik, hogy
akik itt, az osztályban minősíthetetlen
izgulnak nagyon, és hogy felkészültek.
stílust engednek meg maguknak néha,
Azt gondolom, hogy a többi is ugyan2018. JÁNOS-NAP
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ha viszont kilépünk innen, akkor min- sétől egészen az őket körülvevő környeden rendben van. Ezért titokban abban zetig! Mindig érdekes feladatokat kaptak
reménykedem, hogy még jóval több és végig látszott, hogy mindennek utávan ezekben a gyerekekben, ami most najársz, utánaolvasol.
még nem mutatkozik meg feltétlenül.
Mert én ezt élvezem. Ha elkezdesz
Szülőként csak azt tudom mondani tisz- egy témával foglalkozni, hozza a lelketa szívemből, hogy nagyon sokat kaptak sedést magával, és mire új anyag jött,
tőled, egy nagyon jó alapot és ezért min- megteremtettem magamban azt az
dig hálásak leszünk, nemcsak mi, szülők, örömet, ami a tanításhoz kell. Igazából ez a jó ebben a szakmában, hogy
hanem szerintem ők is.
magamtól eszembe nem jutna például
Én is hálás vagyok nekik. Nagyon bía II. világháborúval foglalkozni, mert
zom benne, hogy jól fognak rám emannyi minden más is érdekel. De ha
lékezni, és nem azt fogják érezni, hogy
ez a feladat, nagyon alapos vagyok és
folyamatosan gátoltam őket az önélvezem, hogy utánaolvashatok, kisfilmegvalósításban, hanem hogy szeremeket nézhetek a témában, ha felvetettel igyekeztem őket kísérni. Az előző
tődnek bennem kérdések. A könyvtár
osztályommal most lesz találkozónk
a harmadik otthonom; gyakran kérnek
(9 éve ballagtak el), velük is tartom a
olvasók útbaigazítást tőlem, azt hiszik,
kapcsolatot, és öröm látni, hogy mikönyvtáros vagyok.
lyen remek fiatalok váltak belőlük. A
leglinkebb alakkal van az egyik legjobb A szülői estek is igazi beavatások voltak
az epochákba, a különböző tevékenysékapcsolatom, egyszerűen imádom!
gekbe, mi is nagyon tartalmas dolgokat
Annyira míves volt minden, amit a gyerekaptunk tőled.
keknek adtál, kezdve az epochák felépíté-
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Nagyon támogató volt ez a szülői Azt érzem, hogy az, hogy én itt vagyok
csapat az első perctől kezdve. Olyan és Waldorf-padagógiával foglalkozom,
bizalom áradt felém belőletek (ezt Te abba nekem nem volt beleszólásom. A
alapoztad meg az első szülői esten, körülmények játéka volt – és nyilván
amikor is elmondtad, hogy istennő ezek nem véletlenek –, hogy nekem
vagyok a lányod számára), hogy úgy ide kellett jönnöm. Amikor pedig már
éreztem, hogy nem nulláról indultam, itt voltam, rögtön tudtam, hogy itt van
hanem plusz valahányról és fel kell a helyem. Lehellel együtt végeztünk, ő
nőnöm ehhez a feladathoz. Talán az már egy éve itt volt és mindig lelkesen
is hozzájárult ehhez, hogy a régi osz- mesélt. Egyszer elhívott, hogy nézzem
tályomból öt család kezdett velem újra. meg az iskolát.
Volt olyan, hogy úgy érezted, nem felelsz
meg az elvárásoknak?
Minden osztálytanító munkája során
van ilyen. Nálam a mélypont valahol
harmadik-negyedik osztály körül jelentkezett, amikor a szülők elkezdtek arra figyelni, hogy mit tud már a
gyermeke összehasonlítva az állami
iskolákkal. Mindig vannak ilyen bizalmatlanságok, és nagyon sokszor úgy
éreztem, hogy ezek a szülők félelmei,
amelyek az ő gyerekéről vagy róla szólnak. Ha úgy láttam, hogy a kritika az
egész osztályra vonatkozik, próbáltam
változtatni. Úgy érzem, hogy bennem
van egyfajta belátás, és felül tudom bírálni magam. Nem rossz dolog, ha viszszajeleznek a szülők, de nyilván ez egy
melankólikusnak rosszul esik abban a
pillanatban.
Gyermekkoromban nem igazán tanítottak meg, hogy hogyan dolgozzam
fel, ha hibázom. Felnőttként kellett
megtanítanom magamat erre. Mindig
tökéletes akartam lenni, és inkább elnyomtam magamban, ha hibáztam,
de ez nem vezet előre.
Kicsit térjünk vissza a kezdetekhez! Mi
hozott Téged Gödöllőre?

2018. JÁNOS-NAP

44

Akkoriban már keresgéltem, hogy hol
is tudnék elkezdeni dolgozni, de nem
gondoltam még, hogy osztálytanító
leszek. Végül eljöttem megnézni az
iskolát és hirtelen a Konferencián találtam magam, majd a próbatanításon
és aztán úgy mentem haza a HÉV-en,
hogy "Istenem, osztálytanító leszek
szeptembertől!" Szerintem mindenki
tudatosabban került ide, mint én. Annak ellenére, hogy elvégeztem a képzést, fogalmam sem volt arról, mi fog
szeptemberben történni. Kaptam egy
mentort, Saroltát, aki nagyon sokat
segített, végtelenül aprólékos és precíz
volt. Igazából így tudtam elindulni ezen
az úton, és egész első évben azt éreztem, hogy ez egy pünkösdi királyság és
mindjárt észreveszik, hogy én nem is
tudom, mit csinálok.
Pedig emlékszem, már akkoriban kitűntél
az osztályoddal az évszakünnepeken az
igényes, különleges versekkel, változatos
bemutatókkal.
Igen, először a karácsonyi évszakünnep után éreztem azt a visszajelzésekből, hogy talán nem is csinálom olyan
rosszul. A gyerekek pedig imádnivalók
voltak.

Úgy szeretem az elsős gyerekeket, Merre visz tovább az utad?
annyira együttműködőek, odaadnak
Jövőre az elsősök napközis tanítója lemindent, jönnek, ölelgetnek! Folyaszek. Egyrészt pihennem kell, nagyon
matosan azt éreztem, hogy minden
nagy erőkre volt szükség az elmúlt
áldott nap feltöltöttek energiával, azzal,
években az osztályom a koordináláahogy tőlem vártak mindent, ahogy
sához, elfáradtam. Másrészt pedig a
teljes bizalommal rám néztek. És itt
napközi egy új terep és lehet megint
nincs apelláta, nincs olyan, hogy nem
kreatívkodni, amit nagyon szeretek,,
tudod, nincs hátralépés. Nagyon nagy
és szeretném ezeket az erőimet is egy
erőt adott ez akkor, erre volt szüksékicsit feltölteni. Bothmert fogok tanígem.
tani, szülői műhelymunkákat tervezek
Valami más is itt tartott aztán 16-17 éven és még amire marad időm. 17 év után
át.
szeretnék most már olyan dolgokkal is
foglalkozni, amelyek engem mint emTalán az, hogy első osztály végére kibert érdekelnek és nem azért, mert a
derült, hogy ez megy nekem. Persze,
munkámhoz tartozik.
mindig van olyan, hogy lehetett volna
jobban is csinálni, de egyfajta vezetett- Már ki is találtam, hogy szeretnék keséget nagyon sok éven keresztül érez- rámiázni, és végre elolvasom azokat
tem. Mikor egy évre visszatekintettem, a könyveket, amelyeket eddig félretoligazából mindig azt érzetem, hogy tam a polcon az epochákra való készünagyon szép, kerek évet hagytam ma- lések miatt. Igazából eddig nyári szügam mögött – persze ott volt az is, netem sem volt, pont azért, mert ilyen
hogy lehetett volna ez is, az is máskép- maximalista vagyok és folyamatosan
pen –, és mindennek úgy kellett lennie, a tananyaggal foglalkoztam, így tényahogy volt, eltekintve a hatodik-hetedi- leg csak 2-3 hét maradt a pihenésre.
kes konfliktusokkal terhelt nehéz idő- Azt tervezem, hogy a napközi mellett
szaktól, de erről már meséltem.
meg tudom mindezeket valósítani.
Imádom a kollégáimat is, nagy öröm- VTK-tag is vagy pár éve. Hogyan élted
mel vagyok itt velük, a Konferenciákon, meg ezt a munkát? Hiszen ez is egy nagy
szerintem ez a legjobb tanári közösség kihívás, és sokszor, gondolom, egyáltaaz egész országban. A Nyári Akadémi- lán nem hálás feladat.
ákon szoktam nézni, hogy minden köNagyon kevés olyan eset volt, amit úgy
zösségnek megvan a saját aurája, haéreztem, hogy kínos és nem szívesen
sonló emberek alkotják, és mindig arra
vagyok benne. Hála Istennek, többjutottam, hogy ez az iskola a legjobb
nyire nagy örömként éltem meg, hogy
hely számomra, Gödöllőt is nagyon
végre felnőtt dolgokkal foglalkozhatok.
szeretem. Végig azt érzetem, hogy a
Jó volt kilátni a gyerekek problémái
véletlenek sorozata volt minden, ami
mögül, nagyon szívesen csináltam.
elvezetett valami olyasmihez, amiről
Sajnos nem tudom ezt folytatni, mert
kiderült, hogy végül is ez volt a cél.
időben nem fér össze a napközivel,
Most viszont úgy látom, váltani kell.
a VTK-ülések mindig kora délután
45
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kezdődnek. De már vannak más terveim is, hogy mi mindent lehetne még
csinálni az iskolában, mit lehetne rendbe hozni.
Áruljuk el még, hogy idén a nyolcadik
osztály tetemes kihívásai és az Extra
lesson képzés mellé bevállaltál még más
megmérettetéseket is.
Kiderült, hogy a kötelező Pedagógus
II. fokozatba való átlépés feltétele a
Romániában szerzett diplomám honosítása. Ez órákra való bejárásokkal
és sok vizsgával jár, és teljesen plusz
teherként élem meg, ellentétben az
Extra lesson képzéssel, ahova öröm
járni, amit ott kapok, másnap már tudom használni. A honosítás során
viszont a főiskolán egy száraz, didaktikus anyaggal kell megküzdenem,
minden mondatával vitázni tudnék.
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Sajnos hátra van még egy félév, decemberben ér véget, az Extra lesson
pedig még egy év, így az elkövetkezendő időben lesz még feladatom ezekkel
is. Viszont ha utána kicsit szabadabb
leszek, nagyon szeretnék alkotó ember
lenni. Még nem találtam meg az alapanyagot, amiben meg tudnám valósítani önmagam, mert sok minden érdekel. Szívesen nemezelek, kerámiázok,
kézimunkázok, festek, bármit, amit a
kezemmel kell csinálnom, örömmel teszem. Annyi minden érdekel!
Köszönjük, Ildikó az őszinte, mély beszélgetést (amiből itt csak az eszenciát tudtuk leírni), és szívből kívánok Neked sok-sok áldást, örömöt a további
utadon.
Az interjút Kecskés Judit készítette

„Folyamatosan dolgozom magamon,
mert szép világot szeretnék látni magam körül,
és ahhoz először belül kell rendet tenni.”
Juhos Krisztával, egyesületünk irodavezetőjével beszélgettünk
Kriszta nyolc éve már hogy szülőként közösségünk tagja, négy éve pedig egyesületi munkatársként is fontos szerepet tölt be iskolánk életében. Ha elhangzik
neve vagy szembetalálkozunk vele a folyosón, mindannyian tudjuk, kiről van szó,
mégis kevesen ismerjük. Ezért kérdeztük most munkájáról, életéről és céljairól.
Mi az eredeti foglalkozásod? Milyen területeken dolgoztál korábban?

a gyerekeim tekintetén keresztül láttam magam nap mint nap. Ez az időszak amolyan átmenetet jelentett életmódjaim között, hiszen teljesen más
emberré váltam, mire újra munkába
kellett állnom.

Végzettségemet tekintve közgazdász
vagyok, marketingesként, reklám- és
PR-menedzserként is dolgoztam
már. A Tchibo Budapest Kft.-nél marketingasszisztensi pozícióban, az- És szeretsz köztünk dolgozni, ugye?
tán az Autósélet szerkesztőségében
Nagyon! Abszolút otthon érzem madolgoztam, majd a Magyar Autóklubgam az iskolában. A legjobban azt
nál voltam marketingvezető. Két évig
szeretem, hogy nagy önállósággal véa reklámügynökségi munkát is volt
gezhetem a munkám, beoszthatom az
szerencsém kipróbálni, de az ezzel
időmet, miközben azért sok emberrel
járó megterhelés túl soknak bizonyult
vagyok kapcsolatban.
számomra. Ma is emlékszem arra az
érzésre, amikor éjjelente a nyomdában Pontosan mi is a feladatod az egyesületvártam az elkészült anyagot, ahogy nél?
azért izgultam, hogy valóban odafiFeladataim közé tartozik az iratkezelés,
gyeltem-e minden apró részletre. Nem
a levelek fogadása és az illetékesek
volt szabad hibázni, mert az újragyárfelé továbbítása, a beiratkozó új és régi
tásnak komoly anyagi vonzata volt. Vécsaládok megállapodásainak, illetve
gül aztán csak visszaeveztem a másik,
a Zeneház háttérdokumentációjának
nyugodtabb oldalra és marketingvezekezelése, a közgyűlési jegyzőkönyvek
tőként dolgoztam egészen addig, amíg
elkészítése.
szülési szabadságra mentem, hogy
aztán – szerencsés módon – tizenkét Négy és fél éve végzed ezeket a feladatoteljes évet a lányaimnak szentelhessek kat, lányaid révén azonban sokkal régebaz életemből.
ben itt vagytok már az iskolában. Hogyan
találtatok rá a Waldorf-útra?
Mivel töltötted ezt a hosszú szabadságot?
Amikor elsőszülött lányom, Dorina
óvodáskorba lépett, a közeli, hagyoNagyon sokat tanultam magamról
mányos óvodába kezdett járni, de
ez idő alatt, már csak azáltal is, hogy
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éreztem, hogy nincs jó helyen, akár- rendkívül nagy váltásnak éreztem az
honnan is néztem, sehogy se volt ke- itteni, családiasabb légkörhöz képest,
rek a történet. Elégedetlenségemet de ma már látom, hogy az is meglélátva a lányaim nagymamája javasol- phető lépcsőfok volt. Dorina Angéla
ta, hogy írassam be egy Waldorf-óvo- osztályába jár – aminek nagyon örül –,
dába. Emlékszem értetlenségemre, s és szerintem jól érzi magát.
arra, hogy valami ilyesmit válaszoltam:
Kérlek, fogalmazd meg röviden, hogy mi„Már miért is járna Waldorfba, amikor
ért örülsz a Waldorf-útnak!
minden rendben van vele. Egészséges,
normális gyerek, nincs szüksége ilyes- A legfontosabb az, hogy ez az iskola
mire.” Persze akkor még semmit sem emberi, az életre nevel. Hogy érthető
tudtam a Waldorfról, de ezt követően legyek, elmondom előbb a saját pélkicsit utánanéztem.
dám: Székesfehérváron jártam egy
testnevelés tagozatos általános iskoláEkkor még Újpesten laktunk, a fóti Walba, kiváló tanáraim voltak, akik tényleg
dorf-ovi volt közel, úgyhogy elmentünk
jó alapot adtak további tanulmányaoda és végigélhettünk egy teljes ovis
imhoz. Érettségi után azonban mégnapot, s azonnal tudtam, hogy pontoiscsak kizárásos alapon választottam
san ez kell nekünk. Nem telt sok időbe,
ki a továbbtanulási irányt; vagyis sorra
hogy Dorina igazi waldorfossá legyen,
vettem, mit nem szeretek, s végül bioés az óvoda után az iskola első két
lógia–testnevelés szakra jelentkeztem,
évét is Fóton végezte el. Csenge is ott
mert még ez érdekelt a leginkább.
kezdte óvodai pályafutását, amikor elérkezett az ideje.
Nem vettek fel, nyilván nem ez volt
az utam. És akkor ott álltam, s nem
Aztán egy költözés folytán érkeztünk
tudtam, hogy mitévő legyek. Végül
meg a gödöllői iskolába, ami eleinte kireklámmenedzseri tanfolyamra mencsit szokatlan volt számomra. A fóti vitem, majd a Kereskedelmi, Vendégszonyokhoz képest itt több a férfi tanár,
látóipari és Idegenforgalmi Főiskola
s talán emiatt – jó értelemben véve –
kereskedelmi szakára. De nem azért,
picit szigorúbb, férfiasabb lénye van az
mert különösebben szerettem vagy
iskolának. A fóti intézményt valahogy
érdekelt volna ez a terület, egyszerű„ölelősebbnek”, nőiesebbnek éreztem,
en csak elvégeztem, hogy legyen vade éppen ezért talán nehezebb is kinőlamilyen papírom. Éppen ezért örülök
ni belőle. Mindenesetre úgy gondolom,
annyira, hogy a lányaim a tárgyi tuhogy itt, nálunk minden pont olyan,
dásnál sokkal többet kapnak ebben az
ami a legjobb a gyerekek számára.
iskolában. Amikor végeznek, akkor az
Dorina már a Regibe jár. Hogy élte meg ő „tarisznyájuk” tele lesz rakva élettel,
a váltást? Te milyennek látod a gimnázi- emberséggel, világra való nyitottságumot?
gal, szabad gondolkodással, ötletekkel,
a különbözőségre való bátorsággal.
A Regit is nagyon szeretjük. Kezdetben
Ennek a „muníciónak” szerintem naugyan az ottani – a gyerekektől sokkal
gyobb hasznát veszik.
nagyobb önállóságot követelő – életet
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nincs rálátásunk. Így aztán okosabb,
ha minden velünk történő eseményt
Újpest után négy évig Szadán laktunk,
zúgolódás nélkül fogadunk, mert azok
de a válás után – bár mindenáron Göbiztosan a Nagy Terv részét képezik, s
döllőre akartam költözni a lányaimmal
végső soron a javunkat szolgálják.
– utunk Veresegyházra vitt bennünket.
Ott találtam rá álmaim otthonára, egy Ugye, rendeződött a magánéleted is?
négylakásos sorház kis aranyos, fehér
Három éve van egy párom, aki velem
fafödémes lakására, amelynek aprócsellentétben abszolút két lábbal áll a
ka kertjében a virágok mellett még az
földön, ráadásul olyannyira ösztönös,
eper és a paradicsom is megfér. Nahogy azonnal és mindent szépítés nélgyon szeretek ott lakni.
kül visszatükröz. Nem mondom, hogy
mindig könnyű ebbe a tükörbe beleMi az életfilozófiád?
nézni, de tudom, hogy általa is haladok,
A válásom után nagyon komoly önisfejlődök az utamon. És ez a lényeg.
mereti munkába kezdtem, sokat fejlődEgyébként sokszor érzem úgy, hogy
tem általa. Sikerült magamban tudatomindez kölcsönös, vagyis az én furcsa
sítani, hogy nem kell minden dolgot,
világom is hat őrá. Ennek eredménye
ami életünk során megtörténik velünk,
például, hogy ma már szívesen elkísér
ésszel is felérni. Mert ugyan minden
az iskolai ünnepekre, amiket eleinte
ok-okozatot átláthatnánk, mindent
igencsak értetlenkedve szemlélt.
megérthetnénk, ha láthatnánk a „nagy
torta” egészét, ám ennek csak egy Mivel töltöd szívesen a szabadidődet?
nagyon pici szeletét, a jelenlegi éleNagyon hosszú ideje már, hogy
tünket ismerjük, az ezt megelőzőekre
spirituális dolgokkal foglalkozom,
Most hol éltek?
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szabadidőmben is ilyen témájú köny- a terület, ami még felfedezésre vár az
veket olvasok. Négy évig tanultam életemben.
asztrológiát, kezdetben hivatásszerűMilyen jövőt képzelsz magadnak?
en műveltem is, ma már csak inkább
a magunk vagy a barátok kedvéért Ha a jövőre gondolok, az jut eszembe,
olvasok a csillagok titkaiból. Családál- hogy azért dolgozom folyamatosan
lító is vagyok, de egyelőre ezt a tudá- magamon, mert szép világot szeretsomat sem használom, csak nagyon nék látni magam körül, és ahhoz előkivételes alkalmakkor, és inkább csak ször belül kell rendet tenni.
családi körben. Azt gondolom, ez az
Az interjút készítette: Rábel-Nagy Ágnes

A CSERNYÁK CSALÁD
Családunkat három fő alkotja: Apa szerszámod, mindent szögnek nézel”.
(János), Anya (Tündi) és Vivi. Kevésbé Kicsit ennek szellemében nincs kifejeizgalmas mindennapi munkánk mel- zetten egy hobbi, melyet rendszeresen
lett szeretünk sok mindent kipróbálni, űzünk, hanem sok kis apró tevékenyszéles az érdeklődési körünk. Mas- séggel színesítjük az életünk. Anya
low mondta kicsit más vonatkozás- például legutóbb a horgolás, nemeban, hogy „ha kalapács az egyetlen zelés rejtelmeibe vetette bele magát,
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emellett rendszeresen sportol. Apa gödöllői iskolához. Szoktuk mondani,
szeret festeni, rajzolni, rendszertele- hogy nem mi választottuk a Waldorfot,
nül előtör belőle az írói véna, és alkot a gyerek találta meg magának azt.
„valamit”, ha van rá ideje. Mindkettőnk
Az iskola alapvető változást hozott
közös kedvence az utazás, melynek
az életünkbe. Vivi alapvetően szerény,
során számos kultúrával megismervisszahúzódó, kicsit beteges gyerek
kedhetünk, szélesítve ezzel látókörünvolt, ehhez képest az első osztály véket, gondolkodásmódunkat.
gére egy vagányabb, cserfesebb lány
Alapvetően hiszünk abban, hogy a vé- köszönt vissza ránk. Napról napra
letlennek nagy szerepe van az életünk vesszük észre azt, hogy milyen móalakulásában. Természetesen létez- don nyílik ki és mennyire válik igazi
nek olyan sorsfordító pontok, amelyek- iskolás, érett lánnyá. Úgy gondoljuk,
re mi magunk is hatással lehetünk és ez nem történt volna meg, ha nem a
van a választásunknak, a döntéseink- Waldorf-iskolában kezdte volna meg a
nek következménye, de természetesen tanévet.
adódnak olyan helyzetek, amelyekre a
Egy gyereknek az alapvető személyilegkisebb mértékben sincs befolyásége (jelleme) nem változik, de sok
sunk. Ez történt a Waldorf-pedagógia
múlik a szülein, illetve a szűkebb és táesetén is.
gabb értelemben vett környezetén (küApa kiskorában egy rádióműsorban lönösképpen tanárain, osztálytársain),
hallott először a Waldorf-iskoláról, hogy milyen felnőtté válik. Mondhatamely akkor annyira megragadta, juk, hogy az iskolával, a közösséggel
hogy elhatározta, ha lesz gyereke, min- és Krisztiánnal szerencsénk van.
denképpen ilyen iskolába fog járni. Ez
Elhangzott tőle korábban, hogy érzéaz ígéret, meg maga a Waldorf-iskola
sekre, benyomásokra hallgat egy-egy
léte is nyilvánvalóan feledésbe merült,
gyermek felvételekor, van-e dolguk
de vélhetően tudat alatt dolgozott toegymással, valóban hozzá jött-e, valóvább ez a gondolat.
ban ő tudja-e tovább kísérni. Kevés az
2010-ben megszületett gyermekünk, egy év egy kisgyerek életéből, de már
Vivien, aki hamar felcseperedett és ebből a rövidke időből is látszik, hogy
óvodát kellett választani neki. Egy nap Vivinek van dolga Krisztiánnal. Rengekimentünk egy ismeretlen játszótérre, teg még.
ahol nagyon hamar azt láttuk, hogy
Köszönjük neki, hogy Vivi részese lehet
Vivi (aki nem volt éppen egy „barátennek a pedagógiának. Ezen keresztül
kozós” típus) két másik gyerekkel fékpedig mi is betekintést nyerhetünk
telen játszadozásba kezdett, mintha
ebbe a világba, magunkban néha kicsit
már ezer éve ismerék volna egymást.
irigykedve: bár mi is ilyen iskolába járA gyerekek Waldorf-óvodába jártak. A
hattunk volna!
szüleik megosztották tapasztalataikat
velünk, sokat meséltek a mindennapokról. Innentől egyenes út vezetett
a Waldorf-óvodához, majd később a
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MAJOROS CSALÁD
Gödöllő és Isaszeg között lakunk egy elkezdtem levelezni Gfellner Csillával
lovasmajorban, tanyán, lovakkal, ku- (a Gödöllői Szabad Waldorf Óvoda
tyákkal, macskákkal, tyúkokkal és ka- vezetőjével), hogy valószínű ide költöcsákkal, a szüleim szomszédságában, zünk, és hogy van egy 3,5 éves kisfiam, akit nagyon szeretném, ha Walegy közös, nagy telken.
dorf-óvodába járna.
2014 februárjában költöztünk ide Diósdról. Költözésünk előtt sohasem Ez a vágy Zalán 1,5 éves korában fojártunk sem Gödöllőn, sem Isaszegen, gant meg egy játszótéri beszélgetés
úgyhogy elég éles váltás volt az is- kapcsán, amikor is egy kisgyermekes
meretlenbe. Zalán fiunk akkor volt 3,5 anyuka ismerősöm említette, hogy az
éves, Dorka lányunk 2 hónapos. Elég ő gyerekei bio vegán ételeket kapnak
sok időbe telt, mire nagyjából “belak- az ovijukban. Melyik ovi ez? Hát a Waltuk” ide magunkat, de most már több- dorf! Már ettől belelkesedtem, és elkezdtem utánaolvasni a Waldorf-óvonyire tudom, mit, merre keressek.
dáknak, majd persze az iskoláknak
Hogy miért pont ide költöztünk? Nem
is, bár még volt csaknem 3 évünk az
pont ide vágytunk. Budapest 50 kmovikezdésig. A kb. egyetlen elérhető
es körzetében tulajdonképpen bárhotávolságban levő Waldorf-óvoda teltva, ami megfelelt a sok kritériumnak,
házas volt, így hasonló gondolkodáamit támasztottunk leendő új ottsú családokkal elkezdtünk Érden egy
honunkkal szemben. A sok közül az
Waldorf-óvoda alapításán ügyködni.
egyik az volt, hogy legyen 30 km-es
Számunkra ez időközben aktualitását
körzeten belül Waldorf-óvoda és -isvesztette, mivel elköltöztünk ide.
kola. Még ide sem költöztünk, amikor
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Zalán édesapja, Majoros Zoli (alias Ma- amikor épp bosszantja őt a “bátyus-ismut), afféle “ős-vendéglátós”, aki most tenség”), és lelkesen utánozza is őt
épp kicsit más úton jár: kis cége étter- mindenben.
mekbe, szállodákba szállít szárazárut,
Zalán jelenleg első iskolás éve végét
miegymást, illetve a Fundamentánál
járja Krisztián iránymutatásával. Hákerült vezető bankári posztba az elmúlt
lás vagyok a sorsnak, hogy ide sodorta
évben. Fiatal korában versenyszerűen
Krisztiánt nekünk, és hogy Zalán ebbe
kajakozott és kajakpólózott, innen maaz iskolába járhat, hogy ehhez a szülői
radt meg neki a sport, a hajózás és a
közösséghez tartozhatunk.
Duna szeretete. Jelenleg a sportszenvedélyét leginkább a tanya-fitnessben Reméltem, hogy jobb lesz itt, mint
éli ki (fűnyírás, szénabála-görgetés, egy állami iskolában, de hogy ennyire,
ásás, favágás stb.)
azt álmomban sem gondoltam volna.
Számomra már az évnyitó is katartiÉn, az édesanya, Göttler Évi, kertékus élmény volt. És a reggeli kézfogós
szeti egyetemet végeztem ökológiai
köszönések, a napnyitó séták, az ebéd
gazdálkodás szakirányon, ám ezen a
utáni búcsúzások csak mélyítették ezt
területen sosem dolgoztam (az itthoaz élményt.
ni konyhakertet leszámítva). Jelenleg
a Művészetek Házában dolgozom a Zalán imád iskolába járni, várja a taNovo Cafe-ban, családbarát munka- nítási szünetek végét, hogy újra meidőben, hogy Dorkát ebéd után el tud- hessen suliba, ha nem ő jöhet el utoljam hozni az oviból. A munka és a gye- sóként a napköziből, nem marad el a
rekek mellett sajnos csak heti egy-egy szemrehányó tekintete, hogy miért
alkalommal tudok időt szakítani egy jöttünk érte ilyen hamar, nem beszélve
kis sportra futás és lovaglás formájá- azokról a napokról, amikor nem lehet
ban, a többi időmet (a gyerekek mel- napközis. Igazi “Waldorf-gyerek”, aki
lett) főként a háztartási és kevéssé a imád rajzolni, zenélni (főképp dobolni,
kerti munkákkal kell töltenem. Így más gitározni, zongorázni), szőni-fonni, rohobbira nem marad időm (pedig szíve- hangálni, fára (is) mászni, földet túrni,
sen kézműveskednék, és sok mindent kincset vagy épp hernyót gyűjteni...
csinálnék még szívesen).
Hálás vagyok, hogy van ideje ezekre,
Dorka lányunk 4 és fél éves, a Gödöllői hogy van ideje gyereknek lenni, száSzabad Waldorf Oviba jár ő is. Amo- mára kedves dolgokkal tölteni az időt,
lyan igazi anya-matrica! Jókedélyű, hogy boldog és felhőtlen gyermekkort
cserfes kis szeretetbomba, mosolygós élhet, hogy nem vették el a kedvét a
kis tündér, aki viszont nem szeret ovi- tanulástól és az iskolától, és mindezek
ba járni. Az ő szavaival élve: “hogyan mellett látom, mennyi mindenben fejis szerethetnék ittmaradni nélküled, lődött, gyarapodott a tudása ez alatt
anya, amikor jobban szeretlek téged az év alatt.
saját magamnál is”!
Kedves Krisztián, kedves PedagóguPéldaképe a báty, Zalán, akinek tette- sok, kedves Szülőtársak és osztálytárin és szavain rajongva csüng (kivéve, sak, köszönöm!
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MEDGYESI CSALÁD
Kalandos úton jutottunk el Gödöllőig,
és boldogok vagyunk, mert megtaláltuk a helyünket.
Brandt Melinda vagyok, Barnabás, Boldizsár és Bodza anyukája. Sopronban
születettem, ahol érettségiig éltem,
majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen ismerkedtem meg a gyerekek édesapjával, Bálinttal, aki a Nógrád megyei Palotásról
származik.
Barnabás még egy budapesti lakásba
érkezett 2010-ben, majd 2012 késő
őszére felépült a gödöllői házunk, és
be is költöztünk. Boldizsár 2013 februárjában született, majd Bodza 2015
októberében.
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Amikor Barnabás óvodaérett lett, kerestük a tökéletes megoldást a családi
életünkben. Távol áll tőlem a „szuper
angol, szuper úszás, szuper fejlesztő”
ovik világa, vagy az, ha esik két csepp
eső, nem mehetnek ki a gyerekek az
udvarra. A gyerekek születésüktől fogva „rideg tartásban” voltak. Tágabb
családunkban ez eleinte némi értetlenséget okozott: „Szegény gyerekek ebben az esőben, szélben, hóban, fagyban órákon át kint vannak?!” Igen, kint
voltunk és a mai napig is kint vagyunk.
Hallomásból már ismertem a Waldorf-pedagógiát, így tudtam, hogy
merre kell az utunkat keresni.
Megtaláltuk a Gödöllői Szabad Waldorf Óvodát, és azóta már Boldizsár is

oda jár, és jövőre Bodza is megkezdi az
ovis pályafutását.
A munkát a gyerekek sokasodásával
sem adtam fel, bár Bodza születése
előtt abbahagytam, és csak egy-két
megbízást vállaltam el, de kétéves korában újra felvettem a fonalat.
A 7 éve otthagyott nemzetközi vállalathoz nem mentem vissza, viszont egyéni vállalkozóként több szálon tevékenykedem. A férjem vállalkozásában
segítek adminisztrátori feladatokban,
fotózok és blogot írok mellette.
A gyerekek édesapja, Bálint egyetem
után két nagyvállalatnál is dolgozott,
majd 2010-ben „hazatért”, és a csa-

ládi vállalkozásban helyezkedett el.
2015-ben átvette a cég irányítását is a
Nógrád megyei Egyházasdengelegen,
ahova mindennap ingázik.
Ennek köszönhetjük, hogy Gödöllőre
kerültünk. Budapesten már egyikünk
sem akart maradni, munka egyikünket sem kötötte oda, Barnabásnak és
a tervezett gyerekeknek pedig mindenképpen egy vidéki kisvárosi életet képzeltünk el, ahol akár gyalog és
bringával mindent el tudunk intézni. A
kerékpározás az én őrületem, és borzasztó hálás vagyok a családomnak,
hogy eltűrik, hogy esőben, hóban és
szélben is, bizony, bringázunk.

SZARKA CSALÁD
Történt, hogy két fiatal - kezdetben külön utakon - elindult Karcagról.
Néha útjaik szülővárosukban is „öszszefutottak”, ám igazából egy közös
vonatút az egyetemre/főiskolára terelte őket közelebb egymáshoz, s gyakoribbakká váltak a találkozások. Iskolák
és kisebb kitérők után Budapesten formálódott először a közös „otthon”, ami
az évek haladtával Hévízgyörkre helyeződött át.
A lány mindenféle „terepen” (munkahelyeken) az önismeret lehetőségeit látta/élte, ötvözve a segítés szakmájának
gyakorlásával: volt pénztáros, közvélemény-kutató, ifjúságsegítő s pszichológusként „segített”, vagy intézményt
„vezetett”. A fiú pedig a postás pályáján lépegetett és kályhásnak tanult.
Közben mindketten élték szenvedélyeiket: növényekkel vették körbe ma59

gukat; a teremtő energia női és férfi
megnyilvánulását/kibontakozását
követték magukon. Ezek a kötés-horgolás, a házi „pékeskedés”, valamint a
kemence-cserépkályhaépítés és barkácsolás a házban, ház körül.
Eközben nagyon sokat utaztak, világot
láttak, idegen kultúrákban látták meg
az embert, az emberit, a világ sokféleségét, teljességét, nagyszerűségét,
a teremtő végtelen szeretetét – úgy
kint, mint bent. Hol énekkarral vendégszerepelve, hol kisebb társasággal,
vagy kettesben, busszal, autóval, vagy
repülve.És 2010-ben, 17 együtt töltött
év után megtörtént a csoda, az áldás.
Megérkezett egy fiú, aki a Benedek nevet kapta.
Újabb, másfajta önismereti, gyógyulási lehetőségeket kínál az élet. Ezek folyamatosan, azóta is zajlanak. Amilyen
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természetesen, egyszerűen vezetett
az út a Gödöllői Szabad Waldorf Óvodába, úgy a közösségbe való út is adta
magát.
Benedek tükröt tartva, a „hozott” mintát mutatva, szemlélődve kapcsolódik
a világ(á)hoz, ahogy szülei alaptermészete is ez. Lassú lépésekkel fedezi fel
magát, a benne/általa megnyilvánuló
érzéseket, tevékenységeket. Belső békéje, harmóniája ki-kibillen, ilyenkor az
ehhez való „visszatérés”, annak megtalálása segít.

akadásaiban, s így tudatosul, milyen
hálásak ezért a közösségért, ezért az
oktatási forma lehetőségéért. Bízva
abban, hogy az ő önmeghatározása,
útkeresése zökkenőmentesebb lesz,
mint szüleinek.

Az óvodai közösségben aktívnak nevezhető szerepvállalás során alkalmak
hosszú sora adott lehetőséget meglátni az egyéni elképzelés és a nagy „Égiek” terve közötti különbséget.
Az óvodai évek után elérkezett az iskolai korszak. Ez az első, kezdő év
nemcsak az elsős Benedeknek, hanem
szüleinek is újabb helyzeteket hozott.
Saját iskolakezdő évük sokszor „viszszatért” emlékeikben, ezáltal tudták,
tudják támogatni Benedeket meg2018. JÁNOS-NAP
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ISKOLAI ÉLET
“ÚTTÁ VÁLIK MINDEN LÉPÉS…”
Szülők a Waldorf Olimpiáról
Az elmúlt években már többször is
írtunk a Waldorf Olimpiáról, diákok,
szülők és pedagógusok beszámolóit
egyaránt olvashattátok a Dióhéjban.
Minden évben, amikor előkészítjük a
János-napi számot, úgy érezzük, hogy
már sok újat nem tudnánk mutatni az
olimpiáról sem azoknak, akik már voltak, sem azoknak, akik majd lesznek
egyszer olimpián, így már egy ideje
nem tervezünk újabb olimpiai írásokat.
Ám amikor élményekkel telve hazaérkeznek az ötödikeseink, akkor mindig
kiderül, hogy ezt nem lehet kihagyni!
Érdemes erről újra és újra írni, hiszen
szívesen olvasunk évről évre arról,
amit Waldor-szülőként mindannyian
legalább egyszer megtapasztalhat(t)
unk. Idén két olyan szülőtársunkat kértük meg arra, hogy meséljen nekünk a
Dióhéj hasábjain élményeiről, tapasztalatairól, akik először vettek részt
Waldorf Olimpián. Írásaikat olvasva,
aki már járt az olimpián, újra átélheti
azt és felidézheti saját emlékeit, aki pedig még nem, az lelkiekben elkezdhet
készülni arra, amikor az ő gyereke áll
majd a fellobbanó láng mellett.
“Legfőbb Isten,
Hallgasd meg fogadalmunk,
Itt, hol e lobogó láng,
Hódolatunk tüze ég.
Híven gyakoroltunk,

Várva az ünnepi napra.
Ígérjük,
Szent példát mutatunk arra,
Hogy igazán szép, ami jó,
És igazán jó, ami szép.”
Kedd van, egy fülledt, meleg nyárkezdet egyik keddje, délután hat óra. A
konyhámban ülök és nézek ki az udvarunkra. Odakinn mostanra kellemessé
hűlt a levegő, az udvart a ház takarásában már nem sújtja a Nap, s a fiam
éppen a diszkoszvetést gyakorolja egy
piros frizbivel. Mielőtt kiment volna,
megállt előttem és megkérdezte, szeretném-e tudni, hogyan készül fel az
ember a dobásra, hogy mik a lépések,
mielőtt a diszkoszt elengedi az ember
fia vagy lánya. Bólintottam, mire ő bemutatta az első lépéseket, mondta és
mutatta: alapállás - felajánlás - lendítés - dobás. Az arca mindvégig komoly
volt, ami egyaránt szólt a mozdulatsornak és annak a ténynek, hogy ő most
ismeretet ad át nekem.
Ugyanezt a komolyságot látom most,
az ablakon kinézve, ott feszül a feje
búbjától a keskeny kis tarkóján, a gerince ívén át egészen a talpáig, ahogy
alapállásban áll.
Ott lakozik a vékony kis karjában, amint
fél lábbal előrelépve, az ég felé fordított
tenyérrel a magasba emeli azt, felaján-
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lást téve az isteneknek. Ott mozdul a
törzsében, amint karját lendítve finom
rajzú ívet ír a levegőbe, amit egész testével követ. És ott röppen tova az ujjai
közül az udvar gyümölcsfái közt, amint
a lendítés után elengedi a frizbit; igen,
megtörtént a dobás. Hogy hol ér célt
a frizbi, az megmutatja, mennyire volt
komoly maga a szándék és sikerült-e
valóban eljuttatni az istenekhez az
üzenetet.
Ugyanezt a komolyságot láttam három nappal ezelőtt, szombat délelőtt
a Balaton partján; mindenütt, amerre
csak néztem. Alsóörsön, egy kemping
területén, ahol az idei Waldorf Olimpia
megrendezésre került.
Waldorf Olimpia. Tavaly nyár óta, amikor is az akkori ötödikesek útnak indultak az olimpiára, gyakran hangzott
el itthon is, hogy “mi következünk”. Mi,
azaz a fiam osztálya. Szeptemberben
még távolinak tűnt ez az esemény, azzal együtt is, hogy a testnevelés órákon is készültek rá. A jeles ünnepek,
az évszakünnepek kis időre elfedték
az olimpia gondolatát a fejekben, de
aztán akárhogy is cammogott a tél,
akármilyen ráismerhetetlen formában
vonult át rajtunk a tavasz, végül berobbant a május és berobbant a nyár, és
ott álltunk az olimpia napjának reggelén.
Ott álltunk, a fiam és én és búcsúztunk.
Igaz, csak hármat kellett aludni, hogy
újra lássam, de mintha éreztem volna,
hogy azt a szerda reggeli arcát már
nem fogom látni.
Hamar eltelt az a pár nap, nekem munkával, és munkával a fiamnak is. Húsz
2018. JÁNOS-NAP
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Waldorf-iskola ötödikesei, több százan
érkeztek szerda délután Alsóörsre.
Minden osztályból két-három gyereket
osztottak be egy-egy városállamba.
Két napon át a gyerekek városállamonként csapatokat alkotva készültek
a szombati "versenyre". Minden gyerek
minden versenyszámban szerepel.
Ennyit tudtam arról, hogy mi történik
Alsóörsön, amíg én várom a szombat
reggelt, hogy meglássam, megtudjam,
mi is történt valójában. És azt láttam,
amikor először megpillantottam a fiamat, hogy történt itt valami, ami megfoghatatlan. Kerestem azt a szerda
reggeli arcot a tömegben, a szemem
türelmetlenül futtattam a gyerekarcokon. És valóban, azt a szerda reggeli
arcát a fiamnak nem találtam. Akkor,
ott mindenféle általános diagnózisokat állítottam fel, hogy fáradt, hogy feszült, hogy melege van, és igen, ezek is
mind ott voltak, de utólag tudom csak,
hogy ezek csak a felszínen voltak. Ami
mélyről üzent nekem, ami a felszínt is
áttörte és a szívemig elért, az csak a
nap végére vált felfoghatóvá.
És nemcsak a fiamon láttam, de az
összes többi gyereken is, hogy velük
együtt történt és történik meg valami,
ami egész életükre egyik meghatározó
élményük, megélésük lehet.
Már az első pillanat felemelő volt,
ahogy ott álltak az olimpia résztvevői
városállamonként felsorakozva. Több
százan fehér tunikákban, fehér fejfedőkkel, apró színfoltokként a tunikák
kézzel festett mintái, erősebb hatással
a városállamok színeivel festett övek
és a zászlók, amik mögött a csapatok
felsorakoztak. Aztán ott voltak a zené-

szek, akik gyönyörűen kísérték végig
a megnyitót, a dalokat és később az
egyes próbákat is. És ezek csak a látható és hallható keretei voltak annak,
amit aztán folyamatában fogtam fel
testen túli érzékeimmel.
Azt láttam, hogy együtt szólnak a megnyitó alatt a dalokban, hogy együtt
mozdulnak a ráhangolódás alatt, hogy
egyként mondják el az olimpiai eskü
szövegét. A két napban velük dolgozó emberek, tanáraik, edzőik olyan
részüket szólították meg, oly módon
vezették őket eddig a szombat reggelig, hogy mind készen legyenek a próbára. Mert nem versenyt láttam, hanem küzdelmet, a legnagyobbat mind
közül: ezek a gyerekek megmérkőztek
önmagukkal és alázattal rendelték alá
magukat az olimpiai "játéknak"
“Bemelegítőként” maratoni futással
kezdtek. Már akkor nagy meleg volt,
tűzött a nap, árnyék a "stadion-mezőn"
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semmi. A levegő sűrű volt, mert már
valahol láthatatlanul közeledett a felhőszakadás, ami csak jóval a délután
kettő körüli táborzárás után érkezett
meg Alsóörsre. Kezdésként ebben a
rekkenő nyárban lefutottak több mint
két kilométert. Ezután - valamennyi
szusszanást követően - a városállamok felsorakoztak a sprint számhoz,
a stadionfutáshoz. Rövid pihenő, tízórai és a vizespalackok feltöltése után
folytatódott tovább a próba a távol- és
magasugrással, aztán jött még diszkoszvetés, gerelyhajítás, birkózás és
végül a stafétafutás. Amerre néztem,
komoly kis arcokat láttam, fegyelmet,
önfegyelmet, koncentráltságot. A nap
tűzött rájuk, aszalta a gyerektesteket,
egy próbán túli próbára tette az izmaikat és akaratukat.
Ha eszembe is jutott volna, hogy aggódjam a fiamért, azonnal elfeledtem
volna,amikor ránéztem. Ő nem sajnál-
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ta magát, mint ahogy a társai sem tették. Egyetlen fiúcska sajnálta magát,
aki belázasodott a mérkőzés reggelére,
így nem vehetett részt a többiekkel. A
többiekkel, akik minden versenyszámban igyekeztek a legjobbjukat hozni. A
pihenőidőket, a várakozást okosan felhasználták, de nem vesztették el a fonalat. Amint ők kerültek sorra, azonnal
éledt az a megfoghatatlan kifejezés a
tekintetekben, az, amit egész nap megfejteni vágytam. És éledt ezzel együtt
az erő is bennük, hívták valahonnan
mélyről (vagy éppen a magasságból),
ami elvezette őket egészen a stafétafutás végéig, amibe ugyanúgy beleadták magukat, mint a legelső megtett
kilométerekbe még reggel.
Híven a próba előtt tett esküjükhöz
“szent példát mutattak arra, hogy igazán szép, ami jó, és igazán jó, ami
szép.”
2018. JÁNOS-NAP
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Sokat gondolkozom azon, hogy miután oly réges-régen elszakadtunk
olyan hagyományainktól, amelyek
pedig az életet segíthetnék, mi adhat
hasonló élményeket akár magunknak,
akár a gyerekeinknek. Számomra ez az
olimpia hasonlót mutatott. És ezt láttam a gyerekeken, legmarkánsabban
persze a saját fiamon, hisz őt ismerem,
az ő rezdüléseire vagyok ráhangolódva. Megtörtént bennük egyfajta átlépés. Nézem a fiamat, amint egy piros
frizbivel gyakorolja magát, és minden
előkészítő lépését szépen végrehajtja
a végső tettnek, a dobásnak. Hiszen,
ha már eldobta, nem irányíthatja többé a frizbi útját. Ha nem találjuk a
megfelelő alapállást, és ha nem tudjuk
felajánlani a tettet, a lendület és a tett
önmagában kevés a cél eléréséhez.
Bízom benne, hogy beléivódik egész
életére, és elő tudja majd hívni bármely
helyzetben ezt a tudást: alapállás - felajánlás - lendítés - dobás.

És egy kedves szülőtársam szavait
kölcsönvéve kívánom én is, hogy a
gyerekeink egész életére igaz legyen
a dal:
"Úttá válik minden lépés
Talpad alatt, mit megteszel.
Erővé a súly, az a súly,
Amit felemelsz.
Karjaidban messzeség van,
Bátor íve te leszel."
Sverteczki Zsuzsanna
Legnagyobb lányunk, Bogi néhány
hónapos kora óta van személyes kapcsolatunk waldorfos szülőkkel, így az
elmúlt tíz évben, képzelhetitek, hány
olimpiai élménybeszámolót láttam,
hallottam, olvastam arról, hogy ez milyen magasztos és felemelő dolog. De
kívülről engem nem ragadott magával
ez az érzés, és nem volt bennem különösebb várakozás. Kínlódtam a ruha
elkészítésével, ha pedig a szombatra gondoltam, akkor arra gondoltam,
hogy tömeg lesz, hőség lesz, hosszú
lesz, leégünk, a kicsik unni fogják, idővel biztos a nagyszülők is unni fogják…

danvolt ovistársak, ezeréves waldorfos fórumok nicknév+keresztnévvel
azonosítható tagjai, na, és a jelenlegi
szülőtársaink. Olyan volt, mint egy hatalmas osztálytalálkozó. És nagyon
érdekes volt, hogyan változtak a régen
látott gyerekek: volt, aki szinte csak
megnőtt, másokat meg meg sem ismertünk volna.
Nyolc óra körül a városállamok zászlajai alatt felsorakozott a több száz olimpikon és vezetőik: mindenki a házilag
készített és saját maga által festett
fehér ruhában, fehér sapkában. A gyerekeket már a szerdai érkezésük után
városállamokba osztották. A városoknak nemcsak zászlójuk, hanem saját
színük is volt, ami a gyakorlatban azt
jelentette, hogy az egy csapatba tartozó olimpikonok azonos színű övet
viseltek, így nagyon jól követhető volt
a nap során, hogy ki, merre mozog.
„Jó reggelt, kedves edző!” - zengték
egyszerre a szombat reggelbe. A nap
folyamán itt először, de később még
többször is bámulatos volt a csend a
gyerekek között. Egy pisszenés nem
volt, mikor épp csendre volt szükség
– a nézők nemegyszer hangosabbak
voltak, mint a résztvevők.

Lehet, hogy mi is unni fogjuk? Jaj… Abban a szerencsés helyzetben voltunk,
hogy bár idén már két helyszínen zajlott az olimpia, a gödöllői ötödikesek „Kívánom nektek, hogy minden próaz alsóörsi rendezvényen vettek részt. batételen sikerrel jussatok túl! ÖnMivel mi Tiborral mindketten veszpré- magatokhoz képest a legszebbet és
miek vagyunk, már péntek délután útra legigazabbat nyújtsátok!” Ezekkel a
keltünk, hogy bevessük magunkat a szavakkal indította útra az olimpikomamahotelbe, és másnap reggel laza nokat az edző (illetve, hogy a PXX-XXX
20 perc alatt a helyszínen lehessünk.
rendszámú gépkocsi legyen szíves álljon el a maratoni futás útjából.)
Még le sem parkoltunk, mikor már öszszefutottunk egy évek óta nem látott Ezután következett az, amit tényleg
ovis családdal. Aztán végig ez volt a én is nagyon vártam: az olimpiai dal.
helyzet - rengeteg régi ismerőssel ta- Úttá válik minden lépés talpad alatt,
lálkoztunk: budapesti szülőtársak, haj- mit megteszel, Erővé a súly, az a súly,
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mit felemelsz, Karjaidban messzeség következett. Az olimpiaszűzek kedvan, bátor íve te leszel. Mikor mindezt véért elmondom, itt semmi nem „vermég kánonban is elkezdték zengeni, seny”, senki nem mér időt, távolságot,
hát, szerintem ott szem nem maradt magasságot. Tehát az útnak indító
szárazon – legalábbis az enyém ga- gondolat abszolút megállja a helyét:
rantáltan nem. Közben előkerültek a mindenki önmagához képest igyekfáklyák is, amik által aztán fellobbant szik a legjobbat nyújtani, és ezek az
az olimpiai láng.
– egyszer heves, máskor flegma - kiskamaszok itt TÉNYLEG ezt teszik a
Az első versenyszám in medias res:
szemünk láttára. Teljesen komolyan
maratoni futás (és innentől már nem
veszik az olimpiát, önmagukat, a tárvolt mese, tényleg a tűző nap követkesaikat, a jelmezbe bújt pedagógusokat.
zett mindenkinek, egészen az olimpia
Nem szidják vagy nevetik ki a másikat,
végéig. De ez is könnyen elviselhető
nem őrjöngenek, ha nem sikerül nekik
ám: elég csak annyi, hogy rendszerevalami. Teszik, amit tenni kell, amire
sen emlékeztetjük magunkat, nekünk
hónapok óta készültek.
CSAK nézni kell, a gyerekek meg teljes
erőbedobással küzdenek, ugyanazon Egy rövid tízórai-szünet még a spártai
a tűző napon. Szóval nyavalygásnak olimpikonoknak is megengedett volt,
helye nincs! Spárta vagy miaszösz. így a baklava és az ouzo, ööö, vagyis
Azért kalapot és naptejet vigyetek. És a túrós batyu és a víz elfogyasztása
ha még egy esernyő is akad a fejetek után a birkózás következett. Na, ezzel
fölé, akkor az már több mint pazar). kapcsolatban elöljáróban elég vegyes
Szóval, az olimpikonok stílusosan pa- érzéseim voltak – és végül ez tetszett
pírtekerccsel a kezükben futották le a talán a legjobban. Lányok és fiúk külön
kb. 15-20 percnyi távot, aminek a vége küzdöttek, kb. 15 fős csoportokba oszegy nagy befutó kör, ahol a nézők lát- tották őket, így ültek le körbe. Felállt
ják az érkezőket. Engem itt ragadott mindenütt az első pár, a bíró emlékezigazán magával a hangulat.
tette őket, hogy fogjanak kezet, vegyék
fel a birkózó tartást, majd dobok hangFelemelő és szívbemarkoló látvány
ja hallatszott.
volt, amint a társaik vagy a felnőtt segítők betámogatták a célba az elgyen- Egy-egy menet addig tartott, míg a dogülteket: szeretettel, együttérzéssel, bok szóltak. Sokan mosolyogva, ám
biztatva, bátorítva, karon ragadva őket, mégis elszántan küzdöttek, az elesetmiközben a közönség torka szakad- tet felsegítette az ellenfele, egy menet
tából hajrázott mindenkinek. Itt törtek utáni kölcsönös vicces heccelődést
rám először a saját iskolai emlékeim, szelíden, de határozottan leállított a
és adtam hálát érte, hogy a gyereke- bíró, és emlékeztette őket, hogy a körink ilyen légkörben járhatnak iskolába, ben kézfogás van, nem sapkasilt-csapahol ilyen viszonyban vannak egymás- kodás. Szóval, nagyon szép, emberi
sal a gyerekek és a felnőttek.
pillanatok voltak itt is. Utólag Bogitól
megtudtam, hogy az edzők azt mondA hosszútávfutást rövidtávfutás köták, ha valaki azt érzi, hogy sokkal erővette, majd távol- és magasugrás
2018. JÁNOS-NAP

66

sebb a másiknál, hagyjon neki egy kis
„egérutat”, engedje őt picit.

kezesek máshol fognak diszkoszt vetni, így Bogit végül nem láttuk.)

„Annak semmi értelme nem lenne, hogy
elkezdődik, és akkor kitolod és vége” –
mondá a bölcs ötödikes. Hát, igen.

A versengések a váltófutással és a sapkák magasba dobásával értek véget,
majd a jól megérdemelt ebéd következett. Nagyon szép volt, ahogy ennek
is megadták a módját: városállamonként várta őket a hófehér terítővel, virágcsokorral díszített asztal, rajta sült
hús, grillsajt, görög saláta, narancs,
narancslé: igazi görög lakoma.

„A cél, megszűnte a dicső csatának,
A cél halál, az élet küzdelem,
S az ember célja e küzdés maga”
– mondá a bölcs Ádám.

A birkózást a diszkoszvetés és a gerelyhajítás követte. Meg kell említe- A záróceremónián mindenki kapott
nem, hogy a szervezés mindvégig egy gyönyörű, diszkoszvetőt ábrázoló
fantasztikus volt. Nagyon alaposan fa medált, egy emléklapot és pár monvégiggondolva, mi, hol, hogyan lesz, datnyi visszajelzést az olimpián és azt
mindig mondták nekünk, hogy mi kö- megelőzően nyújtott teljesítményévetkezik, hogyan rendeződik át a terep, ről, erőfeszítéséről, fejlődéséről. Azt
honnan fogunk jól látni, hol leszünk gondolom, mindenki győztesként tért
biztonságban stb. (Egyetlen helyen haza, tele pozitív élményekkel – és vécsúszott porszem a gépezetbe: az az leményem szerint ez sokkal fontosabb,
infó nem ért nálunk célba, hogy a bal- mint hogy “ez nem az élet, mert ott

67

2018. JÁNOS-NAP

igenis van győztes és vesztes”, blablabla… Mert pontosan így van: hogy az
élet így is, úgy is tele van győztes-vesztes szituációkkal. De a Waldorf Olimpia olyan nemes dolgok megtapasztalására adott lehetőséget – gyereknek
és felnőttnek egyaránt –, amik nagy hiánycikkek mostanság. Bajtársiasság,
elfogadás, sportszerűség, tisztelet, a
másik teljesítményének elismerése,
de ugyanakkor a küzdelem, az elszántság, a kitartás, a fejlődés megtapasztalása, a szabályok betartása is része
volt a csomagnak. Ugyan mit számit
az, hogy valaki 43. vagy 143. lett-e a
futásban vagy a diszkoszvetésben?
Tapasztalataim szerint enélkül is mindenki tisztában van a teljesítményével: tudja, hogy mi az, ami úgy sikerült,
hogy várta, mi az, ami kevésbé.

Sok-sok élménnyel, és hálával a szívemben ért véget az olimpia, aminek
még így, napokkal később is a hatása alatt vagyok. Sokkal többet kaptam, mint amire számítottam. A Facebook-falam is napokig az olimpiai
beszámolókkal volt tele – még olyan
ismerőseimet is posztolásra indították
az átélt élmények, akik csak nagyon ritkán szoktak személyes dolgokról írni.
Úgyhogy azt hiszem, általánosságban
is mondhatjuk, hogy mindenkire nagy
hatással volt ez a nap. A gyerekek az
olimpián túl élvezték a nagy társaságot, az új ismeretségeket, a Balatont,
ugyanakkor azt mondják, az osztályt
is jól összekovácsolta ez a pár nap.
Szóval hála, hogy itt lehettünk-lehetünk ebben a közösségben. Köszi Waldorf, köszi olimpia! Három év múlva
újra találkozunk. Már alig várom!
Szentmarjay Lívia
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EBÉDELTETÉS AZ ISKOLÁBAN
A mosogató párás gőze és az éppen készülőben lévő nyári vihar fülledt
levegője közben villant át rajtam, hogy ha pillanatra megállíthatnám az időt,
vagy csak egy gyors kattintással eltehetném magamnak a pillanat felvételét, milyen képet kapnék. A következő percben aztán megfogalmazódott: ezt
másoknak is látni kellene! Persze, elsősorban azokra gondoltam, akik ritkán jönnek be így, a nap közepén, pláne ide, fel a második emeletre, ezért hát kértem a
,,lányokat”, írjanak pár sort arról, hogyan is telik itt az idő dél és kettő között.
Elsőként Juhos Kriszta sorait olvashatjátok, aki az egyesületi titkári feladatai mellett végzi a ,,konyhai szolgálatot”, és az ő beszámolója részletes
képet fest a témában.
A konyhán összeszokott csapat dolgozik. Leginkább Fóris Orsi szedi tálakba
az ételt, Urbánné Kati segít ebben, és ő
szokta melegíteni azoknak a gyerekeknek az ebédjét, akiknek külön érkezik az
ételallergiájuk miatt.

amikor csúszás van és később jöttek,
már ott toporog a következő gyereksereg
éhesen, az előző csapat pedig még ül és
eszik. Aztán amikor felállnak, igyekezni
kell a terítéssel, és ilyenkor lenne nagy
segítség, ha mindenki vinné magával az
általa használt tányérokat, poharakat, kanalat, villát és odatenné arra az asztalra,
ahol ezeket gyűjtjük. Az tart ugyanis sokáig, míg egy osztály után le kell szedni,
ami ott maradt.

Az osztályok étkezési stílusa különböző,
Juhos Kriszta asztalt töröl, terít, leszed.
az evés előtt elhangzó fohászok sem egyEhhez a munkához ¾ 1 körül Bálint Kriszformák. Van osztály, ahol minden gyerek
tina csatlakozik, mert akkor van a legnaegyszerre jön, ül le és az étkezés végén
gyobb nyüzsgés az ebédlőben, elkél a
egyszerre állnak fel. De van olyan is, ahol
segítő kéz. Dógi Bea hétfőtől szerdáig
szállingóznak a gyerekek, mindenki akkor
tudta vállalni a mosogatást, a maradék
jön, amikor éppen kész van az aktuális
két napot Mincsik Kriszta és Juhos Kriszfeladatával, és akkor megy, amikor akar.
ta vállalta el. Péntekenként Vizy Miklós
Az ebédlőben dolgozó csapat megszokta
is be szokott segíteni, meg egyébként is,
ezt, és igyekszik rugalmasan alkalmazamikor van egy kis ideje.
kodni az osztályok szokásaihoz.
Amikor egyszerre három osztály
A maradékot Orsi szokta ételhordó vövan az ebédlőben, az olyan, mint a
dörbe tenni, és a Máltai Szeretetszolgálat
„sáskajárás”. Jönnek, esznek és maradmunkatársai jönnek érte. Az ebédeltetés
nak utánuk a romok. Van ügyesebb csavégén az asztalokat és székeket Bálint
pat, akik elviszik maguk után a használt
Krisztina letörli, Orsi a kiszolgálópultot
tányérokat, poharakat, evőeszközöket,
mossa le, a többiek pedig hordják ki a
de - főleg - a nagyobb osztályok elfeledmosogatásra váró edényeket és rakják
keznek erről, és sokáig tart elpakolni utáhalomba.
nuk. A beosztás olyan, hogy kb. 20 perc
van számolva egy osztály étkezésére, de Aztán jön a következő nap…
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Bálint Krisztina iskolatitkári munkaköréből lép ki nap mint nap, hogy részt
vegyen a gyerekek testi jóllétének
megteremtésében. Ez önként vállalt
feladat számára, melyet nagyfokú empátiája és állandó segítő hozzáállása
vezérel. Ő így látja:
Az iskolában a gyerekek ebédéltetésében általában a hét 4 napján háromnegyed egy felé csatlakozom a lányokhoz
a konyhán. Pénteki napokon már déltől
szükség van rám, mert akkor még kevesebben vagyunk, hogy időben ki tudjuk
szolgálni a gyerekeket, és meg tudjunk
teríteni. Az egész napos számítógép melletti ülés, és a mindennapi megszokott
munka mellett ez egy feltöltődés is számomra, pedig nem kis fizikai munka ez
a mindennapok során. Sokszor mindanynyian érezzük, hogy elfáradunk, de ez egy
kellemes fáradtság számunkra. Nagyon
jó érzés ebben a formában is a gyerekek
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között lenni, látni a mindennapi életüket,
és segíteni nekik.
Fóris Orsolya a csapat lelke és egyben lelkiismerete. Ő az a személy, aki
átveszi az ételeket, kiosztja azokat,
és aki folyamatosan azon izgul, hogy
mindenből, mindenhol, mindenkinek
megfelelő jusson és mindenki elégedetten távozzon. Igazi tyúkanyóként
óvja a gyerekeket, és fáradhatatlanul
gondoskodik mindenről és mindenkiről. Az ebéd végeztével - még az utolsó
simítások után is - mosolyogva csukja
be maga mögött az ajtót, hogy aztán
másnap ugyanilyen mosollyal lépjen
be rajta újra.
Kati néni (ugye, nem kell őt külön bemutatni, hiszen mindenki így ismeri)
a takarítószerszámokat cseréli tiszta
kötényre és harangszóra felsiet ő is az
ebédlőbe, hogy a sokféle külön kosztos kisgyermek ebédjét felszolgálja. Ő

tudja, ki a tejérzékeny, vagy épp liszt- S itt, a végén a magam szerepéről.
mentes, mikor, melyik adag ételt kell
Én sosem tartoztam azokhoz, akik
felbontania és megmelegítenie, hogy
szeretnek mosogatni. De idővel megaztán a 60-70 együtt étkező gyerek
szoktam, s mivel a gazdasági ügyintéközt megtalálja az ebéd jogos tulajdozői munkám mellett élelmezésvezetői
nosát.
képzettséggel is rendelkezem, úgy
S ha már végeztek a gyerekek, felnőt- éreztem, ,,munkaköri kötelezettségem”
tek, és halomban állnak a mosogatás- is, hogy ha nincs elég ember erre a
ra váró tányérok, edények, jön Bea a feladatra, akkor én is beálljak a mosomaga csendes módján és dacolva az gató mellé. Így alakult, hogy az idén
óriás, ipari mosogatótartályok mére- enyém volt a csütörtök, amit Juhos
tével szépen tisztává varázsolja azo- Kriszta kellőképpen ,,irigyelt” is, mivel
kat. Valljuk be, nem mindenki szeret általában ezeken a napokon leves hemosogatni, sokszor egy családi ebéd lyett ivólé volt, a tányérok száma pedig
után is nehéz felvállalni ezt a munkát, ezért csak 200. Hát, választani tudni
s ha belegondoltok, hogy itt naponta kell!
több mint 400 tányér, 400 evőeszköz
Remélem, ezzel a kis írással sikerült
és egyéb tálalóedényt kell valakinek
bemutatnom az iskolai élet e színterét
tisztára varázsolni…. No, az igazán elis, és egyúttal megköszönni munkaismerésre adhat okot!
társaimnak az egész évi lelkes csapatmunkáját.
Mincsik Krisztina

ÜZENET A KÖNYVKUCKÓBÓL
Egyszer, régen, úgy két évvel ezelőtt
már beszámoltam a Könyvkuckó életéről, most számoljanak be maguk, a
gyerekek, miért is szeretnek ide bejönni, itt lenni!
Csontos Regő (3.o.): Jó itt lenni, itt
nincs veszekedés.
Rimai Dóri (4.o.): Itt meg van határozva, mit lehet és mit nem lehet csinálni
– és ez jó! Ez a hely nem egy szokványos könyvtár, itt nem csak olvasni,
kölcsönözni lehet. Vidám hangulatú
hely. A képkeresős, mókás feladatokat
nagyon szeretem.
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Garamszegi Vince (4.o.): Azért szeretek ide bejönni, mert itt csönd van,
lehet rajzolni, nem zavar senki. Szeretem, hogy sok itt a könyv, mindent
meg lehet találni, ami érdekel. Jók a
mesék, amik itt elhangzanak. Illik rá a
neve, hogy kuckó.
Kékesi Miksa (4.o.): Jó sok könyv
van itt, sok regény, sok National
Geographic. Jókat lehet itt olvasgatni
a csendben. Amikor belépünk, finom
illat fogad minket, és amikor kint nagy
a hőség, itt jól lehet hűsölni.
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Szalai-Kökéndy Lóránt (3.o.): Jó a
társaság, jók a könyvek, kedvesek a
könyvtárosok.
Két szülőtársunknak: Nemes Edinának
és Zsidai Juditnak köszönhetően márciustól a hét minden napján nyitva van
a Könyvkuckó!

győz. Ezt a hitet, ezt az érzést nagyon
fontos gyermekként megkapni (újra és
újra hallaniuk kell), hogy a tudatalattijukból elő tudják hozni, és merjenek
ezért, a jó győzelméért küzdeni.
Kedves szülők! Meséljetek Ti is sok
igazi mesét a gyerekeiteknek!

A gyerekek megfogalmazásaiból is jól
Tari Henriette
látszik, időnként mennyire szükségük
van a csöndre. Ezt leginkább akkor Kb. tavaszi szünet óta, kedd délutánontudjuk megteremteni és megtartani, ként vagyok a Könyv-kuckóban. Biblioha csak néhány gyerek van bent, per- terapeutaként már az első alkalommal
sze, azt is szeretjük, amikor már any- figyeltem a hely terápiás adottságait.
nyian vannak, hogy többen már szinte Felfedeztem, hogy ez a könyvtár ténybe se férnének, de ez egészen megvál- leg kuckó: egy olyan védett tér, ahova
toztatja a hangulatot, a légkört, az ide főként azok jönnek be, akik védelmet
illő tevékenységeket. Ilyenkor is igyek- keresnek. Ezt a védelmet a helyiség
szünk tudatosítani, ez mégiscsak egy fizikai jellemzői is biztosítják. A magas
könyvtár-féleség, s akinek még kedve könyvespolcok úgy osztják két részre
lenne hangoskodni, szaladozni, játsza- a teret, hogy egy-egy “paravánt” hozdozni, ott van arra a jó nagy udvar! S ha nak létre: körülölelő falakat. A falak kömajd tényleg egy kis visszavonulásra zött, sőt a falakban is otthonosan lehet
vágyik, akkor nézzen be hozzánk!
mozogni. Mindenki megkeresheti és
kiveheti, belőle azt a téglát (=könyvet),
A kosaramban mindig van egy-egy
amire épp szüksége van.
igazi mese, történet, amit tudatosan
választok nekik az évkörhöz, az élet- Eleinte a hideg vagy az eső elől húkorukhoz igazodva. Néhány gyerek, ha zódtak be többen. Ilyenkor inkább
meghallja: „most mesélni fogok”, szép klubhangulat és kevésbé a klasszikus
csöndesen kislattyog a Könyvkuckó- könyvtári jelleg uralkodott. Az időjárás
ból.
kellemesre fordultával azok a gyerekek térnek be, akik nemcsak a fizikai
Mások a mese végén újabbat kívánnávédelmet keresik, hanem a délelőtt
nak. De tőlem nem kapnak, mert szekapott sok-sok impulzusra egy nyuretném, ha a képeknek, amiket a mesét
godt, csendes sarkot, vagy éppen az
hallgatva látnak, lenne idejük hatni, lenegy főre eső nagyobb figyelmet. Sokat
ne idejük elraktározódni. Mert ezekben
beszélgetünk, játszunk, olvasunk fel
a meseképekben ráismerhetnek saját
könyvekből (a gyerekek egymásnak is),
magukra, mint mesehősre, és a világsok rajz és ötlet születik. Sőt, még irora, mint olyan helyre, ahol az embernek
dalmi alkotások is. Igazi öröm itt lenni!
küldetése, feladata van, próbatételek
várnak rá, de ezekhez lesz segítője,
Zsidai Judit Boglárka
és végül győzni fog, mert mindig a jó
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Az egymásért vállalt felelősség jegyében
MÉHECSKÉK AZ ISKOLÁNKBAN
Május elején a kecskék után újabb állatok érkeztek iskolánkba, most háziméhek. A Waldorf 100 éves fennállásának
okán indított németországi kezdeményezésben, miszerint minden iskolában legyenek megfigyelhető háziméhek, szerettünk volna mi is részt venni,
melyet Alfons Wirth Magyarországon
élő, svájci biodinamikus méhész hozott hazánkba, és indított el itthon.
Hogy miért? Nézzük meg, mit mondott
a méhekről 1923. november 26-án Rudolf Steiner Dornachban munkásoknak tartott előadásában!
"Meg akarjuk nézni, hogy a méhtartás
különösen kiemelt fontosságú, mert
általa a természet egész titka feltárul,
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nevezetesen az, hogy ami egyfelől félelmetesen termékenynek mutatkozik,
az a másik oldalon elhaláshoz vezet.
Így aztán bár a méhtenyészetekben
nagyon örvendeznek az utóbbi idők
fellendülésének - az öröm még száz
évig sem tart majd."
Mindenki tisztában van vele, hogy
a méhek világszerte nagyon rossz
helyzetben vannak, aminek okai szövevényesek, és ma nem oldható meg
pusztán gazdasági megfontolásokat
mérlegelve. A Kárpát-medencében a
méhészkedésnek régi és jeles hagyományai vannak. Ez a kezdeményezés
bízik abban az erőnkben, hogy a jövőben is számíthat ránk a világ, s az

2018. JÁNOS-NAP

eljövendő utódaink is, hogy képesek
vagyunk megmenteni a számunkra oly
fontos méheket.

Miért jó a méheket megismerni? Mit is
válaszolhat az ember erre az egyszerű
kérdésre?

„Az iskolák, azon belül a gyerekek, szü- Természetesen jó a világot megismerlők, pedagógusok és a méhészek ere- ni. És a méhek sokat megmutatnak nejének egybekovácsolása a célért se- künk a világról, arról, hogyan működik
gítségünkre lehet abban a lelkületben, a világ. Vagy inkább kerüljük el őket?
amit az egymásért érzett felelősség Tartsuk távol magunkat tőlük?
egyfajta szociális érzékként mozgat,
Éppen azért akarjuk megismerni a méhasonlóan a méhcsalád életéhez, akár
heket, a világot, hogy ne féljünk tőlük.
a kaptárban, akár a tájban vesszük
Mert ha valamit ismerünk, attól nem
szemügyre őket. A méhcsalád egész
félünk, Ha nem félünk, akkor tudunk
lényének tagozódása, arányai és egyneki örülni. Egy módja a méhek önkifesége, hogy helyreállhasson, az nem
jezésének a csípés. Az ember tanulhat
választható el a mi társadalmi-közösabból, hogy a méhek csípnek, ha valaségi létünk minőségétől. Az, hogy ebmi számukra nem megfelelő. Ebben
ben a munkában pedagógusok, szülők,
biztosak lehetünk, ehhez tartani tuddiákok és méhészek találkoznak, akár
juk magunkat. Ezért fontos, hogy már
döntő jelentőségű is lehet a jövőbeli
gyerekkorban megismerjük, hogyan
ember- és méhnemzedékek életében.”
kell viszonyulni a méhekhez. Így nem
– vallja Alfons.
kell egy egész életen át félni tőlük. Ha
az ember megtanulja, lehetőleg már
gyerekként, hogy tisztelettel, alázattal,
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szeretettel bánjon a méhekkel, a tő- sik nélkül élni. A léppel együtt alkotnak
lük való félelmet is le lehet építeni, sőt egy egységes egészet.
örömét lelheti a méhekben és rajtuk
Az első osztály nap mint nap járt a
keresztül a világban is. Így elkezdheti
méhekhez. Láthattuk, hogyan hordják
megismerni, szebbé, jobbá, igazabbá
a virágport a lábukon, mekkora a küváltoztatni a világot is.
lönbség dolgozó és here között. LátAmikor májusban felállt a kertben, a hattuk, hogyan telnek a sejtek mézzel,
tó mellett egy „méhecske-otthon“, kez- azokat hogyan fedik be fehér viasszal.
detét vehette az ismerkedés. István Hogyan növekszik a kaptár közepe
vezetésével a nagyobbak, velem pedig sárga viaszfedéssel, melyben a peték
a kisebbek találkozhattak a méhekkel. vannak. Majd láthattuk, hogyan növekszik a méhcsalád mérete napról napra,
Ennek az otthonnak van egy bejárata,
és hogyan bővítik a lép méretét. És volt,
ahol a méhek ki- és bemennek. Van
amit nem láthattunk. A méhkirálynőt
ennek a kapunak egy kódja, amit be
nagyon kerestük, de nem mutatta meg
kell pötyögni ahhoz, hogy beengedjemagát. A petéket meg a méhek teste
nek valakit? Vagy hogyan őrzik ezt a
takarta el a szemünk elől. Szerettünk
kaput? Hova repülnek, honnan jönnek?
volna rajzást is látni, de még annak
Láthatjuk, mit hoznak haza magukkal.
sem jött el a mi méhcsaládunkban az
Már kívülről sok mindent megfigyelheideje. Volt, akit megcsípett egy méh.
tünk. Aztán ennek a lakásnak van egy
Engem is. Fájt? Fájt. Haragudtunk?
ablaka is. Nem szeretik a méhecskék,
ha valaki azon bekukucskál. Ha ott- Nem tudtunk. Odamentünk másnap
hon vannak, szeretik a sötétséget. A is? Odamentünk. Én is, a gyerekek is.
sötétben jobban érzékelik egymást, az Megkóstoltuk a mézüket? Nem kósegész családot. De az ismerkedés ked- toltuk meg, mert a méhek nem azért
véért kivételt tesznek velünk és meg- vannak itt, hogy elvegyük a mézüket,
engedik, hogy benézzünk. Megmutat- hanem azért, hogy megfigyelhessük,
ják nekünk, hogyan építik fel a maguk megszerethessük őket. Viszont oláltal termelt viaszból a méhcsalád vastunk egy mesét róluk. Ez a mese
testét. Megmutatják, hogy a lépben bepillantani engedett bennünket a méhogyan tárolják a raktárkészleteiket és hek életének abba a részébe is, amiket
fedik le a sejteket. Megmutatják, hogy nem láthattunk, így már el tudjuk képa lépsejtekben hogyan viszik tovább zelni, hogyan élhetnek a méhek nap
és frissítik fel a méhcsalád vérvona- mint nap. Mennyit dolgoznak, hány
lát, hogyan nevelik ki maguk közül a virágot látogatnak meg egy csepp mékirálynőt, aki egy életen át petéket rak zért. Ha most pedig a kedves olvasó
a lépsejtekbe. Ezekből a petékből lesz- odamegy egy elsőshöz, és megkérdezi,
nek majd a dolgozók, a herék, és olykor biztos vagyok benne, hogy meg fogja
új méhkirálynők is születnek. Ennek a tudni mondani.
három különböző lénynek más-más
Próbáljátok ki!
feladata van, és egyik sem tud a máFreigang Krisztián
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GIMNÁZIUMI ÉLET
„MÁR MAJDNEM ÖSSZEÁLLT
A MARATONVÁLTÓ CSAPATA”
avagy, bemutatjuk a Göllner Mária Waldorf Gimnázium
leendő kilencedikes osztálykísérőit
A kezdetektől törekszünk arra a Dióhéjban, hogy minél többet meg tudjunk mutatni ebben a formában is a Regionális Gimnáziumból/Gimnáziumról, hiszen
előbb-utóbb egyre többen közülünk „regis szülők” is lesznek. Az elmúlt évben amikor kiderült, hogy a kilencedik osztályosokat pont három olyan osztálykísérő
fogja tovább terelgetni gimnáziumi éveik során, akik mindhárman korábban a
gödöllői Waldorf-iskolában is tanítottak – született meg az ötlet, hogy mutassuk
be őket, hiszen ha nem is osztálykísérőkét, de gyermekeinket tanító pedagógusként többen fogunk velük találkozni. Sokan örömmel fogadtátok ezt az ötletet,
így ebben az évben már egyértelmű volt számunkra, hogy ismét szeretnénk
megismertetni veletek a leendő kilencedikesek osztálykísérőit. Nagyon hálásak
vagyunk, hogy mindhárman nyitottan fogadták a lehetőséget, így nagy örömmel
mutatjuk be nektek Sivák Mónikát, Erdész Ferencet és Szalai Imrét, akik jelenlegi
nyolcadikosainkat fogják tovább kísérni a Waldorf-úton.
Honnan indult a pályád, milyen út vezetett a Regibe? Milyen tantárgyakat tanítasz itt?
Erdész Ferencnek hívnak. Egy éve dolgozom itt, a Regiben, korábban állami
iskolákban tanítottam, immár 25 éve
tanárként dolgozom. Igazából már középiskolás koromban elhatároztam,
hogy én tanítani szeretnék. Matematikát, fizikát, informatikát tanítok. Matek szakos, speciális matektagozatos
gimnáziumba jártam, tehát ez a kedvenc tantárgyam. Szeretek gyerekekkel lenni, szeretek magyarázni, ebben
érzem jól magam. Nagyjából másfél
éve éreztem úgy, hogy az állami okta2018. JÁNOS-NAP
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tásban nem szeretnék tovább dolgozni. Ezután választottam a Regit, mert
úgy éreztem, hogy közel áll hozzám a
szemlélete.
Szalai Imre vagyok és régi waldorfos
múlttal rendelkezem. 2000-ben kezdtem el tanítani a Gödöllői Waldorf Iskolában. Kémiaepochát tartottam hetedikben, aztán ott maradtam és egy
osztályt vittem kilencediktől érettségiig, majd pedig utána vállaltam egy osztályt elsőtől nyolcadikig. Majd tettem
egy rövid kitérőt, egy értelmi sérülteket
ellátó otthonban dolgoztam 3 évig.
Úgy érzem, hogy ez kellő felkészítést
jelentett a kamaszokhoz való visszatéréshez. Szeptembertől vagyok itt, a
Regiben, kézművességet, biológiát és
kémiát tanítok.
Sivák Móni vagyok. Ahogy Feri, én is
az állami oktatásból érkeztem. 16 évet
tanítottam a közoktatásban. Kb. 3-4
éve fogalmazódott meg bennem, hogy
kellene váltani, és ez két évvel ezelőtt
jutott el a kivitelezésig, amikor teljesen
véletlenül elém került a Reginek az álláshirdetése. Júliusban be is adtam
a jelentkezésemet, és gyorsan be is
kerültem teljes állásos biológia-kémia
tanárnak.
Hogy érzed magad a Regiben? Mennyire
tudsz korábbi tapasztalataidra támaszkodni, mi az, ami új, amit meg kellett tanulnod az itteni tanítás során? Milyennek
érzed az együttműködést a diákokkal, és
milyennek a többi kollégával?
Feri: Az elmúlt egy év alatt nagyon jó
tapasztalatokat szereztem a diákokkal
és a kollégákkal is egyaránt. Nekem az
a kellemes élményem itt a kollégákkal,
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hogy nagyon sokan akarnak itt dolgozni.
Korábbi tapasztalataimmal ellentétben, ahol úgy éreztem, hogy a tantestületnek csak nagyon kis százaléka
„húzott” úgymond, itt nagyon sok ember akarja megvalósítani az elképzeléseit és nem csak túllenni az óráin, és
ebben én nagyon jól érzem magam. A
diákokkal az együttműködésem is, úgy
érzem, hogy jól alakult. Igazából ettől
nem is tartottam, mert korábban is
minden osztállyal megtaláltam a hangot. Nyilván ezekért a nem népszerű
tantárgyakért azért kellően meg kell
küzdeni, hogy elfogadják, hogy tanulni
kell, de túl vagyunk ezen a fázison, azt
hiszem.
Imre: Nekem azért nagyon tetszik a
Regi, mert viszonylag van múltja, tehát
vannak hagyományai, de mégis egy
folyamatos alakulásban, születésben
lévő hely, ahol sok új kolléga van, még
olyanok is többen, akiknek nincsen
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waldorfos múltjuk és ez egy egészséges arányban alakul itt, ebben az iskolában szerintem. Kellően friss, kellően
zsenge még ahhoz, hogy jó legyen. A
diákokkal való kapcsolatom: nyilván
van, akivel nagyon jó a viszonyom, van,
akivel kevésbé jó, szerintem ezt minden tanár elmondhatja magáról.
Móni: Csatlakoznék Ferihez azzal,
hogy nagyon kellemes meglepetés
volt, hogy itt mindenki „húz” és mindenki akar dolgozni, mindenki maximálisan odateszi magát. Jó pár év ellentétes tapasztalat után nagyon jó dolog
egy olyan munkahelyen dolgozni, ahol
mindenki tenni akar valamit. Az utolsó
iskolám, ahol 9 évet tanítottam, nem
annyira erős középiskola volt, nem
annyira erős képességű gyerekekkel
dolgoztunk. Így az első pár hónapom
ilyen „wow-élményekkel” telt el: úristen,
kérdeznek, és nem csak azt, hogy kimehetnek-e WC-re, meg hogy feltehetik-e a telefonjukat a töltőre (egyébként
nem is használhatnak mobilt óra alatt

természetesen). Tehát hogy itt teljesen jó kérdésekkel bombáznak bennünket a tanulók, és ez egy óra alatt
szerintem nagyon nagy élmény. Ami
teljesen új volt, az az epochális oktatás. Abszolút más kapcsolat alakul ki a
gyerekekkel, amikor 3 héten keresztül
napi 1,5-2 órában együtt vagyunk, és
máshogy is kell alapvetően az órákat
felépíteni.
Ez egy elég nagy kihívás, hogy hogyan
lehet három héten keresztül fenntartani az érdeklődést, de szerintem
egészen jól vesszük az akadályokat,
és elég jól birkózunk meg velük. A diákokkal, úgy gondolom, hogy elég jó
kapcsolatom van, biztos, hogy van,
akivel nem megy annyira könnyen, de
ez teljesen normális.
Mi adott indíttatást arra, hogy osztályt
vállalj jövőre? Milyen terveid vannak az
osztályoddal?
Feri: Szerintem ez annyira hozzátartozik. Én nagyon szeretek tanítani is, de
nagyon szeretem azt a fajta viszonyt,
ami kialakul az osztályom és köztem. Tehát ez egy más jellegűbb és
egy sokkal személyesebb viszony, ez
szerintem nekünk, pedagógusoknak
nagyon hozzátartozik a munkánkhoz.
Én ezt nagyon élvezem, és ilyen szempontból nagyon várom is mindig. Most
egy év maradt ki, mert korábban már
többször is folyamatosan voltam osztályfőnök. Amikor ideérkeztem, rögtön
arra gondoltam, hogy itt is, hogyha lehetőségem lesz, akkor szeretnék majd
osztálykísérő lenni.
Imre: Szintén én is úgy érzem, hogy ez
adja a savát-borsát az oktatásnak-nevelésnek, amikor osztálykísérő vagy
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osztályfőnök lesz valaki. Nemcsak
szakórákon találkozik a diákokkal, hanem sokkal közvetlenebb, sokkal személyesebb, családiasabb viszonyba
tudunk kerülni. Nyilván ez több munkát, több felelősséget jelent, de ez adja
a szépségét is.
Móni: Csatlakozom a fiúkhoz. Szintén
amikor jöttem, akkor már gondoltam,
hogy szeretnék osztályt. Akkor még
nem láttam, hogy milyen különbség
van egy osztálykísérői és egy osztályfőnöki munkakör között. Az elmúlt
másfél évben erre volt lehetőségünk,
hogy belelássunk. Én azt vettem észre, hogy jóval nagyobb szimbiózis van
az osztálykísérő és az osztálya között,
mint az osztályfőnök és az osztálya
között. Bár amikor nekem volt osztályom, azért ott is elég aktívan tudtam
mindent a gyerekekről. Én nagyon
várom ezt az elkövetkezendő 5 évet.
Nem mondanám, hogy nincsenek félelmeim, legfőképpen azért, mert a
hagyományos oktatásból jöttem és a
waldorfos hátterem nem biztos, hogy
per pillanat elégséges, de hát ezen dolgozunk folyamatosan.
Milyen folyamatban fognak kialakulni az
osztályok? Mennyire ismeritek a hozzátok érkező gyerekeket?
Móni: Az osztályokat úgy tervezzük
összerakni, ahogy az elmúlt 3 évben
csinálták a kollégák, tehát ez egy bevezetett szokás már, nem mi találjuk ki. A 99 gyerek homogénként van
kezelve, gyakorlatilag nem lesznek
szétválogatva. Május 25-én voltak itt
gólyanapon, akkor random módon
voltak csoportokra válogatva. Augusztus végén lesz egy egyhetes gólyatábor, ahol szintén csoportokra lesznek
2018. JÁNOS-NAP

szedve főgólyákkal, és igyekszünk úgy
összerakni a csapatokat, hogy minél
jobban szétválasszuk azokat, akik egy
iskolából jöttek. Utána, az első héten
még biztos, hogy együtt fog a 99 diák
mozogni. Ábécé sorrendben lesznek
szétválogatva 3 db 33 fős csoportra.
Majd egy hét után leülünk, és 2-3 hétnyi megfigyelés után próbálunk három
hasonló erősségű osztályt valahogy
összehozni belőlük.
Imre: Az erősségeknél nemcsak az értelmi képességekre gondolunk, hanem
a szociális és egyéb erősségeket-gyengeségeket is igyekszünk figyelembe
venni (személyiségtípusok, karakterek,
temperamentumok stb).
Móni: És hogy mennyire ismerjük a
gyerekeket? Az anyaiskolások felvételijében szerintem nagyjából azonos
mértékben voltunk benne, mint az
összes többi kolléga, tehát találkoztunk pár tanulóval a sokból. Én kint
voltam hospitálni 3 anyaiskolában is.
Kékvölgyben nem voltam, de a másik
háromban láttam Danival és Eszterrel 1-1 főoktatást. Alapvetően én nem
ismerem a gyerekeket, ennyit láttam
belőlük.
Ferenc: Hát, én meg még ennyit se,
tehát tényleg néhány felvételin vettem
részt, de akkor még én például nem
tudtam, hogy osztálykísérő leszek, és
teljesen átlagos szaktanárként, olyan
szemmel néztem őket, hogy majd egyszer valószínűleg osztálykísérő leszek,
és akkor majd ilyen folyamatban figyelem meg azokat, akiket kísérni fogok.
Móni: Akkor még mi sem tudtuk, hogy
osztálykísérők leszünk, amikor az
anyaiskolások felvételiztek.
2018. JÁNOS-NAP

80

Imre: Én az anyaiskolákban nem voltam hospitálni, a felvételi folyamatban
viszont részt vettem, és a gödöllőieket
többé-kevésbé ismerem.
Szerinted mi mint anyaiskola miben
működünk Veletek jól együtt és mi az,
amiben esetleg több támogatást kellene
adnunk?
Imre: Alapvetően jónak ítéljük a Regi és
az anyaiskolák viszonyát, együttműködését. Amiben még lehetne javítani,
ill. nagy segítséget jelentene a Regibe
jelentkezők számára is, az anyaiskolák
számára is és a Regi számára is, hogyha az tudatosulna jobban a diákokban
- a majdan ide jelentkező diákokban,
esetleg már legkésőbb hatodiktól ezt
tudnák -, hogy nem biztos, hogy 100%
garancia van arra, hogy aki ide jelentkezik, az felvételt nyer. Ugyanis már
idén is több anyaiskolás felvételiző
volt, mint ahány férőhely. A felvételi
folyamat során is többször kiderült,
hogy a Regi részéről megvolt a szándék, hogy tájékoztassák a diákokat, a
szülőket szülői esteken és fórumokon,
de mégis valahogy az anyaiskolák
osztálytanítói, szaktanárai felől egyértelműen néhány diák azt kapta, hogy
nyugi, talán még be sem kell adni a jelentkezést, úgyis felvesznek. Szóval ez
okozott kisebb-nagyobb, helyenként
nagyobb konfliktust, és ezen a téren
biztos, hogy változtatásra van szükség.
Móni: Sokat segített az idei felvételiben, hogy kaptunk konferenciaszintű
jellemzést 1-1 osztályról.
Tehát az anyaiskolák az osztályaikról,
ill. a gyermekeikről küldtek jellemzéseket, és nemcsak az osztálytanító,

aki elvileg ugye a legjobban látja őket,
hanem még a konferencia is adott egy
plusz jellemzést. Ez mind nagyon sokat segít ahhoz, hogy több oldalról lássák a felvételiztetők a gyerekeket. Különösen akkor, ha valakinél bármilyen
probléma fennállhat, ami logikusan
nem kizáró szempont, csak hogy tudjuk azt, hogy mire kell figyelni, mire kell
felhívni a figyelmüket, el kell-e küldeni
még valahova valami vizsgálatra, vagy
papírt bekérni vagy speciális fejlesztést igényel.
Imre: Vagy a felvételi folyamatban valamire nagyobb figyelemmel legyünk,
hogy mi hogy ítéljük meg.
Feri: Szerintem az a legfontosabb,
hogy akarjon idejönni, és tudja azt,
hogy miért akar idejönni. Tehát, mondjuk, hetedikes korában jöjjön el és nézze meg az iskolát, és fogalmazza meg
magában, hogy ez és ez és ez tetszett
és ezért akarok idejönni, vagy esetleg,
hogy ez és ez és ez nem tetszett és
akkor viszont nem akarok idejönni. Ne
automatizmusnak vélje azt, hogy ez a
folytatás, hanem válassza ki, hogy mik
azok a szempontok, amik neki fontosak, és ha ezt megtalálta itt, a Regiben,
akkor az alapján akarjon idejönni.

benne a fejükben, hogy márpedig a
Regi a folytatás, mert mi anyaiskolás
gyerekek vagyunk. Egy picikét jó lenne,
ha ezt ők is helyretennék magukban,
és tényleg tudnák, hogy miért szeretnének idejönni, és nem csak egy automatikus továbblépése lenne az előző 8
évüknek.

Móni: Abszolút egyetértek ezzel. A külsős felvételizők között láttunk olyat,
akin iszonyúan nagyon lehetett érezni,
hogy miért akar idejönni, és nagyon-nagyon odatette magát (már hetedikes
korában jött ide nyílt napra, programokra). Míg anyaiskolások között sok
olyannal találkoztunk - nemcsak én,
hanem a kollégák is -, ahol nem fogalmazódott meg a diákok részéről, hogy
ők most tényleg ide szeretnének-e
jönni, vagy pedig egyszerűen az van

Mi az, ami a legnagyobb benyomást tette
Rád (vagy leginkább megragadott) a Regiben?
Móni: Mint nem waldorfosnak, akinek nincs waldorfos múltja, nekem
nagyon-nagyon jól esnek a Regiben
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megtapasztalt ünnepek. Amit én először láttam és nagyon megérintett, az
az adventi kert volt, ill. utána a 12-esek
színdarabja és a szólóestek. Minden
olyan dolognál, ami jellemzően nincs
meg a közoktatásban, és amire nagy
hangsúlyt fektetnek a Waldorf-iskolákban, azoknál látom, érzem, hogy
miért van rájuk szükség és nagyon
megtetszettek. Nekem a Reginek a
hangulata is nagyon sokat ad. Szerintem még most sem tudom igazából
megszokni ezt az iskolai hangulatot,
hogy pl. az aulában mindig valaki zongorázik, megy a ping-pongozás, megy
az élet, beszélgetnek egymással, nem
a telefonjukba vannak belebújva. Lehet
érezni, hogy jól érzik magukat a gyerekek még akkor is, hogy ha a környezet
még mindig elég erőteljesen szocreálba hajlik, bár nagyon dolgozunk rajta,
hogy ez szűnjön meg szép lassan.
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Feri: Nekem viszont az a furcsa élményem volt, hogy nagyon hasonlít az
iskola ebből a szempontból az előző
iskolámra, ahol néptáncos diákok voltak, ill. különböző kézműves szakmákat tanultak, és nagyon tudtak. Nekem
ott volt az a friss élményem, amikor
először ott láttam egy ünnepséget,
hogy nagyon figyeltek egymásra. Amikor egy ünnepség zajlott, akkor az
nem a klasszikus, korábban megszokott ünnepség volt, hanem hogy az
egyik diák tényleg figyelt a másikra,
és a végén tényleg őszintén megtapsolta és tetszett neki. Ugyanezt éltem
itt is át, amikor azt láttam, hogy valaki
ott produkálja magát az aulában, és a
lelátón ülők pedig tényleg abszolút rá
koncentráltak és tolerálták azt, hogy ő
arra készült és sokat foglalkozott vele,
és nekik ad elő. Sőt, igazán meglepő
élményem volt, hogy még a tanárokat
is meghallgatták a diákok egy ilyen ün-

nepségen nagy figyelemmel, úgyhogy
ez nekem valami korábban megtapasztalt pozitív élménynek a folytatása volt.
Imre: Én nagyon fontosnak tartom a
Regi hagyományai közül, aminek nagy
része azért általános waldorfos hagyomány, hogy nemcsak az egyéni fejlődést szorgalmazza, ill. nyomja, hanem
a közösségit is. Ahogy Feri is említette,
jelen van ez az egymásra hangoltság,
egymásra figyelés, amire pl. kiváló alkalmakat teremtenek a szólóestek, a
közös színdarabok, a közösen eltöltött
gyakorlatok, ill. az évkörnek a különféle waldorfos ünnepei. Amik személyes
tapasztalatom szerint nem üres ünnepek, legalábbis a legtöbbször sikerül
nem üres ünnepként, hanem valódi
átéléssel megünnepelni 1-2 eseményt.
Ami pedig az általánosan bevett waldorfoson is még talán túlmutat, az a
projekthét (ami két hét). Ott eltöltenek
a gyerekek intenzíven két olyan hetet
egy témával, amire amúgy nem lett
volna lehetőség, hogyha csak kimondottan a tananyaggal való foglalkozás
van. És ezalatt a két hét alatt van egy
kitekintésük az úgymond világra, másrészt egy más közösségben dolgoznak
együtt, és ez az egymásra hangolódást
is segíti. A diákok együttműködését, a
tanárok-diákok együttműködését más
színtéren teszi lehetővé.
Feri: Különböző évfolyamok vannak
együtt, és szerintem az is nagyon
fontos, hogy a diák választja ki, hogy
mivel szeretne foglalkozni. Ugye, itt az
oktatás folyamatában ez azért nem
sokszor tud megjelenni, de abban,
hogy milyen témával foglalkozik csak
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és kizárólag két héten keresztül, abban
benne van az ő döntése.
Móni: Egyébként ilyen hagyománynak
tekinthető szerintem az is, ami az oktatásban jelenik meg, hogy van bizonyos tantárgy, amikor évfolyamonként
azonos időben van az epocha, és attól
függően, hogy hány osztályról van szó,
2 vagy 3 tanár összeáll ugyanarra az
epocha-típusra és meghirdetnek különböző órákat. Pl. a fizikásoknál nagyon működik ez, hogy három különböző típusú témakört ad meg három
különböző habitusú tanár, és a gyerekek dönthetik el, hogy ők mit szeretnének jobban és feliratkoznak. A fizikánál
ez így működik, hogy 9-10-11.-ben már
ők döntik el, hogy inkább melyik vonalon akarnak menni. Most ezt azért
megtehetjük, hiszen van három osztályunk évfolyamonként és így lehet őket
keverni.
Hogyan élsz, van családod? Mivel foglalkozol szabadidődben? Mik a terveid,
álmaid?
Móni: Budapesten élek, benn, a 13. kerületben, alapvetően egyedül, mert a
párom bajai, tehát úgymond hétvégi
kapcsolatban élünk. A szabadidőmben – már ha van; amióta waldorfban
tanítok, ez annyira nem mondható el,
hogy túl sok szabadidővel rendelkeznék – szeretek kirándulni, túrázni, táncolni járni, kreatív dolgokat csinálni pl.
gyöngyöt fűzni. Idén elkezdtem a Waldorf-képzést Solymáron, így viszonylag sok művészeti foglalkozással
megismerkedtünk, kellő frusztrációt is
okoz néhány pl. a festés, amivel nem
állok túl jól, de igyekszem.
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És hogy milyen terveim, álmaim vannak? Így, május végén leginkább szeretném kialudni magam - megmondom őszintén, egyre inkább fáradt
vagyok. Szeretném kipihenni magam
nyáron, és szeretném kicsit rendezni a
dolgaimat. Itt, a Regiben nagyon pörög
az élet és jó lenne egy kicsit már levegőt venni.
Feri: Gödön lakom nagyon-nagyon
régóta feleségemmel és két gyermekemmel. A nagyobb gyerekem már 22
éves, de még velünk lakik, és ez nem
tűnik úgy, hogy megváltozna az elkövetkezőkben. A kisebb gyermekem 12
éves, ő egy nem beszélő autista kisfiú,
úgyhogy az ő gondozása speciális
életmódot jelent számunkra. Nagyon
gyakran vagyunk így együtt családilag, kirándulunk közelre-távolra, autóval-gyalog-biciklivel, nagyon szeretjük
ezeket a közös programokat. Nekem
még a mániám a sport: akár csinálni, akár nézni. Különösen a jégkorong
nagy szerelmese vagyok.
Imre: 1997-98 táján találkoztam először a Waldorf-pedagógiával, amikor
a legnagyobb fiam óvodába ment. Ez
a nagyfiam, aki ott végzett Gödöllőn,
Márton. Van egy öccse, Mátyás, aki
már itt, a Regiben érettségizett. Van
egy – a Gödöllői Waldorf Iskolában
most harmadikos – kicsi gyermekem,
Lóri (sokan hallhatják szünetben és
órákon is) és van egy szeptembertől
leendő iskolás kislányom, Mancika, ő
is a Gödöllői Waldorf Iskolába fog járni
(jelenleg a szadai Waldorf-oviba jár).
Nagyon sokat jelent számomra – a
családon kívül – a kerttel való foglalkozás, a ház körüli munkák. Nagyon szeretek bütykölni, alkotni. Legutóbb egy
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Szent László-fejet készítettem agyagból, ami most már az égetésre vár.
Galgamácsán egy barátom épített egy
körkápolnát, és oda készült ez. Hosszú
zenészmúltra tekinthetek vissza, az
egész Gödöllőn világhírű Irma zenekar
tajga voltam. Nagyon szeretek zenélni.
Nagyon szeretem a sportok közül a
rögbit, ezt csak azóta, mióta a kisebbik
nagyfiam rögbizik. Amúgy pedig művelni is és nézni is legjobban a labdarúgást szeretem.
Móni: Még gyorsan hozzátenném
az álmok szempontjából, hogy idén
szeretnék a Mátra Trailen végre nem
diszkvalifikált eredményt elérni. Eddig
kétszer indultam, és mind a kétszer
időn kívül sikerült beérni. De egyébként
nagy buli, próbáljátok ki, hogy kell a
Kékesre felfutni az erdőben, és aztán
vissza is menni. Emellett októberre
már szervezem a csapatot a SPAR 42es maratonváltóra. Feri igent mondott,
így már csak két embert kell keresnünk. Imre?
Imre: Abszolút!
Móni: Jó ez az interjú, mi is megtudtunk dolgokat egymásról. És a maratonváltó csapata is majdnem összeállt,
már csak egy embert kell keresnünk.
Köszönjük a lehetőséget.

A leendő kilencedikes osztálykísérők bemutatása mellett szeretnénk most is egy
kis bepillantást adni a „regis mindennapokba”. Az utolsó heteket az osztályok
nagy része különböző gyakorlatokon tölti: a kilencedikesek mezőgazdasági, a
tizedikesek földmérés-, a tizenegyedikesek pedig szociális gyakorlaton vesznek
ilyenkor részt. Idén két kilencedik osztály Szentgálon, az Élő Bolygó Alapítvány
biodinamikus gazdaságában töltött 10 napot, egy kilencedik osztály pedig a
Szentendrei-szigeten. Az alábbiakban egyik volt diákunk élménybeszámolóját
olvashatjátok a szentgáli mezőgazdasági gyakorlatról.

„NEHÉZ ÚJRA ÉS ÚJRA SZEMBESÜLNI
A SAJÁT KORLÁTAINKKAL”
Belecsöppenve egy új, ismeretlen
közegbe mindenkinek az jut először
eszébe: mi a legnehezebb itt? Kitől kérdezzük meg? - hangzik az új kérdés.
Hát, a nagyobbaktól! A válaszuk pedig
szinte egységes erre a kérdésre: a mezőgazdasági gyakorlat.
Már általános iskolában is – a testvérektől, ismerősöktől, barátoktól – hallottunk róla, és mindannyian úgy emlegették mint egy fordulópontot, vagy
nekem legalábbis úgy tűnt.
Amikor az évfolyamunk elkezdte tanulmányait a Regiben, rögtön megkezdődött a mezőgazdasági gyakorlat
emlegetése is. Szinte az egész évet
„végigkísértette” – persze kisebb-nagyobb megszakításokkal egy-egy
csip-csup dolog miatt. Annyira sokoldalú, összetett esemény volt, hogy
mindenkinek volt valami benne, amitől tartott, amit nehéznek érzett. A 9.
gyorsan elrepült, és szinte észre sem
vettük, de már túl az utolsó dolgozatokon, visszaadva a könyvtári könyveket,
és megírva a pótlásokat egyszer csak
a Veszprém felé tartó vonaton ültünk,
amivel a Szentgál melletti Élő Bolygó
biodinamikus gazdaságba tartottunk.
Még egy utolsó ellenőrzés, hogy min85

den megvan-e a tíz napra, de ha nincs,
akkor is mindegy, anélkül kell túlélni a
mezőgazdasági gyakorlatot.
A félelmünk, mire megérkeztünk, szinte teljesen elmúlt, és valami jóleső izgatottság vette át a helyét. Tágra nyílt
szemekkel figyeltük a gazdaságban
található újdonságokat, az osztály-/
évfolyamtársaink ismeretlen arcát; és
ez így ment tíz napon keresztül: anynyira kiszakadtunk ezzel a gyakorlattal
a megszokott kereteink közül, hogy
megváltoztunk és csodálkoztunk magunkon, a világon és minden olyan dolgon, amit eddig nem vettünk észre.
Miért nehéz a mezőgazdasági gyakorlat?
A nagyok meséi alapján az tűnt a legnehezebbnek, hogy tíz napig nincs rendes zuhanyzó, wc stb. De valójában
nem lehet elmesélni azt, hogy mi a nehéz, és milyen ez az egész. Valószínű
ők is így voltak vele, ezért mondták el
csak a prózaibb dolgokat. Amik persze nehezek, de az igazi nehézség az,
hogy megismered a saját korlátaidat,
vagy ha ismerted is őket, most újra és
újra szembesülsz velük. Odamegyünk
egy idegen helyre a többé-kevésbé egy
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év alatt összekovácsolódott osztállyal
és rádöbbenünk, hogy nem ismerjük a
másikat.
Az osztálytársaim a 10 nap végén azt
válaszolták arra a kérdésre, hogy közelebb kerültek-e saját magukhoz: hogy
„nem, inkább a társainkat ismertük
meg”, de szerintem ezáltal saját magukat, magunkat is.
Ez persze az élményeknek csak az a
része volt, amit belsőleg tapasztaltunk. És emellett természetesen ott
volt a rengeteg újdonság, amit kipróbálhattunk,
megtapasztalhattunk:
mennyi felelősség lehet üveget mosni,
amiben aztán a tejet eladják. Tehenet
fejni, hiszen ha figyelmetlen vagy és
rossz tejet hagysz a fejőgépbe menni, akkor az egész napi adag mehet a
szemétbe. Mennyi erő kell a favágáshoz, fahordáshoz, bozótirtáshoz. Mit
csinálsz, ha nincs ház, ahova behúzódhatsz az eső elől, nincs fedett tűzhely,
ahol nyugodtan főzhetsz, nincs zuhanyzó, és meleg víz is csak akkor, ha
sütött a nap, vagy forraltál magadnak.
A sátrad csak akkor marad tiszta, ha
nem mászkálsz bele koszosan, mert
nincs itt az anyukád, aki felporszívózzon helyetted. A ruhádat csak akkor érdemes kimosni, ha olyan idő van, hogy
meg is szárad, és még rengeteg ehhez
hasonló tapasztalásban volt részünk,
amit volt, aki már ismert, és olyan is,
akinek teljesen újdonság volt, és mindenki máshogy próbálta orvosolni.
Ugyanígy volt a munkával: nehéz volt
csoportban dolgozni, hiszen a 7-8 emberből mindig volt valaki, aki nem csinált semmit és az ő részét is a többieknek kellett úgy-ahogy pótolniuk.
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Nem tudom, mennyire érződik a nem
igazán kifejtett leírás után, de nagyon
élménydús, és építő jellegű tíz nap volt.
Az utolsó napokban már az éltetett
mindenkit, hogy nemsokára hazajöhetünk, de hazaérkezni nekem elég nehéz
volt. Persze, nagyon jó újra itthon lenni, fürdeni, tiszta ruhában lenni, aludni,
és finomakat enni, de kicsit megváltozott a hozzáállásom a világhoz, és
ez részben a gazdaságnak, részben a
társaimmal töltött időnek köszönhető
(pl. rájöttem, hogy az osztálytársaim
időnként sokkal idegesítőbbek, mint a
testvéreim). Most, mikor itthon írom
ezt, elgondolkoztam azon, mi lett volna, ha nem megyünk mezőgazdasági
gyakorlatra, vagy nem oda megyünk.
Biztos akkor nem hiányzott volna, de
most nem tudom elképzelni, hogy mi
lett volna nélküle, egy fontos része lett
az emlékeimnek, és nagyon remélem,
hogy még sok-sok 9. osztálynak adatik
meg ez az élmény.
Kiss Nóra

KÖZÖSSÉGI ÉLET
Tavaly János-napi számunkban először olvashattatok a ballagó/búcsúzó diákoktól és szülőktől visszaemlékezéseket, hagyományteremtő jelleggel. Idén is
megkértünk az emlékeik felidézésére néhány ballagó diákot és olyan szülőtársainkat, akik sok-sok évig voltak közösségünk tagjai, több gyerekük is járt ide, és
most utolsó idejáró gyermekük is elballag iskolánkból.

Gödöllőn szülőként
A mi történetünk 22 évvel ezelőtt
kezdődött.
A Gödöllői Szabad Waldorf Óvoda
óvónője voltam, amikor bekopogtatott
hozzánk első gyermekünk, Bíbor. Akkor
úgy döntöttünk, hogy az ideális hely a
gyereknevelésre számunkra a falusi
környezet. A Dunántúlon, egy kis faluban épült - nagyrészt saját magunk
által - a házunk, így oda költöztünk.

induló Nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Iskola volt. Őt azonban a gödöllői
Waldorf-iskola fogta meg, s személy
szerint Tóth Piroska volt az, akiben
olyan pedagógust talált, aki hiteles volt
számára. A 8 év alatt Piroska végig
megőrizte ezt a hitelességét, sokszor
erőn felül tette a dolgát.
Emlékszem, amikor először láttam
meg az épületet (amíg én gyermekeket neveltem, az iskola elköltözött),
nem hittem el, hogy itt van. Be sem
akartam menni. Aztán, amikor beléptem, a kívülről hideg, kopár épület belül
kincset rejtett.

Csodálatos 7 évet töltöttünk ott, de
végig a szemünk előtt lebegett, hogy a
Waldorf-pedagógia szerint szeretnénk
a gyermekeinket nevelni intézménye- Az „i-re a pontot” a legelső osztály
sen is. Megpróbáltunk létrehozni egy színdarabja tette fel, amire célirányoWaldorf-óvodát és -iskolát a közeli vá- san jöttünk, 3 kisgyerekkel utazva 200
rosban, faluban. Komoly szülői mag km-t. Fazekas Katalin rendezésében
alakult ki, heti rendszerességgel talál- adták elő a Rómeó és Júliát. Nincsekoztunk, jól haladtunk: épület, peda- nek rá szavak, milyen élmény volt.
gógus, előadások, városi megjelenés,
Aztán nehéz időszak következett:
mind-mind megvalósult, vagy formáÉdesapám halála, a szeretett ház ellódóban volt. Sajnos, az idő elszaladt,
adása, a családtól elszakadás, házkeBíbor iskoláskorba lépett, így dönteresés és -vásárlás (épp négyszer fért
nünk kellett. Nekem Gödöllőre húzott
bele az „új” vályogházunk a régibe), hóa szívem. A párom járta az országot,
napokig külön élés (Tamás Gödöllőn
Waldorf-intézmények nyílt napján vett
dolgozott a házon, mi édesanyámnál
részt. Hozzánk legközelebb az akkor
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laktunk a gyerekekkel), felújítás, műhelykeresés…

válaszolta: „Mint Imre bácsi". Mivel Daninak ennek ellenére nehézségei voltak, így Imrével az eleje nem volt olyan
De, ahogy megjelentünk Gödöllőn, nazökkenőmentes.
gyon sokan a „régiek” közül azonnal a
segítségünkre siettek, sőt, többekkel Nagyon hálás vagyok neki, hogy időt
szülőtársak lettünk az iskolában. Any- szakított ránk, nyitott volt, s adta azt
nyira vágytam rá, hogy egyszer egy a bizalmat, hogy beengedett az oszWaldorf-iskolában szülő lehessek! Ha- tályába, hogy a saját szememmel lástalmas megtiszteltetésnek éltem meg, sam, hogyan folyik ott az élet. Nekem
hogy része lehetek ennek a teremtés- ez nagyon sokat adott, s megerősített
nek.
abban, hogy Dani is jó helyen van az
osztályában.
Tamás erősen bekapcsolódott a felújítási munkákba. Nekem nehezebben Harmadik gyermekünk, Zsófi Györgyment a költözés, a három kicsi gyer- pál Ildikó osztályába került sok óvomek, a nagyszülők, rokonok hiánya dástársával együtt, akiknek én voltam
miatt. Szenvedtem attól, hogy többet az óvónője. Ildikó hihetetlen erőt, időt
szeretnék tenni, de nem tudok. Tóth áldozott arra, hogy a tanítás, a tanKrisztinától tanultam meg, hogy bíz- anyag valóban művészi szinten és a
zak abban, hogy eljön az én időm is.
szellemtudomány forrásából merítve
jelenjen meg a gyerekek számára. Volt
Mi mindennel elégedettek voltunk anszerencsém az évesmunka-előadásonak ellenére, hogy Bíbor nagyon nekat meghallgatni, óriási élmény volt.
hezen indult el reggelente az iskolába,
nem ismert senkit. Mi mégis örültünk, Persze, nem csak pozitív megéléseink
hogy a gyermekünk azt a pedagógiát voltak, időnként fel-felmerültek benkaphatja hiteles emberek által, amire nünk kétségek.
vágytunk, s igyekeztünk türelmesnek
Tényleg jó helyen vagyunk? Valóban
lenni.
azt kapja a gyermekünk, amit a WalÖröm volt az évnyitó, hónapünnep, a dorf-pedagógia képvisel? Megtanul-e
füzetek, minden munkája, az első ba- végre olvasni? Még mindig nem tud
rátságok, öröm volt sütni, takarítani.
számolni! Mi lesz így belőle?
Második gyermekünk, Dani is elkezdte
az óvodát, ami nem volt olyan egyszerű, így még egy fél évet otthon tartottam. Ebből sokat tanultam mint óvónő.

Miért kell olyan sokáig az iskolában
lenniük? Miért nem figyelnek jobban
oda a pedagógusok a szülők véleményére? Miért nem képviselik szigorúbban a tanárok Waldorf-pedagógiát?

Gyorsan szállt az idő, hamarosan ő is
iskolás lett. Szalai Imrének a felvéte- Milyen a konferenciamunka? Elkötelelin megfogta a kezét, s – mondhatni zettek a tanárok az antropozófiának?
– onnan el sem engedte. A Regionális Szociálisan miért nem segítik jobban
Gimnázium felvételi papírjára, a „Mi- a gyerekeket? Miért nem kell otthon
lyen szerinted a jó tanár?” kérdésre azt
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ködtetni. Sok nehézség volt a gyerekek
közt is, és mi, szülők is erősödhetünk
még a jövőben ezen a területen.
Mérleget vonva egyértelműen sokkal
több pozitív impulzus ért szülőként,
mint nehézség.
Évekig szenteste angyali meglepetéscsomagok kerültek a kapunkra. Soha
nem tudtuk „meglesni”, olyan gyorsak
voltak az angyalok. Néhány éve tudtuk
meg, kiktől kaptuk. Az ünnepek, a karácsonyi játékok, a szeretet, figyelem,
amit kaptunk és adhattunk, nagy ajándékként él bennünk.
15 évet voltunk szülők a gödöllői Waldorf-iskolában és -óvodában. Nem tagadom, az a lelkesedés és tenni akarás, fiatalos lendület azért megkopott
gyakorolni? Miért van olyan sok házi kicsit (már nem örültem annyira, ha
rám került a takarítás). Mentségemre
feladat? Miért nincs házi feladat?
legyen mondva, én is öregebb lettem
Ennyi idő távlatából azt gondolom, ter- 15 évvel, nem csak a gyermekeim.
mészetes, hogy ezek a kérdések felmerülnek, s azt is látom, hogy mindez Nagyon sok ajándékot, útravalót kapsok összetevőből áll. Az igazság közé- tam. Hálás vagyok mindenkinek!
pen van. Attól, hogy Waldorf-iskolába
Horváthné Gfellner Csilla
adjuk nagy bizalommal a gyermekünket, nem jelenti azt, hogy elveszítjük Az utolsó zebrapinty
az éberségünket, s nem figyelünk rá,
vagy mindent az iskolára hagyunk. Kö- A zebrapinty egy kismadár, nem is
zösen, együttműködve a gyermekért, igazán tudom, milyen. Sok-sok – több
folyamatos, őszinte kapcsolatban, mint 10 - évvel ezelőtt egyszer csak
figyelemben és megelőlegezett biza- valaki így hívta a családban valamelomban lenni, ez segíthet át a nehéz- lyik zebraőrt. De igazából most nem
ségeken, az aggodalmakon. Amíg ezt is a kismadárról szeretnék írni, hanem
tudjuk kölcsönösen éltetni, addig vég- arról, hogy milyen gondolataim voltak
telen a lehetőségünk, s a gyermekein- hosszú évek zebraőrségei alatt, illetve
ken olyan mintát adunk, amiből sokáig azokon a reggeleken, amikor kifordulok a Tessedik Sámuel útra munkába
táplálkozhatnak.
menet, és elhaladok az iskola mellett.
A legnehezebb megélés számomra, Mindig kíváncsian várom, vajon ki lesz
ahogy a szociális területet tudtuk mű- aznap a zebrapinty, vagyis a zebraőr.
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sürgősségi gyermekorvost is. A mentőben a kisfiút többször próbálták újraéleszteni, nem tudták, elindulhatnak-e
vele a kórház felé. Amikor a mentő
szirénázva mégis elindult, feltámadt
a remény. Az iskola előtt a rendőrök
még mindig helyszíneltek, igazoltattak,
tanúkat hallgattak ki, a szülők megdöbbenve, tehetetlenül várakoztak. Arról a fizikai jelenségről beszéltek, amit
rajzfilmekben lehet látni, amikor kirobbantják a hőst a csizmájából. Mekkora
erő érhette az ütközés során a kisfiút,
hogy 26 métert repült? A kisfiú egyik
csizmája még ott állt az út közepén,
a felezővonalon, mintegy szimbólumként, figyelmeztetve arra, hogy vigyázni kell.

Ki vigyázza a zebrát, ki engedi át a gyerekeket, a tanárokat, a vendégeket, a
bicikliseket? Ki az, aki ott áll és vigyáz,
nehogy egy autó megint túl gyorsan
jöjjön, mint azon a bizonyos decemberi reggelen 13 évvel ezelőtt.
Nagy csapat gyermek jött akkor a HÉV
felől, a nagyok egy kicsit előre siettek,
már át is jutottak a zebrán. Egy kicsi
szaladt utánuk, a testvérei után, mert
látta, hogy azok már átmentek az út
túloldalára. Nem is nézett körbe, csak
szaladt, és akkor egy autós nagyon
sietett, erősen rálépett a gázra, és a
kisfiú hosszan repült, a szemben levő
árok másik oldalán landolt.
Justin tárcsázta a 104-et; az odaérkező szülők betakarták kabátjaikkal a
mozdulatlanul fekvő kisgyereket.
Mozdítani nem merték, de a mentősök
már meg is érkeztek, egyből hívták a
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Napokon keresztül aggodalommal
vártuk a híreket a kórházból, vajon felébred-e a kis másodikos a kómából.
Tapintatosan telefonáltunk körbe, pu-
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hatolóztunk, vártuk a híreket. De ahogy
a napok teltek, a csend, a némaság
egyre mélyebb lett, és jele nem volt az
öntudatnak.

ségnek, amit azok, akik akkor körülötte
voltak, soha nem felejtenek el.

Alig kezdődött el az új év, megszerveztük a zebraőrséget, beosztottuk a
December nyolcadika után már eltelt szülőket, hogy ki, melyik reggel fog ott
egy jó pár nap, vége lett a tanításnak, vigyázni a zebrán, nehogy előforduljon
lement a Paradicsomi játék, lement még egyszer ilyen eset. A zebra fehér
a hónapünnep (amit akkor még így csíkjai közben lekoptak; rendszeresen
neveztünk), minden osztály megmu- mentünk kilincselni az önkormányzattatta, mit tud. Énekeltek az osztályok, hoz, kértük őket, hogy fessék fel a zebtáncoltak, euritmiáztak, bemutatták rát láthatóra. Mert hiába áll ott valaki
költeményeiket. A karácsonyt várta láthatósági mellényben, azért azok a
már mindenki, de leginkább azt, hogy fehér csíkok is számítanak.
mi történik a kórházban a kisfiúval,
Az utóbbi években már ennek egy kiaki még mindig kómában feküdt. Az
alakult, magától értetődő rendszere
év utolsó eseményére, a szokásos
van, hónapról hónapra az osztályok
Pásztorjátékra készültünk, amit anfelváltva osztják be magukat. Ritkán
nak idején még nem a tornasátorban
fordul csak elő, hogy a zebra őr nélkül
tartottunk, hanem a Petőfi téren, az
marad. Ilyenkor nagy aggodalom fog
evangélikus templomban. Vittük a kiel, mi lesz, ha nem vigyázunk eléggé?
csiket-nagyokat, mentünk családostul,
A mai napig emlékszem Decsák Vera
megjelent a csillagos angyal, énekelt,
SMS-eire éveken keresztül, amit mintréfálkoztak a pásztorok, ugratták
den egyes este küldött az adott szülőegymást, mint mindig. Nem tudom,
nek, hogy ne felejtse el, másnap reggel
hányadszor láttuk, és még mindig naő lesz a zebrapinty.
gyon örültünk a játéknak.
Azt hiszem, sok-sok emlékem van a
Kivonultak, bevonultak a dalosok,
reggeli zebraőrzésekről. Volt, amikor
megszületett a kisded, és miközben
kemény mínuszokban, máskor nagy
Máriát és Józsefet hallgattuk, csendmelegben, vagy zuhogó esőben álltam
ben imádkoztunk a templomban, hogy
ott. A családom rendszeresen hozott
történjen valami. És amikor kijöttünk,
nekem kávét; lelassítottak, kiadták a
álltunk a hóesésben – a mai napig is
bögrét, kanyarodtak fel az iskolába.
emlékszem –, ott álltunk a templom
fala mellett, egyszer csak valaki meg- Jöttek az autók jobbról-balról, a csalászólalt: „Felébredt a Misi!” Soha nem dok kimosolyogtak, integettek, visszafelejtem el azt a pillanatot, felnéztem felé már a gyermek nélkül jöttek, indulaz égre, és arra gondoltam, hogy mel- tak munkába, kezdődött a nap.
lénk állt a Jóisten. Itt, a Pásztorjáték
Mostanában, hogy már nincs olyan
alatt, a közös, megtartó ima könyörsok gyerekem a Waldorf-iskolában,
gő ereje hatással volt. Azt hiszem, ez
nem mentem olyan sokat zebrát őriza történet akkora erőt adott a közösni, de most, május végén újra részese
lehettem az élménynek. Nagyot válto91
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zott a világ. Alig jönnek már gyerekek
gyalog iskolába. A HÉV-ről jövő nagy
csapatok, akik egykor hullámokban
jöttek, szinte teljesen eltűntek. Egy-egy
kóbor gyerek, néha anyukájával, vagy
egy biciklis a szülővel, vagy csak egy
magányos biciklis tanár bukkan fel.

Hiszen valahol, mélyen, mi szülőként
is tudjuk, hogy a Waldorf-közösséghez
nem csak gyermekként jó tartozni.
Price Beatrix

Nyolc évem az iskolában

Hihetetlen, hogy év vége van.
Őket szépen átkísérjük, váltunk néhány
szót. Amiért mostanában aggódnunk A többiekkel állandóan nosztalgiázunk
kell, azok a türelmetlen autósok, akik és előhívjuk a régi emlékeket. Olyan
nem bírják kivárni a sorukat, mert a 30- furcsa, hogy vége. Mintha álmodnék.
as út piros lámpájától sokszor majd- Elrepülök nagyon messzire, előre az
nem a Nóra szállóig áll az autósor. És időben vagy épp vissza és a gondohirtelen egy-egy szülő kivág, szembe lataimmal élem tovább az életem ott,
a forgalommal, hogy be tudjon kanya- ahol éppen megálltam.
rodni a Waldorf-iskolába. Nem tudtam
A sors valamiért velük, az én osztálymost, az utolsó zebravigyázásomkor,
társaimmal áldott meg, ami bárhogy
hogy a gyalogosakat féltsem-e jobban,
nézem, jó. Mert minden nap, minden
vagy az autósokat.
percben, amit velük együtt töltök, tanuVagy amikor én ülök a volán mögött, lok tőlük és azt egy kis szóba rejtem:
és meglódulok nagy lendületben, a se- emlék. Sokszor veszekedtünk, sokszor
bességmérő pedig egyre magasabbra nevettünk, de többet így, ahogy most
megy, akkor megint arra a kiscsizmára vagyunk, már soha sem leszünk. Szétgondolok, ott, az út közepén, és figyel- széledünk, eltűnünk, új barátokat talámeztetem magam. Nem kell rohanni, lunk, és pont úgy, mint most, élni fogodaérünk!
juk tovább az életünket, csak mindenki
máshol.
Ti, akik itt maradtok a Waldorf-isko+
lában, valószínűleg nem emlékeztek
erre az esetre. Azért osztottam meg Emlékszem az első napomra az iskoveletek ezt a történetet itt, a Dióhéj lában, pedig már elég régen volt. Vahasábjain, hogy azok, akik olvassátok, rázslatos volt, amit ott láttam, a tábla,
tudjátok, miért állunk ott reggelente. a padok és a színes tárgyak mind maVigyázzatok a zebrára, vigyázzatok a gukkal ragadtak. Imádtam.
gyerekekre, vigyázzatok az autósokra!
Közben teltek az évek, gyűltek az emNem szeretnénk több kiscsizmát az út
lékek, jöttek, mentek a barátok és száközepén!
momra ez volt a kerek élet. Azonban
És még valami: ne felejtsetek el egy- nem csak ebből áll.
másra mosolyogni, kiintegetni az autó+
ból! Más lesz tőle a zebrapinty napja is,
és másfajta kötelékek alakulnak ki, ha Mit is jelent számunkra az emlék?
Szerintem mindenkinek valami mást.
tudjuk, hogy egy ügyért vagyunk.
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92

Vannak, akik elrejtik, vannak, akik ki- fogadott mindenki, és rögtön el is kezmondják. Nekem az emlék egy olyan dődött az élet legfontosabb dolga déldolog, ami fontos számomra és akár után: a „fociskártya-cserélgetés”. Az
több 10 évig is megjegyzem. Egy zene, elmúló évek során szépen haladtunk a
táj, vagy tárgy is emlékeztethet engem feladatokkal, és tanultuk az új anyagot.
egy emlékre.
Ahogy nőttünk, úgy megszereztük az
első „ceruzával rajzolós" élményeinket,
+
vagy azt, hogy töltőtollal írunk.
Mindig felnéztem az iskolában levő naEzek mellett a színdarabjaink is nagyokra, most pedig én vagyok a nagy.
gyon izgalmasak voltak, a készülődés
De mindig lesz, akire felnézzek!
és az előadás is. Ha pedig a suliban
Dallmann Júlia nem volt semmi izgalom, délután
együtt lehetett szórakozni, beszélgetni
Az elmúlt 8 év
a haverokkal. Az osztálykirándulás is
Emlékezzünk csak vissza az első nap- remek volt és egy jó osztály voltunk.
ra, amikor megérkeztünk a suliba! Nem Szerintem jól zártuk ezt a nyolc évet,
tudom, ti hogy voltatok vele, de én iz- amit az osztály nevében szeretnék
gatottan vártam, hogy kik lesznek az új megköszönni Ildikó néninek.
osztálytársak, kedvesek lesznek-e stb.
Vollár Gyula
Amikor beértem, nagyon kedvesen
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A BIOGARTENEN KERESZTÜL
A FREUNDE KAPCSOLATOKRÓL
Idén nyáron lesz öt éve, hogy sikeresen működünk együtt a Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners német antropozófus szervezettel az ún. keresztszülői
programukban.
Szavakkal nehéz leírni, hogy mekkora
öröm volt, amikor az első keresztszülő
jelentkezett, ráadásul egy olyan család
számára, akik nagyon szorult anyagi
helyzetben voltak akkoriban, és Isten
áldása volt számukra a segítség. Mostanra már 14 keresztszülő segíti „keresztgyermekeiken" – 9 családon és
3 osztályon – keresztül iskolánk nehezebb helyzetű családjait a hozzájárulások befizetésében.
Köztük a legnagyvonalúbb támogatónk a német BIOGARTEN nagykereskedés, akik 2015-ben jelentkeztek a
most elballagó 8. osztályunk keresztszülőjének.
Köszönhető ez annak, hogy a Freunde az egyéni keresztszülőség mellett
elindította az osztály-keresztszülőségi programot is, és nagyon biztatott
bennünket, hogy éljünk a lehetőséggel,
kapcsolódjunk be abba is. Gondoltuk,
megpróbáljuk, de sok reményt nem
fűztünk hozzá. Így annál nagyobb volt
a meglepetésünk és örömünk, amikor
röviddel ezután kaptuk a hírt, hogy jelentkezett egy keresztszülő, egy német
bio nagykereskedés, ráadásul egy óriási, havi rendszerességű adománnyal!
Ez különösen nagy áldás volt ennek az
akkoriban anyagilag rendkívül nehéz
összetételű osztálynak, pont abban az

2018. JÁNOS-NAP

94

évben több mint 8000 Ft ráosztás jutott minden családra, mivel sokan jóval
kevesebbet tudtak csak vállalni a
megajánlott összegnél, és ezt a néhány jobb helyzetű család sem tudta
ellensúlyozni. Így az adománynak köszönhetően fellélegeztek a nehezebb
sorsúak és a jómódúak egyaránt, akik
évekig mélyen a zsebükbe nyúltak. Mivel a Freunde alapelve, hogy a keresztszülőktől befolyt adományok az egész
iskola közösségét szolgálják és az
osztály szülői közössége is fontosnak
tartotta a szolidaritás jegyében, hogy
mások is részesülhessenek ebből
az adományból, létrehoztuk a Belső
Freunde-alapot, melynek segítségével
3 éve további, anyagi nehézségekkel
küzdő családoknak tudunk rendszeres
támogatást nyújtani.
Sok-sok kedvességgel igyekeznek családjaink és osztályaink a keresztszülők
adományait meghálálni és valamelyest viszonozni a szokásos nyári és
karácsonyi
köszönőcsomagjaikban
(levelekkel, fotókkal, rajzokkal, kézműves ajándékokkal), de sokan ezen túl is
rendszeresen ápolják a kapcsolatokat,
idővel több esetben is mély barátságok
alakultak ki és sorsszerű találkozásnak
élik ezt meg. Ketten közülük már látogatóban is jártak a családoknál (idén
nyáron terveznek újra jönni), és van-

nak, akik szintén terveznek ellátogatni
hozzánk. Persze, vannak olyanok is,
akik nem ilyen nyitottak a a közelebbi
kapcsolatra és hosszú történetünkben
előfordult az is, hogy néhányan visszaléptek támogatási szándékuktól, de
sokan közel 5 éve rendszeresen támogatnak bennünket, többen pedig váratlanul megemelték az adományukat a
jó kapcsolatnak köszönhetően.
Ilyen szép kapcsolat alakult ki a Biogartennel is, akik nagy örömmel és
meghatottsággal fogadták mindig az
osztály – hol a szülők, hol a diákok által – kézzel készített, szívet melengető
ajándékait, mint pl. mécsestartókat,
karácsonyi és húsvéti díszeket, koszorúkat stb. és természetesen a míves
családi naptárainkból is küldtünk nekik
büszkén minden évben (éppúgy, mint
a többi keresztszülőnek), és nagyon
hálásak voltak a részletes beszámolóért az osztály életéről, amit egy-egy
hosszabb időszak lezárásaképpen

95

küldtünk. Mindeközben folyamatos
volt a bensőséges, közvetelen hangvételű emailváltás a kapcsolattartók,
köztem és Susanne Arndt között, így –
sűrű elfoglaltságaik miatt –, ha nem is
olyan részletes, de egy-egy rövid helyzetjelentés is érkezett tőlük időnként,
amin keresztül bepillantást nyerhettünk életükbe. Szeretetüket azonban
annál inkább érezhettünk szánkban
és hasunkban, mivel – először éppoly
nagy meglepetésünkre, mint az első
jelentkezésük – minden évben több alkalommal is megleptek bennünket egy
hatalmas rakomány bio édességgel és
nasival, olykor ajándéktárgyakkal is,
amit mindig nagy örömmel osztottunk
szét az egész iskola gyerekserege és
tanárai, munkatársai között.
És hogy mit is jelent a kapcsolat az
adományozó számára, híven mutatja
be egy részlet Susanne legutóbbi leveléből, amikor is arra kértem őket, hogy
e cikk számára írják le érzéseiket, gon-

2018. JÁNOS-NAP

dolataikat a keresztszülőséggel kapcsolatban.
Nagy boldogságot jelent nekünk a
"keresztgyermekünk" és örülök, hogy
"szócső" lehetek felétek. A barkából font
húsvéti koszorútok még mindig teljes
díszben pompázik. Újra és újra megcsodálják, és kérdezik tőlem, hogy hol lehet
ilyesmit kapni. Erre én azt válaszolom,
hogy ilyesmit nem lehet vásárolni, ezt a
mi keresztgyermek-osztályunk készítette
– mert büszkék vagyunk a keresztszülőségre Veletek!
Talán a legjobban cégünk alapítójának,
Roswita Webernek a szavai tükrözik
vissza érzéseinket – 3 unokája is Waldorf-iskolába jár –, aki egyúttal a kereszszülőség megálmodója és ösztönzője
volt: Biotermékek nagykereskedéseként
nemcsak a természet védelméért köteleztük el magunkat, hanem a gyermekekért is. Újszerű és izgalmas dolog volt
elvállalni a keresztszülőségét egy egész
osztálynak. Szavakkal nehezen leírható,
mennyire gazdaggá tett mindnyájunkat
a cég közössége és az osztály között
kialakult mély kapcsolat. A rendszeres
levelezés, varázslatos képek és a kedves
alkotások által részesei lehettünk életüknek, amit mi is kicsit ezáltal átélhettünk
– erre az intenzív örömre és kölcsönös
inspirációra így nem is számítottunk.
A jó kapcsolatnak köszönhetően az
évek során megéltük azt is, hogy egy
keresztszülő a keresztgyermeke elballagása után tovább vállalta a reggimiben folytatott tanulmányainak
költségeit is. Most egy újabb ilyen
mérdföldkőhöz értünk, a 8. osztály
elbúcsúzása után a Biogarten nagy
örömünkre vállalta egy újabb osztály
keresztszülőségét, a 3. osztályét, biz2018. JÁNOS-NAP
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tosan ígéretet téve a 2018 végéig tartó
nagyvonalú adományozásra. A továbbiakban meglátják még, hogyan alakul
az anyagi helyzetük. Az osztály általánosságban véve sokkal jobb anyagi
helyzetben van, mint a ballagó nyolcadik, és nincs szükségük egyelőre segítségre, így teljes mértékben felajánlják
az összeget a 2018/19-es tanévben
a Freunde-alapnak nehezebb helyzetű családok támogatására. Önzetlenül vállalták, hogy a kialakított szép
kapcsolatot tovább ápolják támogatónkkal, amiért mindannyian hálásak
leszünk és sok örömet kívánunk nekik
ehhez.
Kecskés Judit
iskolánk Freunde kapcsolattartója

DIGITÁLIS VALÓSÁG A WALDORF-ISKOLÁBAN
tudósítás az ENSWAP-konferenciáról
Idén Bolognában találkoztunk mi, az
európai Waldorf-szülők egyre népesebb táborából néhányan, hogy új ismeretségeket kössünk vagy a korábbiakat mélyítsük, tapasztalatainkat
megosszuk, és együtt keressünk válaszokat azokra a kérdésekre, amelyek
mindannyiunkat foglalkoztatnak, függetlenül attól, hogy épp Európa mely
szegletéből jöttünk.
Habár nem voltunk sokan (talán 50en), az idén több országból érkeztek
résztvevők, mint korábban bármikor,
és ez a sokszínűség rendkívüli mértékben tud gazdagítani egy ilyen eseményt. Mindig el szoktam mondani,
hát most sem lesz másképp: ezeknek
a konferenciáknak a hozadéka számomra elsősorban nem az, hogy érdekes előadásokat hallhatunk, hanem
éppen ezek a találkozások. Most, a
Waldorf100-ra készülve még inkább
előtérbe kerül az összetartás erősítése a különböző Waldorf-intézmények
között: jó megérezni azt, hogy sem
itthon, sem a világban nem vagyunk
egyedül. Érdekes látni, hogy amellett,
hogy van egy közös nyelv - a Waldorf-pedagógia -, amit beszélünk, ami
összeköt bennünket egymással, milyen sokféleképpen tud ez megjelenni az életünkben. Milyen különböző
problémákra, kérdésekre tud választ
adni ugyanaz a pedagógia. Hogy míg
a Kijevből érkező szülők elsősorban
új lendületet, a szellemi szabadságot
keresik - és találják meg - ezekben az
iskolákban, közösségekben, addig sok
skandináv szülő az oktatásban egyre
inkább - sőt, ezekben az országokban
97

talán mondhatjuk, hogy riasztóan - tért
hódító digitális eszközök, számítógépek, tabletek, sőt, robotok elől menekül
és próbál egy emberségesebb környezetet biztosítani gyermekének.
A konferencia témája - digitális valóság a Waldorf-iskolában - korunk talán
legégetőbb kérdéseit próbálta megragadni. A számítógépek, tabletek,
kütyük, okostelefonok, a mesterséges intelligencia visszavonhatatlanul
jelen vannak az életünkben, minden
előnyükkel és hátrányukkal együtt.
Nekünk, szülőknek, akiknek még analóg gyermekkorunk volt, megvannak
a magunk nehézségei ezekkel a szerkentyűkkel. Van, aki igyekszik távol
tartani magát tőlük, és szinte sportot
űz abból, hogy neki még mindig nyomógombos telefonja van, nincs rajta
a Facebookon és papírtérképpel tájékozódik. Van, akit beszippant: még
ha “valódi” függő nem is lesz, de talán
észre sem veszi, hogy ha van pár perc
üresjárat az életében, máris a telefonját babrálja, ha a családi vacsora alatt
megcsörren a telefonja, már nyúl érte,
mert “hátha fontos”, és elveszettnek
érzi magát, ha a GPS-jel megszűnik.
És van, aki megtanulja a helyén kezelni
őket: olyan eszközként, amelynek feladata, hogy az életünket hatékonyabbá,
kényelmesebbé tegye, hogy több időnk
és energiánk maradjon az igazán fontos - jellemzően offline - dolgokra. De
hogy hat mindez a gyermekeinkre, akik
már ebbe születnek bele? És a közösségeinkre? Egyáltalán, milyen lesz ez a
világ, amelyben ők élni fognak? Miként
teremthetünk egyensúlyt az analóg és
2018. JÁNOS-NAP

a digitális világ között? Minek, mikor
van itt az ideje?
A konferencián a hangulat egyáltalán
nem technofób volt. Mindenki tisztában volt azzal, hogy a digitális eszközöknek rengeteg előnye van, ezeket
használjuk - hiszen nélkülük például
ez az esemény sem jöhetett volna
létre. A gyermekeinket illetően sokkal
megosztottabb volt a társaság, és ez a
megosztottság leginkább abból eredt,
hogy a gyerekek különböző életszakaszban vannak. Akinek még óvodás,
kisiskolás a gyermeke, sokszor nem
is látja a problémát, mert sikerül távol tartania a külvilág hatásaitól. Volt
azonban olyan is, akinek a gyermekénél - Waldorf ide vagy oda - már kialakult a számítógép-függőség, és erre a
problémára kereste a választ. (Egyikük
egyébként nemrégiben örömmel mesélte, hogy miután sokat beszélgetett
a gyerekeivel a konferencián hallottakról, nagy változáson mentek keresztül,
“lejöttek” a számítógépről, helyette olvasnak, sportolnak, zenét tanulnak.)
Volt, aki érez ugyan káros hatásokat
is a gyermekén, azonban kétségtelen
előnyöket is, mint például, hogy az online videójátékoknak köszönhetően a
14 éves gyermeke folyékonyan beszél
angolul (texasi kiejtéssel). És olyan is
volt, akinek már nagyobbak a gyermekei, túlvan ezeken a problémákon, és
látja, hogy a mag kicsírázik, a gyermekbe fektetett idő és energia nem múlik
el nyomtalanul. (Azért tegyük hozzá,
hogy ha a kamaszkoron már túlvannak a gyermekek, az azt jelenti, hogy
ők még egy másik világban nőttek fel.)
A két és fél nap alatt négy előadás
hangzott el, és sok csoportmunkával
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tudtuk feldolgozni a hallottakat, megosztani egymással a tapasztalatainkat.
Bevezetőül - már szinte hagyományosan - Christopher Clouder, egykori Waldorf-szülő és -tanár, az ECSWE (Európai Waldorf Oktatási Tanács) alapítója
tartott beszédet ezúttal arról, hogy milyen hatása van a digitális világnak
nemcsak a gyermekekre, fiatalokra,
hanem az oktatásügyre, közösségeinkre, társadalmunkra.
Margareta van Raemdonck, tapasztalt tanár, a flamand Waldorf Szövetség és az ECSWE munkatársa, arról
beszélt, hogy hogyan érinti a digitális
világ a különböző korosztályokat, és
ez milyen veszélyeket és lehetőségeket rejt. A fő üzenet az volt, hogy ezek
a lehetőségek úgy aknázhatók ki és a
veszélyek úgy kerülhetők el, ha lépésről-lépésre felépítve, a gyermek valós
tapasztalásainak szilárd talaján állva
vezetjük őt be ebbe a világba, mindig
az életkori sajátosságaiból és szükségleteiből kiindulva.
Tijssen Bence, egykori Waldorf-diák, jelenleg az amszterdami egyetem mesterséges intelligencia (MI) szakának
hallgatója lelkesen beszélt a MI lehetőségeiről. Üde színfolt volt egy fiatal
előadót látni, aki otthonosan mozog a
digitális környezetben, és a mi generációnknál sokkal pozitívabban, félelmek
nélkül áll ehhez a világhoz. Előadását
hallgatva azért többünkben felmerült
a (költői) kérdés, hogy vajon hozzá
hasonlóan mindenki ilyen szilárd morális alapokon áll-e, aki a mesterséges
intelligenciával dolgozik. A válaszon az
emberiség jövője múlhat.

A legutolsó, ám talán legtöbb útravalót
adó előadást Julia Kernbach tartotta. Julia, aki maga is Waldorf-szülő,
a német “Echt dabei” program keretében médiapedagógiai előadást tart
gyerekeknek. Ez nem egy waldorfos
program, hanem kutatók és orvosok
eredményei és ajánlásai alapján lett
összeállítva, mégis összecseng azzal,
amit az általunk képviselt pedagógia a
(nem csak digitális) média és a képernyő használatáról mond. A végcél felől
közelíti meg a kérdést: szeretnénk, ha
a gyermekeink a felnőttkor küszöbét
elérve médiaérettséggel lennének felvértezve, mely támogatólag végigkísérheti az életüket.
Ehhez kezdetben közvetett (és analóg)
médiaoktatást használ eszközül, és
csak a pubertás kezdetén kap létjogosultságot a közvetlen médiaoktatás.
Előadásában részletesen bemutatott
életkor szerinti ajánlásokat és jó gyakorlatokat. A kisgyermekkorra nézve
igen kategorikus álláspont hangzott el:
a fiatalkori médiaérettség alapja a kisgyermekkori médiaabsztinencia.

Természetesen, hogy ne csak az intellektusunkat foglalkoztassuk a hétvége
során, volt közös euritmia, éneklés, na
meg finom, olasz ételek, bor, kávé és
éjszakai városnézés Bolognában.
Lelkesen, sok új gondolattal feltöltve
indultunk útnak Bolognából. Ez volt
talán az első olyan ENSWAP-találkozó, ahol azt látom, hogy valóban elindult valami azokból a kis magokból,
amit ki-ki magával hozott. Szülő-tanár munkacsoportok jönnek létre az
iskolákon belül, hogy együtt keressék
a megoldásokat és helyes gyakorlatokat; fordítások, irányelvek születnek és
várhatóan az ősszel tartandó magyar
Waldorf-szülők konferenciájának is kiemelt témája lesz.
A következő találkozóra már lelkesen
készül a német Waldorf-szülők szövetsége egy nagyszabású konferenciával,
ezzel is hozzájárulva a jubileumi év
méltó megünnepléséhez.
Találkozunk Berlinben!
(Az előadások YouTube-linkjei megtalálhatók a waldorfszulok.hu oldalon.)
Skarka Cecília
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ÉLETMÓD
KÖNYVAJÁNLÓ
Egy, a szülők számára nagy segítséget nyújtó könyvet ajánlok mindannyiunk figyelmébe. A világhírű pszichológus-pedagógus, Waldorf-tanár Kim John Payne: Egyszerűbb gyermekkor c. művét. Ez a nyolc nyelven megjelent könyv több országban
mozgalmat indított el. A mozgalomhoz azok a szülők kapcsolódtak, akik egy élhetőbb, tartalmasabb és szebb gyermekkort kívánnak gyermekeiknek és ezért tenni
is akarnak. László Zsuzsa oktatásszociológus szerint ez egy olyan szülői kézikönyv,
amit igazán érdemes forgatni. Bár szülőként azt hihetjük, hogy ösztöneinkre hagyatkozva jól csináljuk a dolgunkat, de akkor vajon miért van annyi túlterhelt, agyonhajszolt, szorongó, vagy éppen képernyőfüggő gyerek? Mert a mai világ felgyorsult
életritmust, rohanást, korlátozás és szűrés nélküli információs lavinát, a választási
lehetőségek sokaságát, túl sok holmit és tárgyat zúdít a gyermekeinkre. És ezzel mi
az, ami elveszik? A gyermekkor tisztelete. Persze, nem szándékosan alakítjuk így,
de szándékosan mi, szülők tehetünk azért, hogy változást hozzunk a gyermekeink
életébe: kicsit több teret és fényt, lassúbb tempót és kevesebb zűrzavart teremtve.
A szerző egy olyan egyszerűsítési rendszert körvonalaz, sőt példákkal igazol, hogy
működik, amely minden családban megvalósítható, ha megvan a szándék és az elkötelezettség.
Választ kaphatunk a könyvből egy sor kérdésre: miért olyan fontos és hatékony az
egyszerűsítés? Hogyan tudjuk gyermekeinken felismerni a túlterheltség jeleit? Hogyan egyszerűsítsük gyermekünk közvetlen környezetét, a gyerekszobát? Miként segíti a ritmus a mindennapi életben a nyugalmat? Hogyan szűrjük ki otthonunkból és
gyermekeink látóköréből a felnőttvilág információit és gondjait? Hogyan vehetünk
vissza a „túlszülőségből”? Az egyszerűsítés lényege: kevesebbet tenni, de erősebben
bízni. A szerző nem az íróasztal mellől, hanem sokféle élethelyzetben lévő gyerekek
megfigyeléséből, a velük való együttdolgozásból, az elért eredményekből építette fel
ezt a rendszert. Véleménye szerint a gyermekeink életében nagyon sok apró streszszhelyzet van, amelyek lerombolják a szellemi, lelki és testi ellenálló-képességüket,
megzavarják a koncentrációs-képességüket, a nyugalmukat, a biztonságérzetüket.
A stressz hatására a gyerekek viselkedése eltolódik a szélsőségek irányába. Ha különböző szinteken egyszerűsítjük az életüket, visszatér normális önmaguk. Az egyszerűsítéssel elkezdődik a rendszeresség és a kiszámíthatóság erősítése, a „nyomáscsökkentő szelepek” kialakítása.
Payne reméli, hogy ez a könyv inspirálni fogja olvasóit, reményt, jó érzést, felismerést
és ötleteket ad most és később is, ahogy nőnek a gyerekek.
Tari Henriette
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NYÁRI KONYHA
Dallmann Júlia rovata
Az év utolsó számában három nyári sütit szedtem össze.
Remélem minél többen kipróbálják majd.
MÁLNÁS MUFFIN

GYÜMÖLCSÖS JÉGKRÉM

Hozzávalók:

Hozzávalók:

•
•
•
•
•
•
•
•

• ízlés szerint gyümölcsök
• szörp

100 g vaj
250 g liszt
2 kk sütőpor
100 g cukor
csipet só
3 tojás
1 dl főzőtejszín vagy tej
kb. 150 g málna (fagyasztott is
lehet)

Elkészítés:
1. Készítsünk el ízlés szerint egy kancsó szörpöt.
2. A gyümölcsöket vágjuk fel apró darabokra.

Elkészítés:
1. A vajat olvasszuk meg és rakjuk félre hűlni.
2. Egy nagy tálban keverjük össze a
lisztet, sütőport, cukrot és a csipet
sót.

3. A feldarabolt gyümölcsöket szórjuk
bele a jégkrémformákba, és öntsük
fel a szörppel.
4. Rakjuk a jégkrémeket 4-5 órára fagyaztóba.

3. Vegyünk elő egy másik tálat és verjük fel benne a tojásokat, majd adjuk hozzá az olvasztott vajat és a
tejszínt/tejet.
4. A lisztes keveréket több részletben
adjuk hozzá a tejeshez, és jó alaposan keverjük el.
5. A tésztához adjuk hozzá a málna
felét.
6. A tésztát öntsük formákba és a maradék málnát nyomkodjuk bele a
tésztába.
7. Mehetnek is az előmelegített sütőbe 180 fokon 20-30 percre.
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EPRES GOFRI

2. A lisztet, sütőport keverjük össze.

Hozzávalók:

3. A vajat olvasszuk meg és adjuk a
tejhez.

•
•
•
•
•
•
•
•

2 tojás
80 g cukor
125 g vaj
250 g liszt
1 tk sütőpor
csipet só
2,5 dl tej
200 g eper

Elkészítés:

4. A tojáshoz és cukorhoz felváltva
hozzáadjuk a tejes és a lisztes keveréket több részletben, hogy ne legyen csomós.
5. A masszához adjuk hozzá a feldarabolt epret és óvatosan forgassuk
bele a fehérjehabot.

6. Forrósítsuk fel a gofrisütőt, olajoz1. A tojásokat válasszuk szét, a fehérzuk ki és süthetjük is a tésztát.
jét verjük kemény habbá a csipet
TIPP: Lehet hozzá lekvárt, nutellát stb.
sóval, a sárgáját pedig keverjük feenni.
héredésig a cukorral.
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BORSMENTA
Mentha x piperita L.
A menta az egyik kedvenc gyógynövényem. Így, nyár elején azért is
aktuális téma, mert hűsítő limonádékba is kiváló.
Eredete, botanikai leírása
A Mentha nemzetségben kb. 50 faj található és gyakran keletkeznek újabb
és újabb fajok. A borsmenta az ajakosok családjába tartozik, évelő, lágy
szárú, földalatti módosult hajtásokkal
(sztóló) áttelelő, gyorsan terjedő növény. Nagyon aromás illatú, finom ízű.

akészítés céljából a leveleket vagy a
herbát (levél, szár, virág) akkor kell betakarítani, amikor megjelennek az első
bimbók, és a legalsó levelek sárgulni
kezdenek. Majd terítsük ki vékony rétegben meleg, napfénytől védett, szellős helyen, vagy akasszuk fel csokorba
kötve.

Gyógyhatásai
Szára 30-100 cm magas, antociánosan elszíneződő (lilás), négyélű, elága- A mentalevelet és -illóolajat epe- és
zó. Levele élénk sötétzöld, hosszú- bélpanaszok esetén használhatjuk: a
kás-tojásdad, csipkés vagy fűrészes bélrendszer és az epeutak görcseinek
szélű. A levéllemez színén és fonákján enyhítésére, az emésztés könnyítésére,
illóolajtartó mirigyszőrök találhatók. felfúvódás ellen. Úgy hallottam, hogy
Virágzata világos lila vagy rózsaszín, az arabok gyakran isznak étkezés
júliustól szeptemberig nyílik.
után egy csésze mentateát az emésztés megkönnyítésére. Korai terhesség
Története
reggeli rosszulléteire is lehet inni egy
Már az ókorban is ismerték, az egyip- csésze hideg borsmentateát.
tomi fáraósírokban is találtak mentaA másik fontos felhasználási terület a
maradványokat. A szerelem, az erő, a
megfázásos tünetek. A mentatea köbéke és a gyógyulás jelképe. Egy monhögéscsillapító és köptető hatású is.
da szerint Menta az alvilági folyóban
A menta illóolaját használhatjuk orrélő vízi nimfa volt, akire Hádész, az
dugulás enyhítésére. 3 csepp illóolajat
alvilág ura szemet vetett. Persephocsepegtessünk forró vízbe és azzal
né, Hádész felesége féltékenységében
inhaláljunk óvatosan. Szopogathatunk
növénnyé változtatta a gyönyörű lányt.
mentaolajat tartalmazó cukorkát is
Görögországban a lányok menyasszoebből a célból.
nyi koszorút fonnak a mentából a szép
A szárított mentalevelekből vagy
nimfára emlékezve.
herbából forrázással készítünk teát:
Betakarítása
egy csapott evőkanálnyi teafüvet leönA bors- és a fodormenta termesztett tünk kb. 3 dl forrásban lévő vízzel, majd
növény. Vízigényes, szereti a napot, de 10-15 percig állni hagyjuk, és leszűrjük.
a nyugalmi időszakban hidegtűrő. Te103
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Külsőleges felhasználás:
• fejfájás csillapítása - az illóolaj 10
%-os oldatát (alkohollal vagy olívaolajjal keverjük)
• külsőleg a homlok és/vagy a halánték bőrébe kell dörzsölni
• reumatikus panaszok
• köhögés, megfázás, orrdugulás, hörgőgyulladás (inhalálás)
• herpesz (fertőtlenítő hatás)
• bőrviszketés csökkentése (hintőporok, kenőcsök)
• bőrgyulladások, zsíros arcbőr (lemosóként használhatjuk a mentateát)
• nyugtató/frissítő fürdő (2-3 púpozott evőkanál teafűből készült 3 l
mentateát öntsünk a fürdővízbe).

Tehetjük salátákba, bárányhúsok mellé, fagylaltokba, süteményekbe.
Recept – emésztést segítő teakeverék
Szép és finom, emésztéssegítő teakeverék készíthető egy-egy rész
izsópfűből, citromfűből, mentából és
édesköményből. Körömvirággal és
kamillavirággal díszíthetjük. Ez a tea
főleg olyan embereknek jó, akiknek a
pszichés terhelés a gyomrukra megy.

Ellenjavallatok:
6 év alatti gyermekeknél mentaillóolaj-tartalmú készítményeket nem szabad alkalmazni (arcon, orrkenőcsben,
mellkason), mert légzésmegállás, légúti görcs alakulhat ki!
Érzékeny egyéneknél
alakulhat ki.

„gyomorégés”

Epehólyag-gyulladás, epeút-elzáródás
és súlyos májkárosodás esetén nem
alkalmazhatóak mentakészítmények.
A terhesség utolsó harmadában kerüljük!
Nagyon finom, hűsítő limonádét készíthetünk az alábbiak szerint. Egy
nagy pohár alján törjünk össze néhány
mentalevelet, majd 1-2 karika citromot.
Öntsünk rá egy kevés mentás citromfűszörpöt vagy más szirupot. Tegyünk
bele jégkockát, majd hideg vizet, a
gyerekeknek esetleg egy szívószálat.
Imádni fogják!
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Pesei Rozália

ILLÓOLAJOKKAL AZ ÉVKÖRÖN ÁT
- Aromaterápia-kalauz Hogyan hatnak az illóolajok a testre?
Hiszem, az energetikai kezelések hatását (shiatsu, akupunktúra, akupreszszúra stb.), és hiszem, hogy az illóolajoknak van energetikai hatása, de a
mostani részben arról szeretnék írni,
hogy hogyan hat az anyag az anyagra
(illóolaj a testre).
Ez a megközelítés a francia aromaterápia sajátossága. Az illóolajat mint
kémiai hatóanyagok összességét tekinti, melyek a kémiai struktúrákon keresztül - ahogy a gyógyszerek is - hatnak a testre.

A terápiás minőségű illóolajok
ismérvei:
Egyértelmű, melyik növényfaj illóolajáról van szó:
Levendulából jelenleg három, eukaliptuszból öt illóolajat használok, melyeket mind más növényfajból nyertek
(orvosi levendula, vad levendula, francia levendula). A más-más növényekből nyert illóolajoknak (még ha rokon
fajokról van is szó) más a terápiás hatása.
Egyértelmű, hogy milyen kemotípusú
az illóolaj:

A terület kutatói orvosok, gyógyszeréAdott növényfaj a termesztési helytől,
szek, akik - ha (el)ismerik is az illóolajok
környezettől stb. függően más-más
rezgésszinten történő gyógyhatásait -,
hatóanyagot tartalmaz túlsúlyban. A
a mai tudományos világ sajátjának
kemotípust az adja, hogy melyik haköszönhetően erről nem gyakran betóanyag dominál. Kicsit hasonlóan,
szélnek.
mint ahogy ugyanazon szőlőfajtából
Akár anyagként, akár energiaként te- készült bor is más lesz a termőhelytől
kintünk az illóolajra, annak minősége függően. Ugyanabból a kakukkfűfajkardinális kérdés.
ból (Thymus vulgaris) öt különböző
kemotípusú illóolaj nyerhető (thymol,
Milyen a jó illóolaj?
carvacrol, thujanol, geraniol, linalool).
„A kiváló illóolajnak a ráfordított energia Ezeknek az illóolajoknak más és más
és egyéb más tényezők (kézzel gyűjtik be, a hatása, sőt, vannak olyanok, melyekkisebb illóolajhozam stb.) miatt ára van. nél bizonyos esetekben kontraindikáAzonban a végeredményt illetően min- ció lép fel.
denképpen ár-érték arányos. Egy csepp
Megfelelő módon, hőmérsékleten és
prémium illóolaj az illatával betölti a teret,
ideig történt a lepárlás, az olaj kinyea terápiás hatása pedig mindig igazolja
rése, mely biztosítja, hogy ne csak
magát. A minőség alapvetően nem alku
100%-os tisztaságú, hanem terápiás
tárgya. Ez nem luxus, mert ahhoz, hogy
minőségű olajhoz jussunk. A 100%-os
a kívánt hatást elérjük, ahhoz a legjobb
tisztaságú és terápiás minőségű olaj
minőség szükséges."
közötti különbséget az ylang-ylang
Feller Adrienne (PanArom) illóolajon keresztül szemléltetem:
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Az ylang-ylang (Cananga odorata)
lepárlási ideje kb. 3 óra. Ugyanakkor
a lepárlás első órájában kinyerhető
az illóolaj közel 90%-a. Ez az illóolaj
100% tisztaságú, hiszen kizárólag az
adott növény illóolaját tartalmazza, de
mégsem terápiás minőségű. Hogy miért? Mert az ylang-ylang titka, ereje az
észterek, melyek nehéz molekulák, és
a lepárlás végén érkeznek csak meg,
vagyis a maradék két órában.
Mi van az üvegben?
Az illóolajok nagyon sokféle módon
hamisíthatóak. Ugyanakkor ezeknek
az olajoknak a terápiás hatása meszsze elmarad (vagy nincs is) a valódi
illóolajhoz képest:
• A mai fejlett vegyipar már könnyedén tud illóolajat hamisítani.
• A főbb hatóanyagok összekeverésével, mesterséges aromák előállításával nagyon jól utánozható egyegy illóolaj.
• Az illóolajok nem megfelelő kinyerésével (mesterséges oldószerek
alkalmazása a hosszadalmas és
drága folyamatok helyett).
• A nagyon drága illóolajok (pl. rózsa)
egy részét hasonló illatú olajjal helyettesítik (pl. geránium).
• A lepárlási idő rövidítésével.

Képzésünk során az alábbi témakörök
problémáira hatékony illóolajakról és
illóolaj-keverékekről tanultunk:
• bőrgyógyászati megbetegedések
• emésztő-szervrendszer működése
és zavarai
• gyermekgyógyászat
• légúti megbetegedések
• nőgyógyászati megbetegedések
• reumatikus és ízületi problémák
kezelése
• szív- és érrendszeri megbetegedések
• várandósság, szülés, gyermekágy
Mindegyik témakörön belül több tíz
probléma lelki hátterét, illetve illóolajokkal történő kezelését elemeztük
ki. Aromaterapeutaként hiszem, hogy
nincs olyan egészségügyi probléma,
amit ne lehetne megoldani, vagy a
gyógyulást segíteni egy jó illóolaj-keverékkel.
Aromapraktika
SOS olaj (mindenféle kisebb sérülésre,
balesetre, vágásra, zúzódásra, égési
sérülésre)
1/3 rész teafa
1/3 rész orvosi levendula
1/3 rész geránium

A fenti keverékbe nem szükséges növényi olaj. Nem tartalmaz bőrirritáló
anyagot, így közvetlenül érintkezhet
a bőrrel. A fenti keveréket sokan alap
bőrápolóként használják, szinte mint
Az illóolajok kiváló komplementerei
egy tonikot. Ennek magyarázata, hogy
lehetnek a hagyományos gyógyszea geránium nagyon jó bőrápoló, hámoreknek, sőt, hitünktől és meggyőződésító; a levendula fertőtlenítő, nyugtató
sünktől függően akár ki is válthatják
hatású, kisimítja a ráncokat, míg a teaazokat.
fa általános fertőtlenítő hatással bír.

Terápiás hatást csak megfelelő minőségű illóolaj alkalmazása mellett érhetünk el.

Papp-Komáromi Judit
2018. JÁNOS-NAP

106

107

2018. JÁNOS-NAP

2018. JÁNOS-NAP

108

Das Feuer

A tűz

Hörst du, wie die Flammen flüstern,
Knicken, knacken, krachen, knistern,
Wie das Feuer rauscht und saust,
Brodelt, brutzelt, brennt und braust?

Hallod, ahogy a lángok suttognak,
sercegnek, pattognak, recsegnek, ropognak?
Ahogy a tűz fut és zizeg,
a fa táplálja a forró tüzet.

Siehst du, wie die Flammen lecken,
Züngeln und die Zunge blecken,
Wie das Feuer tanzt und zuckt,
Trockne Hölzer schlingt und schluckt?

Látod-e, ahogy a lángok csapkodnak,
vicsorognak, s vörösen izzva nyaldosnak?
Ahogy a tűz vonaglik és táncol,
nyeldekel és fal a száraz fából.

Riechst du, wie die Flammen rauchen,
Brenzlig, brutzlig, brandig schmauchen,
Wie das Feuer, rot und schwarz,
Duftet, schmeckt nach Pech und Harz?

Érzed, ahogy a lángok füstölnek,
égett kozmát pöfögnek?
Ahogy a tűz fénylőn, feketén,
gyanta illatoz a lángok közepén.

Fühlst du, wie die Flammen schwärmen,
Glut aushauchen, wohlig wärmen,
Wie das Feuer, flackrig-wild,
Dich in warme Wellen hüllt?

Érzed a lángok lelkesedését,
a lángok izzó, meleg leheletét?
Ahogy a tűz cikázik vadul,
forró hullámba csábít és burkol.

Hörst Du, wie es leiser knackt?
Siehst du, wie es matter flackt?
Riechst du, wie der Rauch verzieht?
Fühlst du, wie die Wärme flieht?

Hallod-e, hogy halkabban roppan,
Látod-e, hogy tompábban lobban,
Érzed-e ahogy a füst elszáll,
S a meleg már nem perzsel úgy a fáknál?

Kleiner wird der Feuerbraus:
Ein letztes Knistern,
Ein feines Flüstern,
Ein schwaches Züngeln,
Ein dünnes Ringeln –

A tűz már nem lobog oly vadul,
egy utolsó reccsenés hallik még alul,
A halk suttogás elvész a sötétben,
s egy utolsó lángnyelv lobban föl gyöngéden.

Aus.
James Krüss

Egy vékony füst, egy utolsó sóhaj,
s a tűz kialszik az utolsó szóval…
Ökrös Leona fordítása
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