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BEKÖSZÖNTŐ
„Mindig messze keresik valahol az Istent, a nagy dolgokban, mint egy távcsővel és nagyítóval, a csillagok, felhők és a végtelenségek között. De én már tudom,
hogy biztosabban megtalálom Őt az egészen kis dolgokban, a véletlenekben, a jelentéktelenségben, azokban a pillanatokban, mikor csodálkozva pillantunk
fel, valamit értünk, amit az elébb az élet sivatagjai és szakadékai között vándorolva nem értettünk. Ez a pillanat, mikor egyszerű és világos lesz valami, ami
az elébb homályos és értetetlen volt, ez a pillanat, amikor fölénk hajol Isten."
Márai Sándor

Ősz van, valahol középen tartunk Mihály- és Márton-nap között. Ebben az
időszakban az elsötétülő világ befelé fordulásra, önvizsgálatra, a belső fény keresésére ösztönöz. Az év körforgásában ez az erények gyakorlásának is az ideje.
Mihály-naptól egyre erősebben jelentkeznek a minket próbára tevő kísértések, mind jobban támadnak az ellenerők, melyek ma a legmesszemenőkben az
egyes emberi individuumokon keresztül hatnak. Szabad akaratunkon, szabad
döntésünkön múlik, hogy éberen, a jelen-létben állunk-e a legkifinomultabban
használt szellemi manipulációk elé. Rudolf Steiner azt mondta, hogy az ember
szabadsága ott található, ahol felismerhető a cselekedetekben, a használatban és
ahol a motiváció a szeretetből fakad. Olyan teremtő tettekről szólt, melyek minden kényszertől mentesen az emberi szabadság teljes bizonyosságából fakadnak.

A földi inkarnáció legfőbb célja, hogy az ember itt, a Földön szeretetben és bölcsességben növekedjen. Úgy is lehet fogalmazni, hogy az ember úgy tud majd
az isteni világokba fölemelkedni, ha van két szárnya: az egyik a szeretet, a másik
a bölcsesség. Ez a földfejlődés és minden emberi inkarnáció célja, amely csak
akkor tud tökéletesen megvalósulni, ha az ember kiépít egy élő, eleven, valóságos,
torzításmentes kapcsolatot a szellemvilággal. A szellemi világ tehát a szeretet
és a bölcsesség forrása. Ehhez a forráshoz közelebb kerülhetünk a tudati lélek
korában, ha a szellemi igazságokat nemcsak a fej, az intellektus útján kívánjuk
befogadni, hanem egy "emberfeletti" szintről származó, örök igazságokat hordozó szférából.
Ehhez a szférához tartozik a mesék imaginatív birodalma, ahol olyan útravalókat találunk énfejlődésünkhöz, melyet Göllner Mária így összegez: „A mesék eseményei ellentétben vannak ugyan a fizikai világ törvényeivel, de hűségesen tükrözik
a lelki és erkölcsi világrend törvényszerűségeit, s mivel ebben az értelemben a mesék
nem az önkényes képzelet alkotásai, hanem az emberi szívek mélyén élő erkölcsi és
lelki valóságok rajza: a mesék szava az emberi szívek szentélyébe hatol be. Oda, ahol
mindannyiunknak vannak mélyen elrejtett, bensőséges, lelki és erkölcsi élményei."
Forgács Erzsébet
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PEDAGÓGIA ÉS MŰVÉSZET
ERÉNYEK EGY MESÉN KERESZTÜL
Forgács Erzsébet írása
„És mindnyájan egy lelki eledelt ettek,
és mindnyájan egy lelki italt ittak,
mert ittak a lelki kősziklából,
amely követi vala őket.
E kőszikla pedig a Krisztus volt."
(1.Kor.10.3-4.)
Az emberi élet a valóság misztériuma, s ebben az égiek által rendezett
misztériumdrámában egyéni sorsunk megélése saját beavatási utunkká válhat.
Ennek szép példája ez a kazahsztáni mese, melyet német szövegből fordítottam.
– Azért jöttem – mondta –, mert el akarok
búcsúzni tőled. A bárányaim meghaltak, és
nélkülük számomra is csak a halál marad.
Amint ezt Asan meghallotta, neki is eleredtek a könnyei. Átölelte Hasent és így szólt:
– Kedves barátom! A fél szívem a tied, ezért
ne utasíts vissza, vedd a földem felét is
mint saját birtokodat! Felejtsd el a gondod,
ragadj ásót, dalolj el egy éneket és indulj a
munkába!
Így adta át Asan ettől a naptól kezdve a
fele földjét a barátjának. Teltek-múltak a
hónapok és az évek. Egyszer, amint Hasen
éppen hozzálátott, hogy a földjét fölássa,
hallja ám, hogy hirtelen valamilyen különleges hang csörren az ásója alatt. Gyorsan
mélyebbre ásott, és hamarosan egy aranypénzekkel teli üst került elő. Magánkívül
rohant örömében a kinccsel a vályogkunyhóhoz, ahol Asan élt.
– Örvendj, örvendj, Asan! – kiáltotta már
messziről. – Nagy szerencse ért téged!

A CSODAKERT
Élt egyszer két barát, kiknek neve Asan
és Hasen volt, és nagyon szegények voltak. Asan egy aprócska földet művelt meg,
Hasen pedig egy kis juhnyájat legeltetett.
Így tengették életüket nyomorúságban. A
mindkét barátnak meghalt a felesége, de
Asannak volt egy szép, szelíd leánya, az ő
egyetlen öröme. Hasennek pedig egy kötelességtudó, engedelmes, erős ﬁa, Hasen
minden reménysége.
Tavasszal, ahogy Asan előkészült a földműveléshez, barátját súlyos csapás érte.
Még egyszer visszatért a tél hóval és hideggel, s minden fűszálat jégpáncélba zárt.
Hasen nyája az utolsó bárányig elpusztult.
Hasen teljesen kétségbe esett, minden reménységét elvesztette, és sírt keservesen.
Fiának kellett őt támogatnia, ahogy Asanhoz átmentek.
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Egy arannyal teli üstöt ástam ki a földedből! Gazdag ember lettél!
Asan nevetett és azt mondta:
– De az arany nem az enyém, hanem a tiéd,
hiszen te a saját földdarabkádon találtad!
– Nem, nem – ellenkezett Hasen. – Tudom
jól, hogy milyen nagylelkű vagy és nekem
ajándékoztad a földet, de azt mégsem, ami
a földben rejtőzik!
– Kedves barátom! – válaszolta Asan. –
Minden, ami a földben megbújik, a tiéd,
amit orcád verítékével munkáltál meg.
Így feleseltek egymással, és nem tudtak
megegyezni. Végül Hasen így szólt:
– Na, itt a vége! Neked van egy felnőtt ﬁad,
nekem egy eladósorba került lányom, akik
már régóta szeretik egymást. Adjuk öszsze őket és ajándékozzuk nekik az aranyat,
hogy soha ne szenvedjenek szükséget.
Ahogy a két gyermek megtudta, hogy az
apák hogy határoztak, végtelen boldogságukban még aznap megtartották az esküvőt. Beköltöztek Hasen vályogkunyhójába,
Hasen pedig átköltözött Asanhoz. De rögtön másnap, amint a Nap felkelt, jött az ifjú
pár az arannyal az apjukhoz, és gondterhelt ábrázattal álltak eléjük.
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– Mi történt, gyermekek? – kiáltott fel Asan
és Hasen ijedten. – Milyen szerencsétlenség ért benneteket ilyen korán?
– Azért vagyunk itt, hogy elmondjuk, nem
minket illet, hogy rendelkezzünk ezzel az
arannyal, és hogy mi enélkül is elég gazdagok vagyunk. A mi szerelmünk értékesebb
a világ összes kincsénél.
Ezzel az üstöt a kunyhó közepére állították
a földre és elmentek. Akkor újra felizzott a
vita a két barát között, hogy kié legyen az
arany. Végül úgy döntöttek, hogy felkeresnek egy híres bölcset, aki messze, kint a
sztyeppén élt.
Többnapi vándorlás után végre odaértek
a sátrához, egy fekete kibitkához (mongol
nomád sátor), ami egy pusztaság közepén
állt egy elhagyott helyen.
Beléptek. A bölcs egy elhasznált nemezszőnyegen ült, és mellette ült a négy tanítványa, kettő-kettő mindkét oldalán.
A két jövevény mélyen meghajolt a bölcs
előtt, ő pedig megkérdezte:
– Miféle szerencsétlenség vezetett hozzám
benneteket, kedves barátaim?
Ekkor beszámoltak neki a vitájukról, és
ő nyugodtan végighallgatta őket. Majd
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hosszú hallgatás után odafordult a legidő- Az ifjú zsákba töltötte az aranyat és a
vállára vetette, majd útra kelt. Hosszan
sebb tanítványához és megkérdezte:
vándorolt a távoli sztyeppéken át, mire
– Te hogy döntenél a helyemben?
– Én azt tanácsolnám, hogy vigyék az ara- végre megérkezett a kánság fővárosányat a kánhoz – válaszolta a legidősebb ba. Fölment a bazárba és áttolakodott a
tanítvány –, mert a kán a föld összes kin- lármás embertömegen. Csodálkozva nézegette a különleges árukat, a tarka anyacsének az ura.
A bölcs ráncolta a homlokát és megkérdez- gokat, és szemlét tartott az árusok között,
hogy hol talál jó gyümölcsmagokra.
te a második tanítványt:
Hirtelen egy harang hangja szólalt meg a
– És te hogy döntenél az én helyemben?
– Én – felelt a második tanítvány –, megtar- háta mögött, és hangos kiabálás hallattanám az aranyat, mert amiről a vitás felek szott. Megfordult és egy végtelen hoszszú karavánt látott közeledni. Ám zsákok
lemondtak, törvény szerint a bírót illeti.
A bölcsnek elborult az arca, de azért ugyan- helyett a tevék élő madarakkal voltak
olyan nyugodtan kérdezte meg a harmadik megrakva: madarak ezreivel, melyeket a
hegyekben és erdőkben, a sivatagban és
tanítványtól:
a sztyeppén fogtak és összekötözték a
– És te mihez tartanád magadat?
– Hogy az arany senkié, és senki nem kap- lábaikat. Lankadtan verdestek szétzilált
hatja meg. Újra el kéne ásni – válaszolta a szárnyaikkal úgy, hogy a levegőben sokszínű tollfelhő lebegett. A karaván minden
harmadik.
Erre még jobban elsötétült a bölcs orcája, lépésénél keményen odacsapódott a fejük
de mégis odafordult legutoljára a negyedik a teherhordó állatok oldalához és szánalmas, aggodalmas hangok törtek ki a nyitanítványhoz, aki a legﬁatalabb volt:
tott csőrükből. Az ifjú nem tudta elviselni
– És a te véleményed, gyermekem?
– Ó, mesterem! – felelte a legifjabb. – Bo- ezt a színjátékot. Összeszorult a szíve. Átcsásd meg nekem nyíltságomat! Én arra nyomakodott a kíváncsi bámészkodók töhasználnám fel az aranyat, hogy a kiaszott megén, egészen a karaván vezetőjéig. Udsztyeppén egy nagy, árnyékos gyümöl- variasan meghajolt előtte és megkérdezte:
csöskertet telepítenék. És mindenkit, aki – Melyik úr ítélte ezeket a csodaszép mafáradt és éhes, meghívnám, hogy pihenje ki darakat ilyen szörnyű kínokra? És hová vimagát és lakjon jól az édes gyümölcsökből. szitek őket?
A bölcs fölemelkedett, átölelte a tanítványt – Mi a kán palotájába tartunk, a madarakat
a kán lakomájához rendelték meg. Ötszáz
és így szólt:
– Milyen igaza van mégis azoknak, akik azt pénzt ﬁzet nekünk érte.
mondják: tartsd a ﬁatalabbat idősebbnek – Elengeded őket, uram, ha én kétszer annyi
önmagadnál, mert okos! A te döntésed, aranyat adok? – kérdezte az ifjú.
kedves ﬁam, igazságos. Vedd ezért az ara- A karaván vezetője megvetően mérte végig
nyat, és indulj vele a fővárosba! Vásárold és folytatta az útját. Ekkor az ifjú ledobta
meg ott a legjobb vetőmagokat és ültess válláról a bőrzsákot és a meglepett férﬁ
a hazafelé vezető úton, a sztyeppén egy szeme előtt kirázta. Az nem hitt a szemékertet, ahogy azt leírtad. Így örökké élni fog nek, mikor meglátta, micsoda gazdagság
az emléked és a nemes embereké, akik az hever a lábai előtt, és azonnal megparancsolta a kísérőinek, hogy engedjék
aranyat adták.
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szabadon a madarakat. Mint egy viharfel- sopánkodott magában, míg teljesen úrrá
hő, úgy szálltak az ég felé a megszabadí- lett rajta a kétség. Keservesen sírva vetettott madarak, és oly sokan voltak, hogy te magát a földre, és azt kívánta, bárcsak
egy szempillantás alatt elsötétült az ég, s meghalt volna! Végül így aludt el, elaléltan,
kimerülten.
a világos nappal sötét éjszakává változott.
Az ifjú sokáig nézett a madarak után, akik De ahogy aludt, egy különleges álmot lágyorsan távolodtak. S mikor elvesztette tott: egy tarka madár röpült felé, letelepeőket a szeme elől, felemelte az üres bőr- dett a mellére és ezüstösen csengő hangol
zsákot és nekivágott a visszaútnak. Szíve énekelte:
telve volt örömmel, léptei könnyűek voltak – Könyörületes ifjú, ne veszítsd el a bátorságodat! Amit tettél, higgyél nekem, jó volt! A
és vidáman énekelt.
De minél közelebb ért szülőhelyéhez, annál madarak, akik most szabadok, tudják, hogy
szomorúbb lett, és keserű bűnbánat vett neked köszönhetik az életüket. Ébredj fel!
rajta erőt. "Ki jogosított fel arra, hogy más Nem kell tovább bánkódnod, mert amit láttulajdonát saját kényem-kedvem szerint ni fogsz, fölszárítja könnyeidet.
használjam? Nem én magam ajánlottam-e, Ahogy a kismadár dala véget ért, kitárta
hogy ültessünk egy szép kertet a szegé- szárnyait és elrepült. Az ifjú kinyitotta a
nyeknek és nyomorultaknak? Mit mondok szemét és majd kővé vált a csodálkozásmost a mesteremnek és a jószívű embe- tól. Az egész tágas sztyeppe telve volt mareknek, akiktől az aranyat kaptam?" – Így darakkal, akik nagyon furcsán viselkedtek.

Csontos Regő, 4. osztály
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paripáikon a kán lovasai. De ahogy be akartak hatolni a kertbe, hirtelen egy magas fal
nőtt ki a földből, hét szorosra zárt kapuval.
Akkor fölegyenesedtek faragott nyergeikben és így próbálták elérni az aranygyümölcsöket. De mihelyt egyet is megérintettek a
pompás gyümölcsökből, holtan rogytak a
földre. Ahogy ezt a többiek meglátták, félelmükben hanyatt-homlok elmenekültek
onnan.
Nem sokkal ezután odaért a kerthez a
bölcs is a tanítványaival, és Asan meg Hasen is a gyermekeikkel. De érkeztek velük
szegények is mindenfelől.
És akkor fölpattantak a vaslakatok, föltárultak a kapuk és beengedték őket. Férﬁak
és nők, ifjak és vének és gyerekek áradtak a
kertbe. Puha virágszőnyegen lépkedtek, és
a virágok nem hervadtak a talpuk nyomán.
Ittak a forrásból, és a víz áttetsző és tiszta
maradt. Gyümölcsöket szedtek a fákról, és
azon nyomban újak nőttek helyettük.
És egész napon át zengett a kertben a
dombra (húros hangszer) hangja, vidám
dalok szálltak és boldog kacagás hallatszott mindenfelől. És amikor este lett, és
sötétség borult a Földre, lágy, kékes fény
sugárzott a gyümölcsökből, és a madarak
halkan énekeltek.
S akkor mindannyian lefeküdtek a fák alá
az illatos fűbe, hogy nyugovóra térjenek,
majd elégedetten és boldogan aludtak el.

Csoportokba tömörültek a földön, a csőrükből pedig vetőmagokat dobáltak bele,
majd szárnyaikkal földet simítottak rá.
Az ifjú fölugrott, a madarak nagy felhőként
emelkedtek fel az égre és ismét sötét éjszakává változott a világos nappal. Ez nem
tartott soká, de akkor egy még nagyobb
csoda következett. Minden magból, amit
a madarak elültettek, zsenge palánták fakadtak. Egyre nagyobbak és nagyobbak
lettek, majd erős fákká fejlődtek, pompás,
fényes lombkoronákkal. Aztán hamarosan
tele lettek virágokkal, és édes illat töltötte
be a levegőt. Majd eltűntek a virágok is, és
az ágak meghajoltak a pompás, aranysárga almák súlya alatt. Átláthatatlan és megszámlálhatatlan mennyiségű fa volt. Sima
törzsük ragyogott, mint a hegyi kristály, és
köztük karcsú szárakon világított a zöld,
termékeny szőlő. Málnabokrok és sárgabarackfák, napfényes mezők és rétek nedvdús fűvel és tűzpiros tulipánok növekedtek.
Az árnyékos utakat virágszirmok borították
és a mesterien kialakított árkokban a tarka
drágakövekre hűvös vízpermet szóródott.
Mindenütt madarak röpködtek, és éppoly
gyönyörűen énekeltek, mint az, amelyik
megjelent az ifjú álmában.
– Álom ez, vagy valóság? – Hangosan néhány szót kiáltott, hogy megbizonyosodjon, hogy ébren van-e. De olyan tisztán és
érthetően hallotta a saját hangját, mint
egy többszólamú visszhangot. Nem, a kert
nem volt álomkép, nem tűnt el.
Amilyen gyorsan csak tudott, sietett az ifjú
a bölcs sátrához, és ott elmesélte mindazt, amit megélt, amióta elment. A bölcs
és a három tanítvány, Asan és Hasen, és
az ifjú házaspár meglepődve hallgatták, és
rögvest útra keltek, hogy megláthassák a
pompás kertet.
A csodakert híre hamar elterjedt az egész
sztyeppén, és így elsőnek értek oda tüzes
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Így szól a mese, "mert az ember akkor is, ha
mégannyira átengedi is magát a racionalista
ésszerűségnek, a létezés gyökereitől soha el
nem szakadhat, és mert éppen, amikor a leginkább kénytelen odaadni magát az életnek,
épp akkor áll a létezés gyökereivel a legintimebb kapcsolatban, és ezért tér vissza, ha
egészséges hajlamú marad, minden életkorban örömmel a mesékhez." (Rudolf Steiner)
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AZ „ÁLOMISKOLA”- PROJEKT
Mincsik István
Remélem, sokan vannak még közösségünkben, akik emlékeznek a 2015-ös
tanév második felére. Ekkortájt alakult ki – hosszas előkészítési munkák
során – az Új Fenntartói Forma előtervezete, mely sok utómunkálat után
2016-ban elkészült, és azóta is annak megfelelően működik intézményünk.
Ennek részeként, még 2015-ben az iskola tanárai elkészítettek egy jövőképet az
iskolánkkal kapcsolatban, aminek az
Álomiskola nevet adták. Ebben a munkában egy 10 éves periódus van felvázolva,
és benne lebontva, hogy milyen változások
történtek az életünkben. Ezen változások
mindegyike a steineri pedagógia minél
teljesebb megvalósítását szolgálja úgy,
hogy annak élő mivoltát és a változó élethez való alkalmazkodását olyan módszerekkel, pedagógiai eszközökkel végezzük,
mely a lehető legtöbb kihívást orvosolni
tudja.

napi szinten éljük meg annak következményét a gyermekek esetében, hogy miként
távolodik el az ember a természeti környezetétől (amelyből ﬁzikaisága származik),
s veszíti el azt képességét, mely a teremtési
folyamatokban nyilvánul meg, mikor saját
keze ügyességével, erejével alakítja környezetét, készíti tárgyait, termeli a szükségleteihez illő tápláléká s elkészíti ételét.
Túl sok készen vehető dolog vesz körül
bennünket, s az „okoseszközöknek” köszönhetően a ﬁzikai tevékenységünk, s
ezen keresztül akarati és fantáziaerőink is
folyamatosan sorvadnak.

Szokásunk, hogy időnként rátekintünk erre
az elképzelt folyamatra, és meghatározzuk,
hogy mi az, amit az adott évben ezekből
megvalósíthatunk. Ezért most arra vállalkoztam, hogy két olyan projektet s azok
jelenlegi állapotát mutatok be, mely része
a terveinknek.
Az első projekt az un. Falusi v. Farmiskola
tervezését és megvalósítását tűzte ki célul.
A Farmiskola formációt a mai világ alakulása hívja életre, már amennyiben megfelelő
választ akarunk adni azokra a nehézségekre, melyek a mai kor emberét az egészséges fejlődésében – ﬁzikai, lelki és szellemi
értelemben – gátolja.
Ennek részletes kibontása, indoklása most
nem ennek a cikknek a feladata, de a későbbiekben bizonyára helye lesz annak is.
Elöljáróban az is elég számunkra, hogy
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Ebben a nagyprojektben két alprojekt van:

A virtuális világ kezdi maga alá temetni az
embert. S ez egyre inkább megmutatkozik
gyermekeink életében.

I. a kert megfelelő átalakítása, megfelelő
mennyiségű és minőségű alapanyag megtermelésére;

Ennek hatására kezdtünk bele a már mindenki számára átélhetett un. kecske-projektbe. Ez volt az első lépésünk a tervezett úton. Erről már több írás is született
a Dióhéjban. A továbblépés terve már jóval nagyobb mértékű lesz. Kerestünk egy
olyan területet, amely a mindennapjainkat
is meghatározza, kapcsolatban van azokkal a kihívásokkal, amelyeket az előző gondolamenetben leírtam, s olyan feltételeket
igényelnek, melyekkel részben rendelkezünk.

II. a másik, hogy alakítsunk ki egy olyan,
minden szakhatósági előírásnak megfelelő
konyhát, amely képes bennünket ellátni, s
működése gazdaságos legyen.
A két alprojekt ugyan egymásra épül, de
nem kapcsolódnak olyan szorosan öszsze, hogy ne lehetne külön-külön elindítani,
létrehozni őket. Az iskolai VTK, az Iskolaműködtetési és a Gazdasági, jogi munkacsoport, a fenntartó Vezetőségével együttműködve dolgozik ezen a projekten. Van
már egy üzleti tervvázlatunk és több olyan
lépésünk, melyek igen bíztatóak.

A kertművelés tantárgy bemutatása kapcsán is írtam már régebben arról, hogy
VI. osztálytól hogyan kapcsolódnak bele
a gyerekek egy számukra három évig tartó folyamatba, amikor is a kert művelése
folytán, a munkájuk eredményét tapasztalva, a megtermelt terményeket feldolgozva
ehető ételeket, élelmiszert készítettünk. A
táplálkozás tehát napjában többször is
jelentkező, természetes igényünk, s ezért
alapvetően meghatározó az a folyamat,
amellyel a környezetünket úgy alakítjuk át,
hogy az végül is a testünk táplálására valóban alkalmas legyen. Ebben a folyamatban
benne vannak azoknak a növényeknek, állati eredetű alapanyagoknak a megtermelése, előállítása, melyekből gondos és szeretetteljes tevékenység során étel kerül az
asztalunkra.

I. A kert átalakításának, majdani működtetésének alapfeltétele, hogy legyen egy
olyan ember az iskola kötelékében, akinek
szakmai megalapozottsága van ahhoz,
hogy kertész-kertművelő tanárként a projekt gyakorlati gazdája legyen. Ez a feladat
a szükséges időmennyiség miatt már túlmutat az eddigi munkámon. Tizennégy éve,
mikor elkezdtem a jelenlegi kertet kialakítani, s a tantárgyat a feladatához igazítani,
még az egyéb feladatok mellett bőven volt
erre időm, de mára már az „egyéb” feladatok a meghatározóak a mindennapjaimban. Úgyhogy szükség van egy olyan új
kollégára, akinek szíve s lelke benne lesz
ebben a munkában.
Természetesen ezt nem bízzuk a véletlenre,
s így van is már egy jelöltünk. Waldor-tanári és állami tanítói végzettsége mellett
aranykalászos gazdatanfolyamot végzett,
s jelenleg is gyerekekkel foglalkozik, kertet
művel. Független ﬁatalember, aki Gödöllőre is költözne, hogy minél hatékonyabban
tudja végezni a munkáját. (Amennyiben

Így hát magától értetődő az az ötlet, hogy
hozzunk létre egy saját konyhát, ahol frissen készült, ízletes és tápláló ételek készülnek majd gyermekeink számára. Az is
alapvető, hogy az iskola kertjét alakítsuk át
olyanná, hogy – legalább részben – fedezni tudja a konyha szükségleteit.
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Mivel a konyha-projektnek a kivitelezésén
már tavaly gondolkodtunk, ennek a ﬁgyelembevételével hoztuk meg azt a döntést
is, melynek során az ebédlő – végre! – átmeneti helyzetéből egy végleges és megfelelő helyre került. A tervezett konyha
ennek megfelelően az épület mellett lenne
kialakítva. A konyhával kapcsolatban két
olyan költségirány mutatkozik meg, mely
nagyságrendben érinti közösségünket. Az
egyik, hogy mekkora az az összeg, amibe
a konyha kialakítása és felszerelése kerül,
s a másik pedig a konyha üzemeltetésének költsége, mely az ott dolgozók bérétől
kezdve az energia, az alapanyag stb. árát
tartalmazza majd.

Baji Vica Mária, 7. osztály

A már említett szülőtársunk az előzetes
megbeszélések alapján jelezte, hogy érdekli őt mint vállalkozót – akinek a szempontjai az ételkészítés minden területén
igen közel állnak a miénkhez – a konyha
üzemeltetése, működtetése. Ezirányban is
volt már előkészítő megbeszélésünk, bár
a teljes kidolgozás és majd a döntés még
előttünk van. A munka még csak most kezdődik el igazán. Fel kell mérnünk a várható
költségeket és a meglévő erőforrásainkat
a fedezésükre. A legoptimistább várakozás
a konyha beüzemelésének idejét a következő évben tartja kivitelezhetőnek, de a
legpesszimistább sem jósol 2 évnél többet.
Vannak megtakarításaink, és olyan költségvetésünk, mely folyamatos tartalékképzést tesz lehetővé. Nem titkolom, hogy abban is reménykedünk, hogy ha szükséges,
a szülői közösségünk e konkrét projekt érdekében talán további erőforrást is elő tud
teremteni.

minden a terveink szerint alakul, úgy a tavasz végétől szeretne egy albérletet találni
a közelben, s így, aki tud ebben segíteni, azt
örömmel fogadnánk.) Ezáltal az első alprojekt megvalósíthatónak tűnik.
II. A második – a konyha kialakításának
feladata – igényli a csoportmunkát. Szerencsére egy kedves szülőtársunk, aki
maga is konyhát üzemeltet, összehozott
bennünket egy szakemberrel, aki olyan
konyhák kialakításával, felszerelésével, beüzemelésével és működési engedélyének
beszerzésével foglalkozik, mint amilyenre
nekünk szükségünk van.
Úgynevezett konténerkonyha kialakításában gondolkodunk. Ez nem kíván olyan
építészeti megoldásokat, mely a környezetünk drasztikus átalakításával, helyhez
kötöttséggel járna. Mivel „saját házi tervezőnk” van Dallmann Péter személyében
– aki már több tervet is készített nekünk, s
ezért nagy köszönettel tartozunk neki – ,
így a tervezés, a közművekkel való felszerelés és engedélyeztetés folyamatai is szakértői kezekben lesznek.

Terveink (álmaink) szerint a konyha nemcsak a tanév napjai alatt működne – már
csak a gazdasági hatékonyság miatt
sem –, hanem a szünetekben is volna
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feladata. Arra is gondoltunk, hogy a nyári,
őszi idényben, amkor sok, és viszonylag
olcsó idénytermény van, akkor a konyha
befőzéssel, tartósítással is foglalkozhatna. S nemcsak a saját ellátására, hanem
családjaink előzetesen felmért igényei
alapján különféle befőtteket, lekvárokat,
savanyúságokat és egyéb ﬁnomságokat
készítenének. Ez is hozzájárulna a tudatos
táplálkozáshoz és a gazdaságos működtetéshez. Tudatában vagyunk annak, hogy
olyan mennyiségű terményt a mi kertünk
nem lesz képes előállítani még jó sokáig,
mint amire a konyhának szüksége lesz. Éppen ezért fel kívánjuk venni majd a kapcsolatot olyan környékbeli biogazdákkal, aki
elláthatnak bennünket a kívánt minőségű
termékekkel. Ebben a szemléletben benne
van az is, hogy ne távolról utaztassunk ellenőrizhetetlen minőségű alapanyagokat.
S a legfontosabb szempontot hagytam a
végére ebből a projektből, s ez a gyermekeink szerepe a kertben, vagy megfordítva
a hangsúlyt: a gyermekeink életében mi
a kertnek, a kertben végzett munkának a
szerepe?

Vizy Panna, 5. osztály
Rudolf Steiner annak idején, mikor Stuttgartban, az első iskolában elkezdődött a
kertművelés oktatása, azt mondta, hogy
a gyerekeknek nem kicsi, egyedi kertecskéket kell művelniük, sőt, kifejezetten egy
működő, valódi igényeket kielégítő kert
működtetéséhez kell kapcsolódniuk, hogy
érezzék: a munkájuk, az erőfeszítésük számít és jelentős, s rátekintésük legyen egy
teljes, évszakokon és éveken átívelő folyamatra.

Egy olyan kertben dolgozni, melynek az
eredményeképpen napi szinten kézzel fogható dolog, az étel alapja kerül ki a kezük Az első másfél évtized ezt a szemléletet
alól, nos, az igen felemelő érzés!Mikor az alapozta meg, erre törekedtem az órákon,
év elején erről a lehetőségről beszéltem a de ez az új lehetőség minőségében fogja
gyerekeknek, mindegyikük nagyon lelkesen tudni ezt kiterjeszteni.
viszonyult a tervhez. Nekik aztán valódi taA másik és nem kevésbé fontos pedagópasztalatuk lesz arról, hogy milyen is az a
giai szempont a következő projekt kibonfolyamat, amikor a saját ﬁzikai tevékenytásakor kap hangsúlyt, ugyanis azzal van
ségük eredményeként hozzájárulnak sok
szoros kölcsönhatásban. Ez a Dióhéj adtársuk és a maguk táplálékához. Sőt, a
venti számában lesz olvasható.
VII-VIII. osztályosok akár az ételkészítési
és felszolgálási munkákban is részt vehet- Természetesen – mivel lételemünk a létnek, s így teljessé válik számukra az egész bizonytalanság – ezek a tervek egyelőre
folyamat, s nem elméletben, hanem valódi „csak” tervek. De nagyon akarjuk.
tapasztalás útján.
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GYÓGYÍTÓ NEVELŐK, GYÓGYÍTÓ SZÜLŐK
KONFERENCIÁJA
Július elején egy fantasztikus hölgy vezetésével, akit Robyn M. Brown-nak
hívnak, egy olyan konferencián vettünk részt, melynek már a címe is sokat
sejtetett. De mégis mit jelent gyógyító nevelőnek, gyógíyító szülőnek lenni?
Rudolf Steiner így beszél erről Gyógypedagógiai kurzus című eladássorozatának
mindjárt a legelején:

majd a Mulberry Farmot. Az elmúlt 30 év
munkájának gyümölcse lett „A gyógyító
nevelés gyakorlata a hét életfolyamaton
keresztül” című könyv, illetve a már sok helyen megtartott „Gyógyító nevelők, gyógyító szülők” konferenciája.

„Nem kevés az olyan gyermek, akinek fejlődése visszamaradt, ezáltal különleges
nevelésre, és amennyire lehetséges, gyógyításra szorul.”

Robyntól a következőket hallottam, melyek
fontosak voltak számomra:

Tehát, ahhoz, hogy nevelőként a feladatunkat igazán jól végezzük, gyógyítókká
kell váljunk, mondja Robyn M. Brown, a
konferencia vezetője. És megint felmerül a
kérdés: Mit jelent gyógyító nevelőnek, gyógyító szülőnek lenni?

Nekem mint osztálytanítónak nem elég ismernem és használnom a tanárképzésen
tanult temperamentumokat, az életkori
sajátosságoknak megfelelő történeteket, a
helyes napi, heti, havi, éves, 7 éves ritmusokat?

Robyn 30 éve Waldorf-pedagógus, kezdetben egy Waldorf-iskolában vitt végig egy
osztályt, majd tanulni ment, hogy megtudja, mit tehet azokért a gyerekekért, akiknek
többre van szükségük. A tanulóévek után
megalapította a Mulberry Classroomot,

Egyre inkább úgy tűnik, hogy nem elég.
Egyre kevesebb gyermeknél érhetünk el
teljes sikert, egyre kevesebb gyermeket
vagyunk képesek gyógyítani ezekkel az
„eszközökkel”. Akkor ezek szerint van más

11

2018. ÖSZ

gyermeket. Tehát első lépés az ítéletmentes megﬁgyelés. A megﬁgyelés nem más,
mint odaadás. Önmagunk odaadása a legapróbb részleteknek is, mert ezek az apró
részletek ugyanolyan fontosak, mint a legnagyobb dolgok a környezetünkben. Ekkor
a következő kérdés merülhet fel: Milyen a
helyes megﬁgyelés? Mikor tudok helyesen
megﬁgyelni? A helyes megﬁgyelés ítéletmentes. Nem alkotok sem a szimpátiából
érkező pozitív ítéletet, sem az antipátiából
érkező negatív ítéletet. Ekkor tudom a kettő
között egyensúlyozó szeretet által a saját
Énemmel, a gyermek Énjét megismerni.
Esténként visszagondolok a gyermekre, a
minden részletre kiterjedő megﬁgyeléseimre, és ezeket a képeket – nem gondolatokat
– viszem bele az álomba, ahol is a szellemvilággal összeköttetésben át tudom adni
ezeket a képeket a gyermek őrangyalának,
aki „beszél” hozzánk, és reggel képesek
leszünk úgy ébredni, hogy válaszokat kaphatunk, mit kell tennünk. A megﬁgyelt kép
egy felajánlás, melyet az angyalok fogadni
képesek, és ezáltal segíteni tudnak nekünk,
illetve rajtunk keresztül a gyermeknek. Ha
így cselekszünk, elgördíthetjük az akadályokat, melyek a gyermek előtt állnak, és
akkor eljuttathatjuk a gyermeket oda, ahová ő tart, ahová neki tartania kell. Ha képesek vagyunk a gyermek akadályaiba belehelyezni magunkat, akkor leszünk képesek
arra, hogy a dolgok lényegéhez jussunk. Ez
vezet el bennünket e következő lépéshez.

útja a gyógyító nevelésnek? Igen! – kaptuk
rögtön a választ Robyntól. Karl König hét
életfolyamatán keresztül vizsgáltuk meg a
Rudolf Steiner Gyógypedagógiai Kurzusán
elhangzottakat.
A Konferencia azzal kezdődött, hogyan is
nézzünk rá egy gyermekre. Mi az, amit tennünk kell azzal, amit látunk. Helyes-e, ha a
látottak alapján következtetünk valamire.
Helyes-e, ha címkékkel illetjük a látottakat.
Egyértelműen kijelenthetjük, nem. Ezek
mind zsákutcába vezetnek, hasztalanok,
sőt egyes esetekben károsak is lehetnek.
Amit tennünk kell, nem más, mint hogy
megﬁgyelünk, csak és kizárólag megﬁgyelünk. Ne hozzunk ítéletet, ne adjunk
címkéket, ne következtessünk, csak megﬁgyeljünk! Ekkor juthatunk el a gyermek
Énjéhez, géniuszához, ekkor nem öljük ki
a gyermekből a benne szunnyadó zsenialitást, amit egyébként tanítóként minden
pillanatban keresünk benne. Nem szimptómákra kell keresnünk a választ, hanem
a gyermek egészéből kiindulva, a szimptómák felé haladva kell megismernünk a
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Mielőtt azonban tovább léptünk volna, kaptunk pár megﬁgyelési gyakorlatot, amelyekkel megtapasztalhattuk, hogy nem is
olyan egyszerű az ítéletmentes megﬁgyelés. Milyen hamar betüremkedik az ítélet
a megﬁgyeléseinkbe. Ezen kell első lépésként sokat dolgoznunk. Majd léphetünk tovább önmagunk felé.
A megﬁgyeléssel megismerem a gyermek
előtt heverő akadályokat, ezekbe belehelyezem magam, azaz a saját akadályaimon, illetve az ezeken végzett munkám
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által megismerem önmagamat és így
képes vagyok hatni a gyermekre. Ugyanis:

gyermekek Énjére. Étertestünk Énünk pontjából kinyúlik az osztályterem perifériájáig.
Az egész osztályt tartjuk meg ezzel az étertesttel. Ezen meditációs szinten dolgozva
sokat tehetünk Énünk tudatba emelésével,
ekkor azon dolgozunk, hogy Énünk irányítson és alakítsa asztráltestünket.

– a nevelő éterteste formálja a gyermek
ﬁzikai testét,
– az asztrálteste formálja az étertestét,
– az Énje formálja a gyermek asztráltestét,

A Waldorf-oktatásban a temperamentumokat eszközként használjuk a gyermekek
megértéséhez. A négy temperamentum a
négy lénytagunkhoz kapcsolódik:

– és végül a nevelő szelleménje formálja
a gyermek Énjét.
A következő lépés tehát nem jelent mást,
mint az önmagunkon végzett munkát,
amely ahhoz szükséges, hogy bele tudjuk
helyezni magunkat a gyermek akadályaiba,
át tudjuk érezni ezeket a megtorpanásokat és újralendüléseket. Ezek a helyzetek
már ismerősek legyenek számunkra, és
így kellő empátiával rendelkezzünk irántuk. Ezek a feladatok is részei a Pedagógiai Törvénynek. A Pedagógiai Törvényen
kívül kaptunk egy meditációt is Robyntól.
A pont- és a periféria-meditációt. Képzeljünk el egy pontot egy körben. Aztán egy
pontot tartalmazó kört. Mi, tanítók vagyunk
a pont, a gyermekek körben a periféria. Ez
az „eszköz” elménket teszi rugalmassá, az
éteri gondolkodást segíti elő. A mi Énünk
hat egy pontból a periférián elhelyezkedő

– a ﬁzikai test erőinek túlsúlya melankolikus,
– az étertest dominanciája flegmatikus,
– az asztráltest uralkodó befolyása szangvinikus,
– az Énerők túlsúlya kolerikus temperamentumot eredményez.
Általában a temperamentumokkal való
munka egyszerű eszköz, de egyre inkább
azok a gyermekek vannak túlsúlyban, akiknél ez már nem működik. Ha már beléptek
a gyógypedagógiai polaritások területére,
akkor hátrébb kell helyezni a temperamentumok jelentőségét és előtérbe kell helyezni a Gyógypedagógiai Kurzus polaritás-képeit. De mik is ezek a polaritások? Amikor
a polaritásokkal dolgozunk, akkor nem azt
vizsgáljuk, hogy melyik lénytagunk van túlsúlyban, hanem inkább azzal foglalkozunk,
hogy a négy lénytagunk hogyan kapcsolódik egymáshoz, illetve hogyan működik
együtt. Így megkülönböztethetünk három
polaritás-párt. A párok első fele a gravitációhoz kapcsolódik túl erősen, a második
fele a felhajtóerőbe helyezkedik túlságosan. Ekkor egy újabb csodával, egy újabb
összefüggéssel találkoztunk. Azzal méghozzá, hogy ezek a polaritások állapotai
hogyan befolyásolják a 12 érzékelést. A
konferencián sok olyan mozgásos gyakorlatot kaptunk Robyntól, melyek segítségével jobban megﬁgyelhetjük a gyermekeket,
illetve sokat segíthetünk a gyermekeknek,

Lippner Ádám, 7. osztály
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hogy visszataláljanak a saját egyensúlyi
állapotukba.

Ezeket kaptuk Robyntól. Sajnos a konferencián nem tudtam végig jelen lenni, de most
indul a konferenciára épülő műhelymunka,
melyen szintén részt veszek. Így a polaritásokról, illetve az azokkal végzett munkákról
a hét életfolyamaton keresztül a következő
számokban írok majd részletesebben.

A helyes megﬁgyelést, az önmagunkon
végzett nevelés módját és ezáltal a megértéshez szükséges beleérző-képességet, valamint a polaritások képét készen
kaptuk. A következő lépéseket már saját
erőnket használva kell megtennünk. Már
nekünk kell adnunk valamit önmagunkból.

Freigang Krisztián

Ahogyan a cikkben is említette Krisztián, Robyn M. Brown egy könyvet is írt erről,
amely a közelmúltban magyarul is megjelent. Így aki nem tud személyesen részt
venni a konferencián, műhelymunkákon, az is belemélyedhet a témába a könyv
segítségével, amelyről az alábbiakban olvashattok egy személyes könyvajánlót.

ROBYN M. BROWN:
A GYÓGYÍTÓ NEVELÉS GYAKORLATA
A HÉT ÉLETFOLYAMATON KERESZTÜL
Mindenkiben más hagy nyomot, más tapasztalás, megélés fontos számára. Nekem a könyv olvasásánál az első nagy felismerés, kérdés az ítélet nélküli megﬁgyelés
volt: hogy hogyan lehet így rátekinteni gyermeke, felnőttre, mit is jelent ez, hogyan kell

Mindenki életében vannak olyan könyvek,
előadások, melyek mély emlékeket hagynak és sokszor eszébe jutnak, esetleg újra
is olvassa, belenéz, elmereng rajta. Nekem Robyn M. Brown: A gyógyító nevelés
gyakorlata a hét életfolyamaton keresztül
című könyve ilyenné vált. Kétszer olvastam
eddig és eleinte naponta, most hetente nézek bele. Szókratész azt mondta korábban,
csak azzal tudunk műveleteket végezni,
ami a fejünkben van. Digitális korban élve
könnyen beleeshetünk abba a csapdába,
hogy azt gondoljuk, megfelelő kereséssel
minden információ elérhető, és ez elég is
lehet. Az információ önmagában nem ad
megélést, tapasztalást. Ez a könyv valódi
tapasztalásból, megélésből született és
lehet megélni ezen keresztül azt, amit 20
év alatt egy osztálytanító megélt, fejlődött,
változott és megtalálta útját, ami ahhoz vezet, hogy a gyerekek és önmaga is gyógyulni tudjon. S Robyn nagyon hív könyvében,
hogy mi is meg tudjuk élni ezt az utat olyan
módon, amilyenre képesek vagyunk.
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csinálni. S gyakoroltam tudatosan, ﬁgyeltem magam és másokat, hogy ilyenkor mi
történik, és ha elengedem ítélkezésemet, a
gyerekek megnyugodnak, megérzik valahogy, hogy itt valami más minőség van.

pasztalásokon kívül hogyan jutott el arra
az útra, amin most is van és gyógyítani tud.
„Ne feledjük, nem az számít, amit mondunk
vagy csinálunk, hanem az tesz minket
gyógyító nevelőkké, akik vagyunk. Az mutatja meg leginkább, hogy kik vagyunk,
amivé válni próbálunk. Nem kell tehát a
bűntudatot választani. Van másik lehetőség.” Robyn M. Brown

Jómagam szülői minőségben vagyok jelen
gyermekek környezetében, és elég harcos,
karcos kihívás van most előttem: négy kamaszgyerek – két ﬁú, két lány –, és a két
lány nevelt gyermek, szülőanyjuk nem én
vagyok, hanem a húgom. Hét éve nevelem
őket családi okok miatt, s elég közel vannak egymáshoz korosztály szerint: 16, 16,
14, 13 évesek. S az ítélet nélküli megﬁgyelés rajtuk és rajtam is segít ebben a viharzó
korban, mikor a kamaszok már önmagukat
teremtik, és az elfogadás nagyon fontos
számukra, még akkor is, ha éppen az ellenkezőjét mutatják szóban, tettben.

Nagyon élő, nagyon igaz, nagyon szép
könyv ez számomra, és sokat segít saját
utamon is, mely néhol rögös, néhol megtorpanó, néhol minden megy könnyedén.
Ajánlom olvasásra, megismerésre, megélésre ezt a könyvet. A folyamat, amibe beleléptem azzal, hogy megengedtem magamnak, hogy hasson rám, gyógyítson, nekem
nagyon jó.

A másik nagy megélés számomra, hogy
saját traumáinkból, fájdalmunkból hogy
teremthetünk burkot a melegítés életfolyamatában. „Azt tanították nekünk, hogy a
minket leginkább megsebző dolgokat kell a
leginkább elrejtenünk. Arra neveltek, hogy
szégyelljük magunkat.” Robyn M Brown

Horváth Réka
Waldorf-szülő
a Farm-alapú Nevelési Egyesület munkatársa
A könyv itt rendelhető meg: http://farmiskola.hu/2018/08/10/a-gyogyito-neveles-gyakorlata-a-het-eletfolyamaton-keresztul/

S a könyvben megismerhetjük, átélhetjük
az osztálytanító megéléseit, a gyermek-ta-
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CSOMÓK ÉS RÜGYEK
Werner Kuhfuss, 2015. február
A gyermekek fejlődése meglehetősen különböző.
Néhányan jelentős személyes és szociális gondokkal küzdve fejlődnek,
mintha egy csomó bogozódna össze, majd oldódna meg, mások meg úgy,
hogy az idő múlásával ﬁnom változások jelennek meg,
mintha csak egy rügy bomlana ki a maga természetességében.
Egy nehéz és időnként mind a gyermek,
mind a környezete számára fájdalmas
gyermeki fejlődési szakaszt egy kibogozásra váró „csomó” képével szemléltethetünk.
A kevéssé bonyolult gyermekek esetében
egy rügy kibontakozásáról beszélhetünk.
A gyermekek persze nem növények, ám
egy gyermeki „rügy” kibomlása éppúgy
mindig – még ha rejtettebben is – drámai,
veszélyekkel körülvett és régebbi életekből
származó tapasztalások, tettek és szenvedések következménye.
Következménye vagy megvalósulása mindannak, amit a szellemi világban az adott
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individuum erre az életre a maga számára
elhatározott. E következmények a sors terheit viselik és így bonyolultabbak, mint az
a mindig ismétlődő elem, melyet a növényi
rügy kibomlásában találunk.
Itt nem azokra a dolgokra gondolunk, amelyek a gyermeknél feltárulnak, hanem ezeknek minőségként történő békés és ﬁnom,
vagy éppen nehézkes és küzdelmes fejlődésére.
Ugyanannál a gyermeknél akár mindkettő
követheti is egymást: a rügyet bontó és a
csomót képző elem is.

A helyzet bonyolulttá válik, ha egy csoportban több gyermek is a drámai utat választotta az életbe vezető utak közül. Ekkor,
úgy tűnik számomra, mintha egy egész, a
sors által összekötött csoport talált volna
itt egymásra azért, hogy a többi gyerekkel
és a résztvevő felnőttekkel helyrehozza azt,
ami az egykori konfliktusokban tisztázatlan maradt, vagy hogy felkészítsen a jövő
nehézségeinek megoldására.
Hogyan segíthetünk a gyerekenek,
akik
a
gyermekkor
paradicsomát
láthatóan elveszítették?
Az egész történést nem „pedagógiai szempontból” kell szemlélnünk, hanem mint
életvalóságot, ahol – úgymond – életről
és halálról van szó, tehát az életről a maga
teljességében, és nem a megszokáson
alapuló pedagógiai, szakmai tapasztalatról. Egyedül ez felelhet meg méltóképpen
a gyermekként hozzánk érkező individuumok elvárásainak.
Ehhez hozzátartozik az a törekvés, hogy
megérzéseket, sőt, bizonyosságokat hívjunk elő magunkban, s ez messze túlmutat
azon, ami szokásos módon pedagógiailag
lehetséges. Ha egy kisgyermeknél valami
olyan jelenik meg, ami csomónak tűnik,
tanácsos, hogy ne kezdjünk azonnal a pedagógiai tapasztalataink között keresgélni.
Ilyen esetben a helyes cselekvés nem az,
hogy egy sematikus gondolkodásmódból
kiindulva intézkedéseket teszünk, hanem
az, hogy saját bensőnkben felkutatjuk azt,
amit a drámaiság iránti művészi érzéknek
nevezhetünk.
Arról van szó, hogy valahol a lélek mélyén
a személyes érdeklődés arra vár, hogy
felébresszék. Ez a drámai események
iránti művészi érzékkel összefüggésben
álló érdeklődés, melyet nem a pedagógiai
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szakkönyvek élénkítenek, hanem inkább a
drámaírók, festők, szobrászok vagy zenészek.
Hiszen ők mindazt megfogalmazzák, ami
a konfliktusokat feloldja: nem azok elhárítása, hanem azoknak művészi fokozása,
kiterjesztése és felnagyítása. Ez teszi a
nevelést életművészetté. Egy festő képén
lévő színfolt nem zavaró elem, hanem a
fantázia ösztönzője: a gyermek “problémáját” hálásan, mintegy motívumként üdvözöljük, amely bepillantást nyújt számunkra
egy egyéni sors drámájába.
Felnőttként megtiszteltetésnek érezzük,
hogy jelen lehetünk ennél a sors-kinyilatkoztatásnál, és tanúi lehetünk ennek: ez
teszi a nevelő életét izgalmassá.
Ekkor elszakadunk attól a felfogástól, hogy
a gyermeki magatartás megváltozását a
normálistól való eltérésként lássuk, sőt attól is, hogy terápiás beavatkozással akarjunk ezen segíteni.
Történelmi kitekintés
Természetesen ez eleinte nehezebbnek tűnik, mint a közvetlen módon beavatkozó és
látszólag normalizáló cselekvés. Azonban,
ami itt napvilágra szeretne kerülni, az már
magában hordozza a támogató segítségnyújtás lehetőségeit is, persze csak ha valóban meg akarjuk látni ezeket. Így ahelyett,
hogy állandóan pedagógiai „kompenzáló
mozdulatokat” végeznénk, egy egyéniség
születésének segítőivé lehetünk.
Nagy segítséget jelenthet ebben, ha tekintetünket a nevelés mindennapjaitól a történelem felé irányítjuk, s azzal az elvárással
fordulunk magunkhoz, hogy a gyermek
szokatlan viselkedésében drámai történelmi eseményekre és korszakokra ismerjünk.
Itt nem az a fontos, hogy megtaláltuk-e
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az igazán megfelelő korszakot, vagy azokat a bizonyos egyéniségeket, hanem az,
hogy egyáltalában hagyjuk, hogy az emberiség történetének drámaisága hatással
legyen ránk, hogy látásmódunkat kiszélesítvén a gyermeki mindennapoktól eljussunk ahhoz, ami a múltból és jövendőből
beleragyog ezekbe a napokba. Miért ne
nyithatnánk ki egy történelemkönyvet egy
adott korszaknál, mely lelki tehetségünket
olyan képekkel látja el, amelyek egy eleinte
megmagyarázhatatlan vagy elviselhetetlen gyermeki viselkedés hátterét megvilágítják számunkra? Legyen ez a francia forradalom, a harmincéves háború vagy akár
az előző évszázad két nagy háborúja.
Mit tanulhatunk a gyermekektől, akik
eredetünk ártatlanságát mutatják meg
nekünk?
Egészen más a szerepe a rügyszerű gyermeki fejlődésnek a történetben. Mi, nevelők
tisztában vagyunk a fejlődésnek e két
formájával. Míg a fejlődés drámai szakaszaiban a gyermeki ártatlanság inkább a
háttérben rejtőzik, addig a rügyező kibontakozás gyermekei maguk az ártatlanság
megnyilvánulásai.
Míg a drámai viselkedésű gyermekek esetében a Paradicsom elveszni látszik, és nekünk az a nehéz feladat jut, hogy a Paradicsom gyermeki képeit ne vonjuk meg tőlük
haragunk és pedagógusi túlbuzgóságunk
révén, addig a rügyként fejlődő gyermekek
az emberiség eredetének ártatlanságát
mutatják meg, amikor például a karácsonyi játékban Mária kék köpenyében, vagy a
Csillagangyal ruhájában lépnek elénk. Valami olyan nyilatkozik meg a gyermekekből
e szerepek mély, belső befogadása révén,
mely egyébként a mindennapok zűrzavarában csupán néha csillan fel.
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Ilyenkor a nevelők – a születés segítőiként
is – inkább azok, aki tanulnak az ártatlanságtól.Korszerű – és a szellemvilágot is ﬁgyelembe vevő – pedagógia csak az lehet,
mely tanulva szolgál, s azt szolgálja, ami
naponta újonnan és semmilyen korábban
szerzett tapasztalathoz nem illeszkedve,
magát a nevelő érzékeinek és lelkének
megmutatja. Míg a csomójából szabadulni akaró gyermeknek a drámai érdeklődés támogatására van szüksége, addig a
rügyként kibomló kisgyermek a nevelő lelki
vagy inkább képzeletbeli simogató gesztusára vár, melyben nincsen semmiféle szentimentalitás, hanem inkább egy jó kertész
értő, melegséggel teli gondoskodása.
Ha belepillantunk az emberi gondolkodás
történetébe, akkor a fejlődés mindkét formáját megtaláljuk Schillernek „A naiv és
szentimentális költészetről” c. írásában.

mes. Tízéves intenzív kapcsolatuk során,
mely Schiller haláláig tartott, az utóbbi
Káin, aki testvérét, Ábelt, azaz Goethét
nem ritkán megsértette vakmerő előre törekvésével.
Ugyanakkor pedig éppen ő ad Goethének,
aki találkozásuk idején – mint ezt maga is
kifejtette – fejlődésében megrekedt, éppen
e merész, támadó szellem révén új tettekre
ösztönző impulzust.

R. Nagy Bíbor Dorottya, 7. osztály
Schiller bemutatja saját, drámai módon
küzdő természetét, mely úgymond az
elvesztett Paradicsomot keresi, és ennek
ellentétes voltát Goethe lényével, melyet
„naivnak” nevez, és amely teremtő fantáziájában mindig magában foglalja a világ
növekedését és létesülését. Ebben az öszszefüggésben bukkan fel Káin és Ábel – a
testvérpár – ősképe, s ha e képpel mélyen
és hosszú ideig foglalkozunk, akkor ez egy
érzéket nyithat meg, mely bennünket nemcsak nevelőként, de cselekvő és szenvedő
emberként is egész életünkön át oltalmazón végigkísérhet.
Nem véletlen, hogy Schiller a nagy drámaíró, s ezáltal a fájdalom ábrázolója, fejlődésében is mindig az ellenerő ellen küzd.
Goethe ezzel szemben semmit sem tett
életében önszántából, ami – ahogy ezt
maga mondta – nem volt számára kelle-
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Ő az új Káin, aki a gyilkos hajlamát ösztönző, építő, sőt gyógyító képességgé
alakítja fejlődésében. Engedjük hát, hogy
a gyermekek, akik azért bonyolultak, mert
nemcsak a saját, hanem a világ gondjait
is magukra vették, ösztönzőleg hassanak
ránk! S engedjük azt is, hogy a többiek, a
rügyek, megörvendeztessenek bennünket!
Ők azok, akik a drámaiakkal való együttlét
révén fáradozásaik közepette ajándékba
kapják – mondhatni mintaként – azt, ami
később segíti őket abban, hogy legyőzzék
az élet súlyos gondjait.
A gyermekek csomói és rügyei segítséget
jelenthetnek számunkra, hogy azt, ami
gyermeki módon mutatkozik meg, annak
lássuk, ami valójában: gyökérnek és csírának az eljövendő életre az egyre nehezebb
időkben.
Ebben a korban, mely a játék kora – mondja Rudolf Steiner –, a gyermekben az alakul, ami majd húsz, harminc évvel később
életútja során képessé teszi őt arra, hogy
valódi, sorsát meghatározó, létfontosságú
döntéseket hozzon.
Kuntz Orsolya fordítása
Forrás:
németül: https://www.erziehungskunst.de/
artikel/fruehe-kindheit/knoten-und-knospen/
angolul: https://www.erziehungskunst.de/en/
article/early-childhood/knots-and-buds/
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Werner Kuhfuss 1931-ben született a Saar-vidéken, a francia határ mellett. Írásaival a www.szabadgondolat.hu oldalon ismerkedhetünk. Törekvéseiről és
munkájáról bővebben olvashatunk az általa alapított Kallias Schule honlapján:
http://www.kalliasschule.de/
Waldorf-pedagógus, gyógypedagógus. Svédországban is élt, ott autista gyermekekkel és pszichotikus ﬁatalokkal dolgozott. Munkatársa volt a zenész és pedagógus Pär Ahlbomnak is. A Kallias-mozgásgyakorlatok mint szociális mozgásjátékok megálmodója, ami kezdet egy szociális művészet felé. Később visszatér
Németországba, ahol 2000-ben munkatársaival létrehoz egy Waldorf-óvodát, ami
a Méhkaptár, "Bienenkorb" nevet kapja és mellette egy műhelyt, "Werner-Werkstatt" néven. Itt óvodáskorú és időnként nagyobb gyermekekkel foglalkoznak.
Többször járt Magyarországon, nagy hatással volt rá Makovecz Imre építészete,
néhány évvel ezelőtt Gödöllőn is tartott egy képzést. A gödöllői képzés óta ez
a kapcsolat Forgács Erzsébetnek köszönhetően folyamatossá vált, ennek folytatásaként néhányunknak közösségünkből lehetősége volt egy újabb képzésén
részt venni, melyről az alábbiakban olvashatjátok Kolinger Margó beszámolóját.

ÖNÉRVÉNYESÍTÉS
VAGY KÜLSŐ BEFOLYÁSNAK VALÓ MEGFELELÉS?
Werner Kuhfuss előadása
2018. szeptember 22. Waldkirchen
Werner Kuhfuss magas kora ellenére is vállalta ezt a szeptemberi szombatot, melyre
volt szerencsém meghívást kapni Forgács
Erzsébettel és Balajti Ilonával együtt, így
hárman három intézményt képviselhettünk Magyarországról. A vendéglátókkal
együtt huszonketten vettünk részt a kurzuson, ahol a nemzetközi részvételt a magyarokon kívül egy kedves, rigai óvónéni jelentette. Nagy örömünkre velünk volt Stráma
Éva is, aki Kuhfuss úr munkatársa volt jó
ideig.
Waldkirchen kicsiny városka a Fekete-erdőben. Ennek belvárosában található a
Waldorf-óvoda és a Werner-Werkstatt, házigazdánk műhelye, ahol kisebb-nagyobb
csoportokban foglalkozik a gyerekekkel.
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A két intézményt egy ajtó választja el egymástól. A műhelybe lépve lenyűgöző kép
fogadja az embert. Számtalan munkaasztal, satupad, polcok, állványok és rengeteg
szerszám esztétikusan, hangulatosan elrendezve. Igazi gyermekparadicsom.
A bemutatkozás után mozgással kezdtünk,
amit a délután folyamán megismételtünk.
Ennek során megtapasztalhattuk, hogyan
tud huszonkét ember úgy együtt mozogni
egy térben, egy szociális térben, hogy tulajdonképpen mindenki mindenkit vezet. A
mozgásgyakorlatok után Werner előadása
következett.
Először arról a gyermeki minőségről beszélt, amely minden felnőtt emberben
benne él. Majd a két pólus: a káosz és a

rend kérdését elemezte. Ezek között az
átmenetet egy muzikális, zenei, "khorosz",
kórus minőség képezheti. Itt jelenik meg
a méhkaptár képe, melyben jelen van a káosz és rend és benne van a harmónia és
a zeneiség is. Fontos a képalkotás: képet
lehet adni, ami segít rendezni a káoszt. A
munka is lehet rendező erő. Annak ritmusa
is segíthet visszatérni a harmóniához, de a
játékosság, a gondolat játékossága is betöltheti ezt a szerepet.
Mindenképpen kell egy orientációs pont,
amihez képest bizonyos értelemben rendezni tudják magukat a káoszból például
egy óvodában, iskolai órán. Intenzív kíséretet kíván ez a pedagógustól. Nem feltétlen beavatkozást, egyfajta jelenlétet. Így
a káoszból önrendelkezés nőhet ki, ha türelmünk van kivárni a rendeződést. Kicsit
hagyni a káoszt, akkor felléphet az önrendelkezés.
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Azután ezekre az önrendelkező gyerekekre messzemenőkig lehet támaszkodni az
önálló munkák során. Az iskolában kissé
szűkebbek a keretek, ezért sokáig nem lehet ezt hagyni, hamarabb fel kell oldani az
ilyen helyzeteket.
Az emberek többsége, gyakran a pedagógusok is félnek az ismeretlentől, félnek
a káosztól. Werner egyszer egy harmadikos osztálynál érezte, hogy ott a tanár
mindentől fél, ha nem tudja úgy csinálni
a munkáját, ahogy annak idején tanulta a
tanárképzésen. Pedig minden anyaggal,
a tananyaggal való ismerkedés is lehetőséget ad a játékra, de erre nem kapnak
felkészítést a tanárképzéseken. Van, ahol
a szülők támasztanak követelményeket
a tanárokkal szemben, mintegy megvásárolják a pedagógiát. Az óvodában talán
nagyobb lehetőség van a szabadságra, de
ez időnként ott is kezd problémássá válni.
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ami az embrionális fejlődése során őt végigkísérte.)
Akkor oldódik fel a káosz, ha én magam
mint pedagógus is kibírom, meg merem
tenni azt, hogy várok. Van bátorságunk
kivárni a rendeződést. Ha beleavatkozok,
akkor egy „rendőri” minőség által rendeződnek a dolgok; ha magától rendeződik,
akkor nyugalom lesz belőle.
Ülök egy teremben. Fizikailag ott vagyok,
és a lelkem ki tud terjedni a világmindenség felé. A jó akarat mint fehér mágia kiterjed és feloldja a félelmet.

Tehát fontos a szülőkkel való közös munka,
együttgondolkodás is. Hiszen az állami oktatásban a gyerekek sokszor már nem tudnak játszani és lassan már csak a virtuális
világot tapasztalják.
Hogyan lehet egy nap folyamán
egyensúlyt teremteni, ápolni a szociális
oldalt? Hogy valósul meg az áramlás a
pedagógus tevékenysége és a gyerekek
tevékenysége között?
A félelemnél az ember bezáródik önmagába, nem tudja, merre nyisson a megoldás
felé. A káosz valamit akar, kialakul egy hierarchia abban, ahogy a gyerekek várakoznak, hogy ők is sorra kerüljenek egy munkatevékenység különböző fázisai során
a várakozás idején. Megjelenik az idő minőség, a rendezés, a türelem. (A gyermek
„időmester". Születése után, hogy emberré
váljon, folytatnia kell az építő mesterséget,
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A történelemben, például a szocializmus
idején nem szabadott káoszt mutatni, a
hatalom uralta a káoszt. Nem volt az ember kezében semmilyen eszköz, hogy uralni tudja, hogy rendező elvet hozzon létre.
Az ember boldog lesz attól, hogy egy új
rendező erő keletkezik, hogy nyugalom jön
létre a káoszból.
Kora gyermekkorában, ha valakit sokszor
félelmet keltve nevelnek vagy félelem veszi
körül, az felnőtt korában gyakorta betegségekhez vezethet. A félelem bele van ivódva a civilizált társadalomba. Az időskori
demencia is következménye lehet a korai
helytelen nevelésnek.
Egy iskolában is megjelenik a félelem, például, hogy megvan-e a zárása a tanévnek.
Pedig ez lenne az a hely, ahol nyitni kellene
a világ felé. Felismerni, hogy mi az, ami én
vagyok, ki vagyok én? A gyerekek tanuláshoz való viszonyának, motivációjának kérdéseivel kellene foglalkozni. Vagy az óvodában mit értünk szabad játékon?
Az iskolás szülők érdeke gyakran az, hogy
a gyerekek minél több szabálynak megfeleljenek. A Waldorf-iskolának meg kellene
adnia azt a kockázatot, hogy a gyerekek

azok maradhassanak, ami belőlük, önmagukból ered. A félelmet barátnak kellene
tekinteni, megköszönni neki azt, hogy jelzett valamit. Ez megemeli a félelmet. Így
megtanulhatunk másként közelíteni a káoszhoz. A félelem ellenpólusa az ember
spirituális megközelítése. Magamban az
emberkép, a félelem ellenképének kialakítása. Ha sikerül, másképp viszonyulok a
káoszhoz.
Kereshetünk példákat saját gyermekkorunkból. Játszótéren voltunk, vagy a közeli
park fáira másztunk, labdáztunk.
A mai gyerek számára leszűkült a tér. Még
jóformán egy fára sem mászhat fel egy
nagyvárosban. Békén kellene hagyni a
gyerekeket, lehetőségeket adni nekik és
egyszerűen jó dolgokkal kísérni őket. Ezt
egy pedagógus nem tudja megcsinálni
egyedül, fontos a kollégákkal való együttműködés. Elfogadni, fogadni, ami elém

kerül. A krízisek segítenek megismerni a
világot, önmagamat. A mai gyerekek nemigen tudnak ezzel mit kezdeni.
Az emberiség fejlődése előtt két lehetőség
nyílik. Vagy felfelé ível vagy leszálló ágba
kerül. Ez utóbbi, leszálló ágat a félelem
jellemzi. Hogyan tudunk ebbe a helyzetbe
bátorságot, jelenlétet vinni a félelem ellenére? Hol van az a pont, ahol meg tudjuk
ezt tenni? Meg kell találnunk ezt a pontot
minden helyzetben. (A jegyzet írójának
megjegyzése: Ez egy igazi Mihály-minőség, a
Mihály-korszak minősége, amikor a bátorság
leküzdi ezt a félelmet, félelemérzést, és ez segíthet az emberiségnek a jövőben.)
A gyerekek sokat tanulnak abból és tudni
akarják, hogy én magam hogyan kezelem ezeket a helyzeteket, azokat a dolgokat, amelyek félelmet keltenek a világban.
Werner gyermekkorából említett egy cipészmestert, akit szinte vallásos áhítattal,
tisztelettel ﬁgyelt, hogyan lyukasztotta ki a
bőrt és hogyan húzta át rajta a fonalat a
cipő készítése során. Az ismeretből, a megismerésből megértés születik.
Itt áttért a gyermekmegﬁgyelés szerepére. A gyerekek át akarnak lépni bizonyos
határokat, a félelmük határait. Mindennek
szociális hatása, művészi oldala van. Minden művésziben jelen van a szociális elem.
A szülők felé ezt a pedagógiai hozzáállást
kellene közvetíteni. Ha egy az óvodában
gyakorlaton lévő pedagógus a terem sarkában dolgozik, akkor a perifériáról is van
kapcsolata és hatása az egész csoportra,
ha tudatosan, hitelesen van jelen.
Vezérfonal:
Belülről fogok a külvilágra hatni vagy
külső hatások határoznak meg engem?
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Ebéd után ismét mozgásgyakorlatok következtek, majd a délutánt az iskolaérettség vagy játékérettség témával folytattuk.
A mai ember életében már nincs egyenes
út előre, mindig fordulópontokkal találkozunk. Ha ezek a fordulópontok megoldódnak, átfordulnak az életrajzunkban, akkor
segítővé válhatnak számunkra.
Steiner idézte egyszer Goethét: „Mindaddig
nem oldunk meg egy problémát, amíg látjuk."
Minden oktatásnak problémafelvetéssel
kellene indulnia. A gyerekeket fel kell oldani
abból, amit a környezetük bélyegként rájuk
nyom.
Egy jó óvodában általában hétéves kor körül megszületik a gyermekben a tanulási
vágy képessége. Nem minden gyerek van
ebben az állapotban, mikor iskolába megy.
Archetipikus foglalkozásokat kell vinni az
életükbe, mert a gyerekek saját fejlődésük
folyamán megismétlik az emberiség történelmi fejlődésének állomásait.
Fontos az óvóképzés megfelelő volta.
Nemcsak a vizes festés technikáját kellene megtanulniuk. Pestalozzit idézte: „Nincs
használhatatlan ember, csak olyan, aki nem a
megfelelő helyre lett állítva.”
A felnőttek gyakran úgysem tudnak kijönni
egymással, mint a hat-hétéves gyermekek.
A káosz, amikor önmagát megoldja, akkor
kórussá válik. A játék időt ad a lehetőségeknek. A szocialitást nem lehet megérteni
a zenei elem megjelenése nélkül.
Ezen keresztül alakul ki a közösségi érzés
a gyerekekben; a csoportban sok mindent
megtapasztalnak.
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A gyerekek belekóstolhatnak abba, milyen
az, amikor igazuk van. Kísérletezés képessége a játékban.

1.

Műhelyek a környezetünkben, amelyeknek van a világgal kapcsolata, öszszefüggése.

A szerkezet: kijavított rend. Nem idealizmus és ideológia, hanem fenomenológia
jön létre. Az iskolai életben általában harmadik osztályig be mernek vinni valami
újat a tanárok, de azután nem.

2.

Az inspiráció szintjére kell emelni a
tantervet, mert most csak ﬁkció.

3.

Szenzibilis káosz, az idő művészetének gyakorlása.

4.

Tapasztalatcsere. Nem kitalálni dolgokat, hanem abból kiindulni, ami van!

Amit 1919-ben a hármas tagozódással
kapcsolatban nem sikerült megvalósítani,
az ma ott leng a gyerekek körül. A szabadság ﬁlozóﬁáját a gyerekekkel kapcsolatosan lehet megérteni egyéni és szociális
szerveződésben. Ha nem felejtenénk el
saját gyermeki mivoltunkat, meg tudnánk
oldani szociális kérdéseinket.
Mi a megoldás?

25

A kurzus végén elhangzott, hogy mindezek
a dolgok, amik egy óvodai csoportra érvényesek, vagy az iskolai élet során megjelennek, megvalósíthatók, ugyanúgy érvényesek egy felnőtt közösségre is.
Az előadást lejegyezte
(jórészt Forgács Erzsébet fordítása alapján):
Kolinger Margó
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GYÓGYÍTÓ PEDAGÓGIA
Györﬁ Ilona írása
Ezt a címet kaptam, hogy írnék-e róla. Hm. Mit is mond, mit is jelenthet ez a
szókapcsolat számomra? Hogy mire jutott a „kifejtés”, az a végére kiderül
– bízom benne.
A pedagógia – mindenféle szakmai deﬁníciót kerülve – a legegyszerűbb, legtisztább
megközelítésben kísérést jelent. Az ókori
Görögországban így nevezték a gyerekeket
iskolába kísérőket, akik többnyire szolgák,
rabszolgák voltak. (Elgondolkodtató, milyen változáson ment keresztül az emberiség életében ez a minőség.)
És hogy hogyan tud gyógyító lenni a kísérés? A bennem elindult gondolatok mentén
„öngyógyítás” formáját öltve.
Kicsit messzebbről indulva:
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Amikor elkezdtem a segítő tevékenységet,
mint minden ezen a téren munkálkodó, a
másikon való segítés szándékát hittem
magaménak. Aztán rádöbbentem, hogy
sokszor nem megy. Nem tudom, nem tudhatom, miféle segítésre van szüksége a beszélgetőtársnak.
Ez a pont először megakasztott, ám valahogy továbblendült valami, vagy máshogy
fogalmazva, teret kapott valami más. Egyszerűen hallgattam a történetet, a mondatokat. Aztán mondtam vagy kérdeztem,
ami eszembe jutott.

Aztán meg meghallottam az álta- „nyernek” jelentést, tartalmat, ha kielégültek.
lam feltett kérdéseket, a mondatokat: Kielégítésükre vonatkozóan mindenféle
„És mit gondolt, miért tette ezt?; „Milyen érzés próbákat teszünk már újszülöttként, csevolt, amikor azt látta?” (Tulajdonképpen a csemőként, később „tanulás, megerősítés”
szokásos, klasszikus, sokat idézett pszi- által. Szerencsés, ha megérti a környezet, a
chológusi kérdések.) S rájöttem, hogy ezek kísérő. Ám az érzelmek, melyekre a kezdemind az én történetem kérdései, mondatai, tekkor szavaink sincsenek még – hisz még
megállapításai. Ennyit eddig a belső folya- a szavak világát is „tanuljuk”, próbálgatjuk
ekkor –, rejtve, belül „élődnek”. Erre vonatmatokról.
kozóan kevés mintát, segítséget kapunk,
A kapott válaszokból láthatóvá vált, hogy
kaptunk szüleinktől, segítőinktől. Talán lepl. az önkövetés, önkutatás mennyire nem
het megfogalmazni úgy, hogy ennek nincs
mindennapos, nem egyértelmű, nehézsékultúrája az emberi lét eddigi történetében.
get okoz a beszélgetőtársnak. Hogy ez a
Amennyiben egy-egy szükséglet, igény
jelenség honnan eredhet?
nem elégítődik ki, azzal nem múlik el, „görGyerekként – Steiner nagyon jól leírja a getődik” tovább, várva, hogy helyre kerüljön,
korokat, állapotokat testi-lelki-szellemi fej- hogy teret kapjon, hogy létjogosultságát ellődés szempontjából, ami a ﬁzikai dimenzi- ismerve kielégüljön.
óba érkezés során történik –, sok mindent
És ekkor nyer jelentést, értelmet a címbéli
a „külső” világra „tekintve”, ahhoz igazodva
gyógyító jelző. Önmagam, az én gyógyítáfogadunk el, építünk be. Ebben a folyamatsát értve rajta.
ban vannak, akadnak fennakadások, de a
kísérőink (szülők, pedagógusok) legjobb Adva van a kapcsolat, kapcsolódás – két
szándékuk szerint ott vannak velünk, mel- vagy több ember. Ennek formája lehet tetlettünk. Van, hogy bizonyos fejlődési terü- tek, szavak útján, vagy csak ﬁzikai térbeni
letek „előre szaladnak” a fejlődésben, jól együttlét során. A benyomások, érzések,
lehagyva másokat, majd egyensúlyba, har- gondolatok áramlanak, ott cikáznak, zajlanak minden szereplőben. Eltérő szinten,
móniába kerülnek.
mértékben vagyunk ezeknek tudatában.
Ám van a folyamatnak olyan része is, ami
Talán nem is szükséges minden apró megnem látható; a megnyilvánulások alapján
mozdulást azonosítani, elcsípni, szavakba
pedig talán nem is érthetők („Hogy jön ez
önteni. Ám a zavart, fenn- ill. megakadást
ide?”-típusú értetlenül állás a helyzetek, törkeltők mutatják, hogy valami lehasadt,
ténések előtt). Ezek a belső megélt élménem elégült ki, valami ﬁgyelmet kíván. Ha
nyek, érzések, érzetek területe, annak kifenem vennénk észre – hisz akár rutinunk
jeződése: hirtelen indulatkitörés, vagy egy
is lehet a „ﬁgyelmen kívül hagyom”-ban,
feltett kérdés, megjegyzés, mely látszólag
úgy teszek, mintha nem is lenne –, mégis
nem kapcsolódik a helyzethez, az éppen
tudható, hogy van ilyen elrejtett, „hánykozajló eseményhez.
lódó csomagunk”, hogy mindig visszatér.
Ilyen érzetek, érzések a ﬁzikai dimenzióba Konfliktusaink hasonlóak: sorozatosan feérkezéskor jelen vannak: hideg-meleg érzet, szültséget élünk meg bizonyos helyzetekéhség-szomjúság érzete, testi kapcsolat ben, események során (pl. teendők terén:
igénye stb. és a szükségletek, melyek akkor
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banálisnak tűnhet, de jó példa a hivatali
ügyintézés).

előjöjjön. Ezzel elindulhat a gyógyulási folyamat. Hatása szerteágazó:

Ezeket bárki végiggondolhatja, létezik-e
számára ilyesféle; nem kell feltétlenül feszítőnek, nagyon zavarónak lennie.

• Üzenetet hordoz a társ, a gyermek felé,
hogy bátran megérezheti az érzéseit, feszültségeit. Elmúlik.

Akár gyermekünkkel/gyermekeinkkel kapcsolatban is vannak feszültségeink, elakadásaink. Amikor ilyen zavar keletkezik a
kapcsolódásban, a kommunikációban, úgy
is rátekinthetünk, hogy a bennünk élő gyermekkel találkozunk, aki ﬁgyelmet kíván. Az
érzéseink ekkor a bennünk élő gyermek
érzései, tükröződései. Nagyszerű ebben,
hogy sok gyermek, sokféle gyermeki énünket mutatja meg.

• Tudatába kerülhetünk saját érzéseinknek, melyeket neveltetésünk (korabeli, korábbi pedagógiai hatás) során
– egyéne válogatja, miért – elrejtettünk
mások, s később magunk elől is.

Gyermekként voltunk „ilyenek és olyanok”
is. Mindent kipróbáltunk – mi is, ahogy
látjuk gyermekeinken is. Mi is feltétel nélkül bíztunk, nyitottak voltunk, szerettünk,
bátran kipróbáltunk, s bármit/mindent elhittünk. Közben szükségleteink kielégültek
vagy sem, utóbbi esetben vissza-visszatérnek, létjogosultságot követelve maguknak.
Mintegy ismétlődve, folyamatos tapasztalatokkal látnak el bennünket, beleragadva az előbb fogalmazott „már megint ez”,
„mindig ezen megy a hiszti”, és sorolható
lenne a hétköznapi életben ismétlődő helyzetek sora.
Felnőttként ezt tapasztalva eljutva erre a
pontra: talán elérkezett az idő és a lehetőség az öngyógyulásra – pedagógiával.
Kísérettel. Csak most nem(csak) a „kinti”
gyermekemet kísérem, vezetem, hanem a
bennem megjelenő, belső állapotot. Éberséggel követve mindazt, ami megjelenik:
érzést, érzetet, érzelmet, az azokhoz tartozó gondolatot, gondolatfüzéreket, csokrokat. Engedni, hogy megnyilvánuljon.
A gyógyító „gyakorlat” ÉREZNI AZ ÉRZÉST!
Bármi legyen is. Teret adni, engedni, hogy
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• A folyamat során szabaddá válhatunk,
s ezt a szabadságot adományozzuk tovább a következő nemzedéknek.
És egy kis összegzés: sokszor lehet érezni
az elakadt szülőkkel való beszélgetés során, hogy valahol a mélyben azt szeretnék,
ha békés, nyugodt, kiegyensúlyozott lenne
a gyermekük, és a kapcsolatuk. Hogyan lehet ezt elérni? Meg lehet ezt tanítani?
Jó észben tartani, hogy ha azt vesszük
észre (úgy véljük), hogy a gyermek dühből,
félelemből cselekszik, érdemes feltenni a
kérdést: „Ez az ÖVÉ?”. Azzal, hogy nála, általa fejeződik ki? A gyerekek tisztán jönnek
a világra, nagyon érzékenyek. A gyermekeink is, de mi is így érkeztünk!
Amennyiben vannak elfojtott, lehasított, ﬁgyelmen kívül hagyott érzelmek, melyekkel
a szülők, felnőttek nem foglalkoznak (nem
szándékosan, tudatosan, hanem többnyire
öntudatlan módon, tudattalanul), a gyermek érzékenysége okán tudni fog erről.
Öntudatlanul, vagy a benne levő feszültség miatt elkezdi kifejezni, amolyan „tiszta
vizet öntvén a pohárba”, a vele született
őszintesége által.
Itt felnőttként elindulhatunk saját érzéseink
vezetése által. Mi az, ami feszültséget okoz
bennem ebben a helyzetben? Mit nem szeretnék? Mit akarok a másikkal; mit akarok,

hogy megtegyen? Miért tegye meg? Miért Rosszat mondtál róla? Akkor rosszat gonakarom ellenőrizni, irányítani a helyzetet, doltál önmagadról. Hitványságot feltétea másikat? Követve a bennünk zajló érze- lezni másról nem kevesebb, hogy már ponteket, még a testben való megjelenés is tosan tudod, mi a rossz. A rosszat csupán
sokat elárul: feszültség, összehúzódás a akkor ismerheted, ha magad már éltél vele.”
Tatiosz valamikor K.e. 280 körül
vállban, karban, hátban vagy a lágy részek
területén (gyomorban, mellkasban stb.
"Amikor találkozol valakivel, tartsd észben,
Ezek szintén belső érzetek, külső szemlélő
hogy minden találkozás szent esemény.
nem feltétlenül látja, veszi ezt észre.)
Ahogy a másikat látod, úgy látod önmagad.
Ahogy a másikkal bánsz, úgy bánsz önMélyre, messze, a szívbe vezet ez az út.
magaddal. Ahogy a másikról gondolkozol,
Legyen bátorságunk hozzá!
úgy gondolkozol magadról. Ezt sose feledd,
“Ha valakivel találkozol, gondolj arra, hogy a hiszen a másikban vagy megtalálod vagy
találkozás mögött ezer és ezeregy ok rejlik. elveszíted önmagad. Minden alkalommal,
Minden emberi kapcsolat szent egymásra amikor Isten két ﬁa találkozik, egy újabb
találás. A másik emberben önmagad má- lehetőséget kapnak az üdvözülésre. Ne
sik felét ismered fel, minden vonásában távozz anélkül, hogy fel ne ajánlanád a másaját vonásaidat látod meg. Amit róla gon- siknak a megszabadulást, hogy ezáltal te
dolsz, magadról gondolod. Amit vele teszel, magad is megkaphasd azt. Hiszen én minmagaddal teszed. Amit róla képzelsz, azt dig ott vagyok veled, és emlékezem terád."
[Krisztus] ACIM, (A csodák tanítása) 8. fejemagadról képzeled. Mindaz, amit neki kízet, III. alfejezet 4. - The Holy Encounter
vánsz, egy napon veled fog megtörténni.
(A szent találkozás)
Megítéltél és elveszítettél egy embert? Magadat ítélted és veszítetted el.

Ujcsek Blanka, 7. osztály

Fülöp Áron, 7. osztály
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ARCOK
SZINKRONTOLMÁCSBÓL ANGOLTANÁR
Tóth Adriennel, iskolánk új angoltanárával beszélgettünk
Idén szeptemberben új angoltanárt kaptak iskolánkban kicsik és nagyok. Most
őt szeretnénk kicsit közelebbről megismerni, ezért beszélgetésünk során eddigi
életéről, korábbi munkáiról és a Waldorf-közösséghez vezető útjáról kérdeztem
Adrient.
Amennyire tudom, tanítás az életed. Mindig is tanárnak készültél?
Egyáltalán nem! Érettségi után annyit
tudtam csak, hogy az angollal szeretnék
foglalkozni, s mivel akkoriban még kötelező kétszakosság volt, a történelmet választottam mellé. Nem is volt gond ezzel
egészen addig, amíg a középkori magyar
történelem eseményeit kellett volna meszszemenő részletességgel számba venni.
Akkor nemes egyszerűséggel átigazoltam
a lengyel szakra. S míg az angol tanszék
futószalagon ontotta a „tömegterméket”,
itt összesen hárman tanultunk egy évfolyamon, s már-már családias hangulatban
folytattunk igazán elmélyült munkát.
Mikor kezdtél tanítani?
Az angol elvégzését követően két évig egyszakos lengyeles voltam az egyetemen, s
elhatároztam, hogy munkába állok. Gimnáziumi tanárként helyezkedtem el, két évig
tanítottam, és még ma is elképesztő részletességgel emlékszem erre az időszakra.
Akkoriban határozottan úgy éreztem, hogy
a tanórákon végzett munkámnak mindössze tíz százaléka hasznos, a maradék
kilencven azonban abszolút felesleges. E
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sokkoló élmény hatására el is határoztam,
hogy soha többé nem teszem be tanterembe a lábam, ezért aztán nem meglepő,
hogy a lengyel szak befejezése után az
üzleti világ felé fordultam. A rendszerváltás
utáni években jártunk, minden a kapitalizmusról szólt, egyszerűen meg akartam
tudni, hogyan működik egy proﬁtorientált
üzleti vállalat.
Merre vitt az utad?
Az akkor amerikai tulajdonban lévő Tiszai
Hőerőmű pénzügyi igazgatójának lettem
a tolmácsa. Kazincbarcika, Lyukóbánya és
Tiszaújváros között utazgattunk, beszélgettünk, miközben a szinkrontolmácsolás tökélyre fejlesztése vált életcélommá.
Ekkoriban még nem volt tolmácsképzés
Magyarországon, így tehát mi (az erőmű
telephelyein dolgozó kb. nyolc tolmács)
dolgoztuk ki magunknak a nagyon szigorú
szabályokat, s műveltük igen magas szinten ezt a szakmát. Kedvenc emlékem ebből az időből, amikor egy londoni pénzügyi
konferencián fordítottam egyszer úgy három órán keresztül, ami igazán nem esett
nehezemre, hiszen azt csináltam, amihez
értek. S egyszercsak megjelent a tolmács-

didőmben besegítettem a pénzügy számláinak rendezésébe, s közben szép lassan
megismertem a cég összes partnerét.
Olyannyira, hogy hamarosan a beszerzési
osztályon találtam magam, ahol már lehetett jönni-menni, partnerekkel tárgyalni, s itt
már egyáltalán nem volt unalmas az élet.
A gyáron belüli osztályok közötti versengés
azonban sosem volt ínyemre, folyamatosan ment az egymásra mutogatás, és amikor kiderült, hogy kisbabát várok – s úgyis
mindjárt elmegyek –, hirtelen-váratlan mindenki rám mutogatott mindenért. Ekkor
már nagyon nyomasztó volt számomra a
légkör, mégis nyolc hónapos várandós voltam, amikor eljöttem.

berendezést üzemeltető cég képviselője, s
átadta a névjegykártyáját, mondván, hogy
ő még sosem látott ilyet, hogy egy tolmács
ennyit fordítson egyvégtében, hiszen náluk
– a szakszervezet szabályai értelmében –
negyven percnyi munkát mindig hosszabb
pihenő követ.
Úgy látom, szívesen emlékszel vissza
életednek erre az időszakára! Mi vetett
mégis véget a boldog tolmácséveknek?
Egyszer csak elkezdett zavarni, hogy mindig a mások, és sosem a saját gondolataimat mondom. 2002 körül jártunk már,
amikor elhatároztam, hogy váltok, s többé
nem dolgozom amerikai cégnél. Az elhatározást tett követte: elhelyezkedtem egy
magyar vállalatnál, ahonnan azonban két
hónap múlva szabályszerűen elmenekültem. Jóformán még fel sem eszméltem, s
már a GE vezérigazgatójának asszisztense
voltam. Nem hangzik valami jól, de való,
hogy akkor és ott nem akadt számomra
elég kreatív tennivaló, ezért aztán szaba-

És kezdetét vette életed legszebb felvonása…
Hát igen, de cseppet sem volt könnyű,
hiszen mindig is nagyon önálló ember
voltam: későn mentem férjhez, egyedül
vettem házat, egyedül építettem a garázst… Zsombor ehhez képest az első
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pillanattól nagyon ragaszkodó, engem nagyon igénylő baba volt. Születésével kezdődött életemben az “ismerd meg Veresegyházat” mozgalom is, mert ugyan évek óta
ott éltünk már, de addig fogalmam sem volt
arról, hogy mi mindent nyújt ez a település.
Babás barátságok alakultak, amelyek eleinte jók is voltak, ám a gyes-időszak második
évében már egy kicsit másra is vágytam:
elvégeztem egy masszőrtanfolyamot, s
emellett még nagy lendülettel szappankészítésbe is kezdtem. Hétvégenként maszszőrködtem, a többi szabadidőmben pedig
különféle szappanokkal kísérleteztem.
Nem vagy az az otthonülős típus.
Nem, olyannyira nem, hogy végül négy másik anyukával összefogva változatos programokat nyújtó babaközpontot nyitottunk,
ahol én kisbabás anyukákat tanítottam
angolul, és társalgási klubokat vezettem.
Társaim azonban máshogyan képzelték el
a központ működtetését, mint én, s így néhány hónap múlva be is zártunk, mindenki
ment a maga útján. Én kibéreltem egy irodát, s itt folytattam az óráimat. Így, kimondva nem tűnik akkora váltásnak, mégis nehéz időszak volt: szinte teljesen egyedül
maradtam, nem is volt más kapcsolatom a
külvilággal, mint a diákjaim, ők jelentették
az ablakokat a világra, csak rajtuk keresztül tudtam az éppen zajló eseményekről.
Hiszen minden reggel beültem a szobámba, ahol a diákok a szó szoros értelmében
egymásnak adták a kilincset, semmi időm
nem volt az órák között, s természetesen
innen rohantam az oviba is a gyerekemért.
Ráadásul ekkoriban kezdtem el a vállalati
angollal is foglalkozni, amit azért tudtam
remekül beilleszteni a napirendembe, mert
a cégek hajnalban szeretnék dolgozóikat
angolul tanítani, hogy még a munkaidő
kezdete előtt túl is essenek az órán.Szóval

2018. ÖSZ

32

hajnalban a cégek, azután a magántanulók; annyit beszéltem délelőtt, hogy délután, a szabadidőmben valahogy már nem
is kívántam.
Ment ez egészen addig, amíg egyszer
csak eljutott hozzád a hír, hogy angoltanárt keres a gödöllői Waldorf-iskola.
Igen, az oviban mondta az egyik anyuka,
hogy elmegy Heni, s kérdezte, nem próbálnék-e szerencsét. Az első reakcióm az
volt, hogy nem! S éppen ezért nagyon meglepett, amikor felfedeztem magamban a
motoszkáló gondolatot, hogy a „Waldorf,
az teljesen más”. Évek óta részt veszek
az összes környékbeli Waldorf-iskola nyílt
napján, így aztán már több nyelvórát is volt
szerencsém megnézni, s azt tapasztaltam,
hogy a Waldorf-nyelvoktatás sok ponton
egyezik Helen Doron módszerével, amit
én is jól ismerek. Szóval, addig-addig győzködtem magam, míg végül csak beadtam
a pályázatom.
A tanév végéhez közeledve, májusban vettük fel Henivel a kapcsolatot, nála hospitáltam három-négy órát, az utolsó napok

33

2018. ÖSZ

2018. ÖSZ

34

35

2018. ÖSZ

2018. ÖSZ

36

valamelyikén pedig tartottam egy bemutató órát, és most itt vagyok!

már attól is okosabbnak tűnik, hogy máshol ül.

Tanítasz tehát az első, második és az ötödik, hatodik osztályban. Milyenek az első
benyomások?

Szerinted miben rejlik a jó nyelvtanítás
titka?

Minden osztályban Heni munkáját igyekszem folytatni. Eleinte arra törekedtem,
hogy a gyerekek úgy érezzék, hogy szinte
semmi sem változott. Persze, hamar ráébredtem, hogy ez lehetetlen.
Az első és a második osztályban jól tudok
építeni a Helen Doronos rutinomra, de korántsem annyira, mint ahogy azt gondoltam. Az elsősök rácsodálkozása az újra, az
ismeretlenre fantasztikus élmény, a másodikosok rutinja lenyűgöző. Azonban így is
nagyon nagy segítséget jelent, hogy óráimon bent vannak az osztálytanítók, akik
ügyesen kisimítják az esetleges fegyelmezési gondokat.
Az ötödik és a hatodik osztály pedig valahogy egészen máshogy nehéz, mint
ahogy arra számítottam. Róluk az volt az
előfeltevésem, hogy tényleg ﬁgyelni fognak, hogy tanulni szeretnének. Hát, nem
így van! Most már tapasztalatból mondhatom, hogy ahogy mindenért, úgy ezért
is meg kell küzdeni, de legalább már feltérképeztem, hogy melyek azok a nehézségek, amikkel mindenképp kezdenem
kell valamit. Megriaszt például, hogy már
ebben a korban is mekkora különbségek
vannak a gyerekek nyelvi szintjei között.
Tanulnom kell még azt is, hogyan tartsak
három órát az egyben, de szerencsére az
osztálytanítók, a szaktanárok és általában
mindenki segít. Folyamatosan tippeket, jól
bevált módszereket gyűjtök. Valaki például
azt mondta, csináljak ülésrendet. Megcsináltam, s bevált, mert van olyan gyerek, aki
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A jó nyelvtanítás mindenképp az egyén
szükségleteihez igazodó, hiszen mindenkinél más módszer válhat be. Ezt a szemléletet természetesen sokkal könnyebb egy
magánórán érvényesíteni, mint a csoportos oktatásban, így ez is egy olyan nagy
feladattá vált most számomra, aminek hamar meg kell találnom a megoldását.
Hogy találtatok a Waldorfra?
Rendkívül tudatos szülőkként már akkor
kinéztük a szadai Meseház ovi nyílt napját,
amikor gyermekünk még csak kilenc hónapos volt. El is mentünk, s az én rettentő
módon ragaszkodó Zsomborom nagyon
jól érezte magát nélkülem, amíg én az óvónénikkel beszélgettem. Eleinte (és egész
sokáig) annyit tudtam, hogy a Waldorf egy
olyan hely, ahol jó lenni. Persze, a következő évben sem hagytuk ki ezt a lehetőséget,
akkor egy igazi ovis napot élhettünk végig:
ritmusokkal, ebédfőzéssel, mesével, mindennel. Akkor már én is azt éreztem, hogy
ide szeretnék járni.
Aztán, ahogy Zsombi bekerült a szadai
oviba, mi a tudatos szülői körben és a környékbeli iskolák nyílt napjain ismerkedünk
tovább e csodálatos pedagógiával, s egyre
többet tudunk róla. Megtapasztaltuk már,
hogy a Waldorf valójában egy életmód, s
szülőként sem tudunk kimaradni a gyermek iskolai életéből. De hát miért is akarna
bárki kimaradni ebből? Hiszen ez egy óriási
lehetőség mindannyiunk számára!
Az interjút készítette: Rábel-Nagy Ágnes
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„EGY GYERMEK ÉLETE OLYAN,
MINT EGY PAPÍRLAP,
MELYEN MINDEN ARRA JÁRÓ NYOMOT HAGY.”
Bemutatkozik új fejlesztő pedagógusunk, Takács Gabriella
Takács Gabriella vagyok. Eddig szülő, szülőtárs, az idei évtől kolléga, gyógypedagógus is. 1999-ben végeztem, az akkori
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán. A gyógypedagógia iránti érdeklődésem
azonban korábbra, egészen középiskolás
koromra nyúlik vissza.
17 évesen egy ismerősöm kezdeményezésére kapcsolatba kerültünk az egyik
budapesti gyermekotthonnal, ahol hétvégenként programokat szerveztünk a gyerekeknek. Az itt szerzett tapasztalatok,
élmények meghatározóak voltak, így egy
kisebb kitérő után az akkori Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolán kezdtem meg
tanulmányaimat. A főiskolai éveim alatt
autista gyermekekkel foglalkoztam mint
segítő. Itt lehetőségem nyílt egy olyan terápiába betekinteni és részt venni benne,
mely ma is jól működik.
A főiskolát mozgássérültek pedagógiája
és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon fejeztem be. Tanulmányaimat
követően Csepelen Montessori-iskolában
kezdtem dolgozni, mely egy teljesen új pedagógiai megközelítés volt számomra. Sok
érdekes és hasznos tapasztalatot szereztem az itt eltöltött hónapok során. Emellett
mozgássérültek mozgásfejlesztését végeztem egy IV. kerületi általános iskolában,
ahol később évekig dolgoztam főállású
szomatopedagógusként.
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A gyógypedagógia területén ekkor kezdett
az együttnevelés egyre nagyobb hangsúlyt
kapni, így az integráció, a mozgássérültek
és többségi gyermekek együttnevelése
szívügyemmé vált. Ennek előnyeit hangsúlyozva későbbi munkahelyemen is sikerült
egy befogadó intézményt létrehozni, mely
már nemcsak mozgássérült, de értelmileg
akadályozott gyermekeket is fogadott, kiknek ellátása az én feladatom volt. Munkám
mellett végeztem el a logopédia szakot,
emellett számos továbbképzésen vettem

részt. Költözés miatt azonban új lehetőségek után nézve, kisebb kitérővel a logopédiai ellátás területére sodródtam, ahol iskolában, óvodában dolgoztam.
Szülőként 3 évvel ezelőtt kerültem kapcsolatba a Gödöllői Waldorf Iskolával. Nagy
volt az örömünk, mikor megkaptuk a levelet, hogy gyermekünk felvételt nyert az első
osztályba. Pedagógiai tanulmányaimból
sok ismeretet szereztem a Waldorf-pedagógiáról, de ténylegesen csak ekkor
kezdtünk elmélyülni annak antropozóﬁai
hátterébe. Ennek az elmélyülésnek, érdeklődésnek az eredményeképpen kezdtem el
a Waldorf Extra Lesson fejlesztő szakpedagógus képzést, melyet reményeim szerint
jövőre fejezek be. Az itt tanultak egy új utat
mutattak, mely nem tér el a korábbiaktól,
hanem azzal párhuzamosan fut.
Az idei évben megfogalmazódott bennem,
hogy eddigi tanulmányaimat, tapasztala-

taimat felhasználva a saját utamat szeretném követni, így jelenleg egy vállalkozás
kezdeti szakaszában vagyok. Ez idő tájt
keresett meg Pitz Ágnes azzal a kérdéssel, hogy heti tíz órában gyógypedagógust
keres az iskola, bővítve az iskola fejlesztő
munkaközösségét.
A lehetőséggel élve szeptembertől heti
10 órában vagyok jelenleg az iskolában.
Sok pozitív élményem volt ez idő alatt. Az
iskolában dolgozó kollégáktól sok támogatást kaptam a kezdetekhez, hisz eddig
csak szülőként voltam jelen az iskolában,
gyógypedagógusként az állami intézmények által meghatározott utat követtem.
Lehetőséget kaptam arra, hogy a gyermekek szükségleteihez mérten, eddigi tapasztalataimat, tanulmányaimat felhasználva
szabadon gondolkozzak. Köszönöm az
eddigi támogatást, bizalmat mind az iskola
dolgozói, mind a szülők részéről!

GENTISCHER CSALÁD
Régi-új családként mutatkozunk be, hiszen 8 évig járt ide Karcsi ﬁunk Lehel előző osztályába, most pedig Nándor és Zsigmond járnak Lehel osztályába.
Karcsinak annak idején még csak egy, az államitól eltérő, „alternatív” iskolát kerestünk,
a Waldorf-iskola igazi szellemiségével először a felvételire készülők szülői estjein találkoztunk. Az itt töltött nyolc év azonban minket is rengeteget formált, miközben Gáspár
ﬁunkon keresztül ráláttunk a hagyományos iskolarendszer erősségeire és gyengeségeire
is. Az ikrek esetében a már meglévő tapasztalataink alapján választottunk. Nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, hogy most ők is Lehel osztályába kerülhettek.
Nagyon szeretünk itt szülőnek lenni. Jó látni a saját és a mások gyermekeit az évszakünnepeken, ahogy évről évre nőnek, ügyesednek, és a végén már szinte kilógnak az iskolából. Jó érzés minden évben megnézni a színdarabokat, tudni, hogy mennyi munka van
mögötte, és együtt örülni, hogy sikerült! Jó érzés ott lenni, beleolvadni a közös ünnepekbe.
És végül, 8 év után öröm volt visszagondolni, hogy gyermekünk honnan hová jutott el,
milyen ívet rajzolt – főleg a személyiségének – fejlődése az iskolában.
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Jó, hogy ismerjük egymást, szülőket és gyermekeket is! Kit jobban, kit kevésbé, de mégiscsak tudjuk, hogy ki, kicsoda. Több őszinte, igaz barátságot is köszönhetünk az iskolának,
melyek nagyon sokat adnak még most, amikor már nem ide járnak a gyerekeink.
Péter egy környezetvédelmi cégnél dolgozik Gödöllőn. Én még otthon vagyok, intézve a
család soha el nem fogyó háttérmunkáját, logisztikai feladatait, valamint a papírmunkák
intézésével segítem a Zsámboki Biokertet és a Diverzitás Alapítványt.
Költséges hobbink a gazdálkodás, így, amiből sikerül, önellátók vagyunk. Én a kertet művelem, ahol Zsigmond és Nándor is segít időnként. Mindig nagy öröm, ahogy szorgoskodnak. Az állattartás Gáspár szenvedélye, aki nagy türelemmel vonja be őket a tyúkok,
nyulak, kutyák és macskák, bárányok etetésébe.
Hatan, közösen ritkán jutunk el otthonról. A négy gyermek közötti korkülönbség gyakran
csapatokra oszt minket. Karcsi a Regiben, Gáspár Gödöllőn kosárlabdáznak, de péntekenként Péterrel közösen is eljárnak egy baráti társasággal labdázni. Korábban mindketten jártak Péterrel lovagolni is, de ez már nehezen fér bele az időbeosztásukba.
Örömmel és várakozással tekintünk az előttünk álló újabb nyolc év felé!
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GYŐRFFY CSALÁD
Győrffy Berta ebben a tanévben csatlakozott a 8. osztályhoz Gödöllőn.
Berta eddig nővérével és húgával a Sashalmi Waldorf Általános Iskolába járt
Budapesten, a XVI. kerületben, ahol egy kertes házban lakunk.
Berta nővére, Rozi 15 éves, 9. osztályos a Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnáziumban. Húga, Rita 10 éves és a 4. osztályba jár Sashalmon.
Mindhárman elsős koruk óta Waldorf-iskolába járnak, ahova ismerősökön keresztül és
egyéb szerencsés fordulatokkal vezetett az utunk.
Berta anyukája, Nóra a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi hallgatói információs irodájában dolgozik, külföldi hallgatók tanulmányi előmenetelét egyengeti, apukája,
Szabolcs ﬁlmrendezéssel foglalkozik.
Szabadidőnkben együtt kirándulunk, utazunk, zenét hallgatunk, biciklizünk.
Van egy kutyánk, Mici, három cicánk és Bertának van két gabonasiklója.
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SIMON KATALIN ÉS CSALÁDJA
A kis családunk négy főből áll: apa, anya,
gyerekek. A nagy családunk rengeteg főből
áll, de mivel nem szeretnénk több Dióhéj
magazint is megtölteni, a felsorolásuktól
ez alkalommal eltekintünk.
Szóval van apa: Simon Zsolt, aki jogász,
de jó régóta közgazdasági területen dolgozik, elsősorban a pénzügyi szektorban,
bankszférában, általában operációs vagy
kockázatkezelési területen. Azt gondolja
magáról, hogy tud tangóharmonikázni, és
ezt még ezidáig senki sem cáfolta, persze
lehet, hogy csak a testalkata miatt.
Aztán van anya: Jakab Kornélia, aki HR-es
a Szent István Egyetemen, de ha tudtok valami jó állást, szóljatok nyugodtan. Egyébként Államigazgatási Főiskolát végzett,
majd a Szegedi Tudományegyetemen szerzett HR-es képzettséget. Szabadidejében
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edz és olvas. A nagyobbik leánygyermek:
Orsolya, 12 éves. A Törökbe jár, penge matekból, falja a könyveket és jó kapcsolatot
ápol a testvérével. A család legﬁatalabb
tagja: Kata, aki 10 éves és egy csupa vitalitás gyerek remek humorral és erős akarattal. De úgyis megismeritek.
Mellettünk laknak az apai nagyszülők, akik
mindketten pedagógusok voltak hajdanán,
a Petőﬁben tanítottak. Nagy segítséget jelent a közelségük.
Sokat jövünk-megyünk, családhoz, rokonokhoz, barátokhoz, és hozzánk is sokan
jönnek. Gödöllőn lakunk, szeretjük ezt a
várost. Most, hogy rátaláltunk a Katának
való iskolára, még jobban szeretjük. Egyet
sajnálunk csak, hogy nem találkoztunk
hamarabb.

SZANYA CSALÁD
Szeretettel üdvözlünk mindenkit, mi vagyunk a Szanya család: Szanya Zsolt apuka, Tóth
Miléna anyuka, Szanya Balázs első osztályos kisﬁú és Szanya Zsigmond 3 hetes újszülött. A családunkhoz tartozik még 2 kutya, 3 cica és 3 ló. Egy kertes házban lakunk Pusztamonostoron. Mióta itt élünk, próbálunk olyan helyet kialakítani, ahol közel lehetünk a
természethez, annak változásaihoz, részesei lehetünk annak. Itt, ha kicsiben is, de láthatjuk a “mag útját”, a termést együtt szedhetjük; a fákon a “virág útját”, ahogy zümmögő
méhek által gyümölccsé lesz. Ami belülről fakadó kiindulási alap: a tisztelet. Minden iránt
ott legyen bennünk, erre törekszünk. A tisztelet és megbecsülés minden iránt, ami létezik,
van.
A mi életünkben sokáig fontos szerepet játszott a sport, ennek köszönhetően ismerkedtünk meg. Miléna NB1-ben röplabdázott, én pedig a foci pályafutásomat cseréltem fel labdarúgó játékvezetésre, és egy edzőtábor alkalmával kerültem Jászberénybe, ahol megismerkedtünk. Lehetőségem adódott Angliában is kipróbálni magam játékvezetőként, így
másfél hónap ismeretség után úgy döntöttünk, hogy 1 évre Angliába megyünk közösen,
egy Trabanttal! (Akkor még volt határőrség Ausztria felé, ahol a határőr meg is kérdezte:
Hova utaznak? Londonba. Ezzel?) Az élet azt igazolta, hogy nem döntöttünk elhamarkodottan, mert később összeházasodtunk, és 2012-ben megszületett első gyermekünk,
Balázs, majd 2018-ban második gyermekünk, Zsigmond.
A Waldorf-szemlélettel Milénának köszönhetően kerültünk közelebbi kapcsolatba. Én villamosmérnökként szereztem diplomát, és mindig is eléggé mérnöki szemléletű voltam.
Nekem sokáig csak az tetszett, ami szimmetrikus, párhuzamos és merőleges. Mimi ébresztett rá, hogy másban is meg lehet találni a szépséget, sőt bizonyos esetekben sokkal
fontosabb szerepet játszanak a kézzel kevésbé megfogható dolgok, úgyhogy én most egy
olyan átalakuláson megyek keresztül, ami nagyon jóleső érzéssel tölt el.
Én ipari szoftverek értékesítésével és műszaki támogatásával foglalkozom egy osztrák
cég képviseletében. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy rugalmas munkaidőben dolgozom, így viszonylag sokat tudok segíteni a családi logisztikában. Nagyon szeretek horgászni, tulajdonképpen az összes szabadidőmet – ami mostanában egyre kevesebb van – ennek szentelem. Van egy motorom is, de a horgászat elnyomta a motorozást
is, így a Yamahámat egyre ritkábban használom. Mint ahogy már említettem, kertes házban lakunk, ahol van egy zöldségeskertecskénk is, amit nagy szeretettel gondozunk, hogy
saját termesztésű zöldségek is legyenek az asztalunkon. Elég sok munkával jár, ezért
minden évben megfogadom, hogy jövőre nem lesz konyhakertünk, de aztán eszembe
jutnak a nagyszüleim, akik sokkal idősebben ennél sokkal nagyobb területet műveltek, és
elszégyellem magam, úgyhogy természetesen a következő évben is nekifogunk. A kert az
én hobbim, Milénát az állatok gondozása kapcsolja ki. Szeretek főzni is, de főleg a szabadban: bográcsban, grillen. Az apósomnak építőipari vállalkozása van, és pár éve születésnapomra kaptam az udvarunkra egy fedett, fűtött bográcsoló helyet – azóta esőben,
sárban, hóban, fagyban is főzhetek az udvarunkon.
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Miléna egészségügyi főiskolán végzett, és korábban a gyógyszeriparban dolgozott – ma
már lelkes homeopátia-felhasználó. Balázs születése óta oroszlánrészt vállal a gyereknevelésben, mindenre odaﬁgyel, gondoskodik a nyugodt családi háttérről. Amikor épp nem
főállású édesanya, akkor az édesapja vállalkozásában segít. Nagyon szereti az állatokat,
külünleges kapcsolata van velük – az összes velünk élő állat általa került hozzánk. Ahogy
mondani szokta, az állataink tartják karban a lelkét, ők az ő kis “szőrös doktorai”.
Balázs Jászberényben járt óvodába. Az iskolakezdést megelőző évben eljöttünk az iskolába nyílt napra, majd annak az évnek őszén a városi Mihály-napra, ahol azt éreztük, itt a
helyünk. Ezután kezdtük az elsős hívogató előadásokat látogatni, s ez év szeptemberétől
Balázs ﬁunk elkezdte az első osztályt. Sokat kell tanulnunk, fejlődnünk még, de reméljük,
alkotó, tevékeny részei leszünk az iskolának.
Nagyon örülünk neki, hogy ebbe a közösségbe kerültünk. Korábban már több közösséggel is volt dolgunk, de sehol nem találkoztunk még ennyire összetartó, jókedvű csapattal.
Igazán nagy élmény ennek a részese lenni!
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TURCSÁNYI CSALÁD
Kis családunk tagjai Balázs (apa), Benedek
(2. osztályos), Zente (ovis), Jázmin (kutyus) és jómagam, Laura (Bunnymami).
A férjemmel Salgótarjánban születtünk és
ott, egy színjátszó csoportban találtunk
egymásra 20 évvel ezelőtt; aztán Budapesten tanultunk, dolgoztunk, táncoltunk.
Mikor az égiek megajándékoztak Benivel,
elkezdtünk Waldorf-intézményeket nézegetni, így találtunk rá Gödöllőre. Először
baba-mamára Farkas-Molnár Judithoz, és
a gödöllői oviba Csillához jártunk, később
nagy örömünkre megszületett Zente és
Veresegyházra költöztünk. Így már Szadán
élhették át a ﬁúk a családon kívüli szeretetteljes légkört. Zente jelenleg a szadai oviba
jár, de már nagyon várja, hogy ő is gödöllői
Waldorf-iskolás lehessen.

vezettem, ahol szívesen tanítottam a gyapjútündérek és -angyalok készítését), és
örömteli volt Judit ovis/iskolás kórusában
is részt venni. Az antropozóﬁa is érdekel,
igyekszem elmélyíteni tudásomat több területen is, így Forgács Erzsike stúdiumára
is elkezdtem járni, ahol csodaszép formarajzokat is készítünk egy remek társaságban.
Jó érzéssel tölt el, hogy akármerre járunk,
igazi értékeket és jó embereket találtunk.
Tehát, ahogy látjátok, mi is egy amolyan
„waldorfos család” vagyunk, és nagyon
örülünk, hogy a GW közösség részesei lehetünk!

Fontos számunkra a hagyomány, a valódi
értékek tisztelete és őrzése, így pl. táncoltunk a veresegyházi Hagyományőrző Népi
Együttesben, és szeretünk kirándulni is,
mert a természet és az állatok is a csodálatos világunk részei, ahol feltöltekezhetünk.
Férjem szoftverfejlesztő, de a szabadidejében leginkább a gyerekekkel közösen barkácsol, kertészkedik, sportol (falmászás,
kerékpározás). Hobbija még a számítógépes játékok fejlesztése is. Balázs idén készített Zente kérésére egy pentaton asztali
cimbalmot, és mivel mindannyian szeretjük a zenét, egy esősebb nap szívesen elővesszük a hangszereket (citera, furulya), és
táncra perdülünk.
Én gyógypedagógus vagyok, látássérült
gyermekek korai fejlesztésével foglalkozom. Szeretek kertészkedni (madárbarát
kert), gyakran sétáltatjuk Jázmint a ﬁúkkal,
kézműveskedem (pl. az oviban a varrókört
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ISKOLAI ÉLET
WALDORF 100
Felhívás az osztályközösségek részére
Amint azt bizonyára tudjátok, 2019-ben
ünnepeljük a Waldorf-pedagógia megszületésének 100. évfordulóját, és ennek tiszteletére a 2019. szeptember 19-ig tartó időszakot egy eseménysorozattal ünnepeljük
szerte a világban. Ez a Waldorf 100.
Az eseménysorozat célkitűzése, hogy mind
nemzetközi, mind világszerte helyi szinteken induljanak el olyan kezdeményezések,
projektek, melyek hozzájárulhatnak a Waldorf-pedagógia impulzusának megújításához. Ez lehet kis vagy nagy, egyszerű vagy
komplex projekt. Nincsenek elvárások, előírások, a lényeg, hogy belülről, ebből az impulzusból fakadjon.
A Szülői Érdekképviseleti munkacsoport is
szeretne ebbe bekapcsolódni azzal a céllal,
hogy segítsen az iskolai közösségi életet
aktívabbá, egymással való kapcsolatainkat
szorosabbá és mélyebbé formálni.

Ennek kapcsán egy játékra hívjuk az osztályközösségeket: kérjük, hogy az év során
szervezzetek egy-egy olyan programot,
amely az egész közösségnek szól, és
amely a fenti célokat segíti elő. Hogy mi legyen az, az teljesen rátok van bízva. Segítségképpen álljon itt néhány ötlet, ami bennünk felmerült: közös kirándulás, családi
sportnap, társasjáték-délután, kézimunkakör, Open Space-nap, közös bográcsozás,
korcsolyázás…
Hogy ne torlódjanak fel a programok, az
lenne az ideális, ha havonta egy programra kerülne sor. A SZÉK-képviselők szívesen
segítenek ennek összehangolásában.
Bízunk benne, hogy ez a közösségi “Challenge Year” a Waldorf-impulzust is erősíti
és bennünket is közelebb hoz egymáshoz.
Köszönjük együttműködéseteket:
a SZÉK tagjai
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FREUNDE-BARÁTSÁG
Több alkalommal is beszámoltunk már a Dióhéj hasábjain az öt éve sikeresen
folytatott Freunde-keresztszülői programunkról, melynek során többnyire német
támogatók segítenek közösségünk nehezebb helyzetű családjainak a hozzájárulások ﬁzetésében. Az anyagi támogatáson túl azonban még nagyobb
adomány, hogy több keresztszülővel is sikerült családjainknak mély, bensőséges kapcsolatot kialakítaniuk, és részesei lettek egymás életének, örömeiknek,
bánataiknak. Vannak olyan kapcsolatok is, amelyek személyes találkozáshoz
vezettek, sőt van, aki újra visszatért látogatóba. Így történt ez a Laurán
családdal is, akiknek "keresztanyja" szinte családtagként látogatott el újra
hozzájuk a nyáron. Nagy örömünkre szinte valamennyien vállalkoztak arra, hogy
beszámoljanak élményeikről.
Bódis Emese mint vendéglátó így élte
meg a látogatást:
Újra ellátogatott hozzánk Mesi Freunde-keresztanyja, Angela az unokájával, de ezúttal a lánya, Maya is jött. Három generáció.
Angéla édesanyja magyar származású
volt, sok magyar szóra emlékszik. A lánya,
Maya is tanul magyarul; neki nagyon jó
nyelvérzéke van, hiszen angolul, spanyolul,
svédül, ﬁnnül is tud. Nagyon sok mindent
meg tudtunk beszélni, vitatni Angelával,
olyan, mintha második anyukám lenne.
Sok tanácsot kaptam tőlük az életmód terén. Ők sokkal tudatosabban étkeznek, nagyon ﬁnom kenyereket, sütiket süt Maya.
Vidékre szerettek volna menni, így kibéreltünk egy nagyon kedves, waldorfos családtól Noszvajon egy házat, és két napot
együtt tudtunk tölteni (sülve-főve). Nagyon
jó volt, így együtt lakva még jobban rátekinthettünk a német waldorfos család életére, az iskolára és az életmódjukra.
Angela Malz és férje egyike a régi waldorfos családoknak, akik szinte ott éltek a
suliban. Rengeteg energiát fektettek bele,
ők 50 éve csinálták azt, amit mi 20 éve.
A mostani szülők már nem vesznek részt
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ennyire „mélyen" az überlingeni iskola
életében, más már az élet, olajozottan
működik, ez az egyik legnagyobb és legszebb Waldorf-iskola Németországban.
Meséltek a 7. osztályuk nagy kihívásáról,
az Überlingen-Róma biciklitúráról, amelyben majdnem az egész osztály részt vesz.
Kemény edzés előzi meg, amit a gyerekeknek kell önként vállalniuk, naplót vezetnek,
ki, mennyit biciklizett aznap.
Természetesen minden meg van szervezve, ez egy bejáratott program: az út előtt
képzést tartanak a gyerekeknek a bicikli
szét- és összeszereléséről; a bicikliket az
előző családoktól veszik át, kocsi megy
mögöttük, orvos, szerelő kíséri őket. A képeket nézve hatalmas katarzis ez a megpróbáltatás a gyerekeknek; 10 nap alatt
1200 km-t tesznek meg!
Ami zavart minket, az az okostelefon volt:
mindkét gyerek (Inka és Mesi) a szülők mobilját piszkálgatta mondván, hogy csak fotóznak, csak ezt-azt még megnézik, mindjárt abbahagyják. És sajnos az anyukáknak
ettől cudar rosszkedvük lett.
Remélem, egy-két év múlva ismét találkozunk, addig is maradnak a levelezések,
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amelyek nagyon bensőséges hangulatúak,
fotókkal telepakolva.

Leánya, Maya Malz, aki először járt nálunk, így számolt be élményeiről:

A keresztszülő, Angela Malz sorai:

Micsoda megtiszteltetés!

Az unokám, Inka és én második alkalommal látogattunk el Gödöllőre, ahol most is
nagyon bensőséges kapcsolatot élhettünk
meg a "keresztgyermekünkkel", a Laurán
családdal. Egy nagyon szép hetet tölthettünk velük együtt. A lányom, Maya is kezdettől fogva baráti kapcsolatot alakított ki
az egész családdal.

Egy forró nyári napon vezetett végig bennünket Kecskés Judit az iskolán, amikor is
épp "nyári álmát" aludta az épület és csak
a gondnok, az iskolatitkár, kint pedig a
kecskék töltötték meg élettel. Én magam is
Waldorf-szülő vagyok egy nagy, igen jó hírű
német iskolában, de még sok más Waldorf-iskolát is ismerek Németországban és
szerte Európában. Ennek tekintetében szeretném most a benyomásaimat a gödöllői
iskoláról a következőképpen összegezni:

A két év alatt – mióta először itt jártunk – a
keresztgyermekünk, Mesi nagy fejlődésen
ment keresztül, éppúgy mint az unokám,
Inka: mindketten beléptek a kamaszkorba.
Végül így búcsúztunk egymástól: "Viszontlátásra hamarosan!"
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Egy nagy tér fogadja a látogatót, mely
nemcsak szabad lélegzésre, hanem cselekvésre is késztet. Az épület belsejében
a folyosók, a padlóburkolat és a falak nagyon ﬁgyelemreméltóan vannak kialakítva.

Egészen különlegesek a fafaragványok az
ajtókon és a mozaikburkolat: nagyon egyéniek és élőek. Sok részlet szívet melengető,
kreatív és személyes (pl. az osztályfotók,
az osztálytermek vagy a bensőséges kis
könyvtár). Az anyagok és a színek minőségtudatosságot, világosságot és barátságosságot sugároznak (épp így a frissen
kiépített ebédlő is). És természetesen újra
és újra felbukkantak a Waldorftól oly megszokott elemek, amelyek nekem személyesen is nagy örömet okoztak: versek, alkotások, agyagmunkák, kézműves alkotások.
Nagyon megdöbbentett a sokfunkciójú euritmiaterem; ezt legalább 4-szer akkorának
kívánnám Nektek! Az iskola megtekintését
sétával zártuk a vadul burjánzó iskolakertben, ahol megkóstolhattuk a zamatos paradicsomot, szőlőt, szilvát, almát és szedret.
Szívből köszönjük Juditnak és az iskolának
is!
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Laurán Mesi mint keresztgyermek is
vállakozott arra, hogy röviden
beszámoljon az élményeiről:
Július 30-án, hétfőn kimentünk édesapámmal a vonat elé, és vártuk Inkáékat.
Nagyon örültünk, mikor megjöttek. Inka és
én rögtön egy hullámhosszra kerültünk.
A kommunikáció nagyon érdekes volt. Az
angolt, a németet és a magyart keverve beszéltünk. Pár napra lementünk Noszvajra,
Eger mellé. Megnéztük Egert és Noszvajt
is. Inkával nagyon sokat viccelődtünk. Angelát, Mayát és Inkát tanítottam magyarul,
és ők cserébe engem tanítottak németül.
Volt egy nap, amikor nélkülünk bementek
Pestre és nagyon sokáig ott voltak. Anya
halálra izgulta magát, hogy hol vannak. Inkának az egyik szülinapi ajándéka az volt,
hogy elmentünk moziba megnézni a Mamma mia 2-t. Inka nagyon sokat megértett
belőle, de amit nem értett, azt elmagyaráztam. Nagyon boldog voltam, hogy ott vannak velem. Nagyszerű volt, nagyon jó volt
velük!
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KÖZÖSSÉGI ÉLET
„MÉGHOGY KOR-SZERŰ WALDORF?!”
Beszámoló a Waldorf Szülők II. konferenciájáról - szervezői szemmel
Egy napsütéses nyáreleji napon egy budai
kávézóban ültünk páran, hogy előkészítsük
a Magyar Waldorf Szülők következő találkozóját. Ekkor még csak annyi konkrétum
volt, hogy a fertőendrédi Waldorf-iskolában
tartjuk, egy szeptemberi hétvégén. Még a
bevezető köröket futottuk, és arról beszélgettünk, kinek mi van éppen az életében.
Hédi lánya a Regibe jár, és el van ragadtatva attól, hogy milyen tudást, készségeket
kapnak a gyerekek egy Waldorf-gimnáziumban, ami segít nekik abban, hogy ne
érezzék elveszettnek magukat a mai világban, hanem erőteljesen, szilárd alapokkal,
de pozitívan a jövőbe tekintve tevékenykedjenek a mában.
Mártival már egy ideje dolgozunk a médiatudatosság és digitális eszközhasználat
témáján, sok jó gyakorlatot gyűjtöttünk
össze – elsősorban külföldi – Waldorf-iskolákból. Elképesztő, hogy egy százéves
pedagógiának megvannak a válaszai napjaink legégetőbb és életünket fenekestül
felforgató kérdésére.
Szabolcs azzal foglalkozik, hogy munkahelyeknek segít tudatosabban működő
közösségekké, élhetőbb hellyé alakulniuk,
hogy a munka világa olyan legyen, ami
mindenkit szolgál. A tapasztalata azt mutatja, hogy a jövő munkahelyeinek kreatív,
kezdeményező, tanulni kész, nem hierarchiában, hanem kompetenciákban és fel-
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adatokban gondolkodó, együttműködésre
kész emberekre van szükségük – vagyis
pont olyanokra, amilyenekké a Waldorf-iskolából kikerülő gyermekeinket szeretnénk
látni.
Hirtelen nem volt kérdés, hogy a soron következő konferenciánknak ez kell legyen a
témája: a kor-szerű Waldorf. Így, kötőjellel.
Bár sokaknak talán nem ez a jelző jut először eszükbe, hiszen sokszor halljuk, hogy
ez a pedagógia nem halad a korral. Ez talán
néhány iskolára még igaz is lehet, de maga
a pedagógia nagyon is korszerű!
A konferencia célja ezúttal sem az volt,
hogy “megmondjuk a tutit”, hanem hogy
együtt keressünk válaszokat azokra a kérdésekre, amelyeket ez a kor elénk tár, és
ami a résztvevőket leginkább foglalkoztatja. Ezért a másfél napba sok csoportmunkát – tapasztalatcserét, közös problémamegoldást, Open Space beszélgetéseket
– építettünk be, illetve ezúttal is tartottunk
ún. empatikus sétát, ami mély kapcsolatot tud kialakítani egy másik résztvevővel,
egyszersmind egy fontos szociális készségünket is fejleszti. Mégis úgy éreztük, hogy
néhány rövid, de érdekes és informatív
előadásra szükség van, és nemcsak azért,
hogy irányt adjunk a beszélgetéseknek,
hanem azért is, mert az elérhető technikai lehetőségek ellenére (vagy éppen a
nagy “zaj” miatt) alig-alig jut el az iskolák-

Domokos Márti (szülő, nemesvámosi Waldorf-iskola) beszélt arról, hogy a Magyar
Waldorf Szövetség tantervmegújító folyamatának keretében a Waldorf-kerettantervbe új tárgykör kerül, Médiatudatosság
és digitális eszközhasználat néven. Ezt az
életkori sajátosságokból kiinduló, a 12 évfolyam alatt egy teljes ívet leíró, komplex
programként lehet elképzelni. Márti bemutatta a közvetlen és közvetett médiaoktatást, annak jelentőségét, életkori íveit. (Erről 2018. János-napi számunkban lehetett
bővebben olvasni.)

ba a szülőkhöz, hogy mi minden történik a
Waldorf-mozgalmon belül vagy annak holdudvarában.
Rögtön nyitó előadásként Szabó Zoli, a
Waldorf Szövetség ügyvezetője mesélt az
első magyarországi Waldorf-iskola megalapításáról, annak körülményeiről és történetéről, a Waldorf emberi arcáról. Őt azért
kértük fel erre az előadásra, mert egy találkozásunkkor csillogó szemmel, lelkesen
mesélt levéltári kutatásairól, és úgy mutogatta a közel százéves fényképeket a Kissvábhegyi Waldorf Iskola alapításáról és
Göllner Máriáról, mint ahogy a nagymamák
szokták unokáik képeit. Ebből a lelkesedésből éreztük, hogy mennyire rezonál a mi témánkkal, és azzal az üzenettel, amit a Waldorf számunkra – így, száz év után – jelent:
hogy nem az a dolgunk, hogy a hamvakat
őrizzük, hanem hogy tüzeket gyújtsunk.

A résztvevők közül többen meglepődtek
azon, hogy a közvetlen médiaoktatás (és
így a digitális eszközhasználat is) helyet
kap a Waldorf-tantervben. Még a sokat
látott Waldorf-szülőknek is gyakran el kell
mondani, hogy a Waldorf-pedagógia nem
technofób, de a gyermek életkori sajátosságaiból indul ki, és károsnak tartja, ha ehhez
képest túl hamar vagy túl későn találkozik
valamivel a gyermek. Ha belegondolunk, a
Waldorf-iskola fő céljai közé tartozik, hogy
a gyermeket a valós életre nevelje. Steiner
annak idején maga is a lehető legmodernebb technikákat használta, és kifejezetten
modern iskolát akart létrehozni. Fontosnak
tartotta például, hogy ne kerülhessen ki a
Waldorf-iskolából a világba olyan diák, aki
nincs tisztában legalább alapvető szinten a
villamos működési elvével. Ami az ő idejében a villamos volt, az ma a számítógép és
az okostelefon.

Bár szeretjük idealizálni az első magyarországi Waldorf-kezdeményezést, korántsem volt tökéletes a történet: voltak sértődések, már ekkor megjelent a “nem elég
antropozófus” kritika, és olyan is volt, aki elsikkasztotta az iskola összes pénzét. Ismerős történetek? Úgy tűnik, hogy bár ténylegesen a politika lehetetlenítette el az akkori
iskola működését, valójában 1933-ra az
már belülről is oszlásnak indult. Az a pár
év mégsem volt hiábavaló. Az alapkő-letétel fényképeit nézve többen is ugyanazt
éreztük: mintha egy kis magot ültettek
volna akkor, ott el, amely látszólag elhalt,
azonban valójában csak a termékeny talajra várt, amelyben kicsírázhat. Alighanem
ennek köszönhetjük, hogy amint lehetőség
lett rá, 1989-ben látszólag a semmiből elkezdtek kinőni a földből a Waldorf-iskolák.

Persze ez nem jelenti azt, hogy adjunk tabletet a negyedik osztályos gyermek kezébe, mint ahogy azt a nemzeti alaptanterv
tervezi. Attól, hogy előbb – vagy esetleg
később – ismertetjük meg ezekkel az eszközökkel a gyerekeket, nem válnak tudatosabb, kompetensebb felhasználókká.
Fontos, hogy mi történik előtte, milyen az

A másik két előadás éppen a bevezetőben
említett két téma volt.

51

2018. ÖSZ

alapozás, ahogy az is, hogy minden a
megfelelő életkorban történjen. Például
ahol vannak számítógépek, ott már a 7-8.
osztályban meg lehet tanítani a tízujjas
gépelést, ezzel nagyban megkönnyítve
számukra a későbbiekben a számítógép
használatát. Később lehet számítógépeket
szétszerelni, megvizsgálni, egyszerű programokat írni. A tanterv célja, hogy az eszközszemléletet erősítse: a technika önmagában se nem jó, se nem rossz. A mögötte
álló embertől függ, hogy mire és milyen
tudatossággal használja. (Mint ahogy a
kalapácssal is lehet rombolni is, de építeni
vagy gyönyörű szobrokat faragni is.) Emellett nem feledkezhetünk meg a technika és
a digitális média szociális vonatkozásairól
sem. A jó hír az, hogy a Waldorf-pedagógiának erre is bőséges az eszköztára.
Az előadás sok gondolatot ébresztett a
résztvevőkben, és a többséget megdöbbentette a rengeteg új és újszerű információ. Nagy kérdés számunkra is, hogy
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mindezt hogyan lehet átadni az ország
különböző iskolái részére, hiszen kulcsfontosságú, hogy ezen a téren is felkészült pedagógusok és szülők kísérjék a gyerekeket
ezen a rögös úton.
A másik kiemelt témánk a kor-szerű munkahely volt. Emich Szabolcs (szülő, Óbudai
Waldorf) részletesen bemutatta, hogy a
tudatosság változásával hogyan változnak az emberi közösségek, szervezetek.
Nem csak a munkahelyekről van szó, de
ez alapján rátekinthetünk a saját közösségeinkre, intézményeinkre is, hogy vajon
milyen szinten áll, milyen evolúciós célt
szolgál. Ehhez egy térkép is rendelkezésre
áll, amelyen ki-ki elhelyezheti a maga közösségeit (reinvorgmap.com/hu/). A mai
ember tudatosságának az olyan szervezet
felel meg, amely nem a tekintélyen, a félelmen, a bizalmatlanságon alapul (holott
bőven látunk ma is példát az ilyen munkahelyekre), hanem a bizalmon alapuló együtt-

működésen, amely az egyéni és a szervezeti fejlődést egyaránt szolgálja.
Szabolcs elmesélte, hogy egyszer megkérdezett egy fejvadászt, aki a “legmenőbb”
cégeknek (Google, Apple) segít munkatársakat toborozni, hogy milyen tudással
rendelkező embereket keresnek. A válasz
meglepő volt: nem a tudás a lényeg, az itt
semmit nem ér. Három dolgot keresnek a
jelöltekben:
•

csillogjon a szeme, vagyis legyen valami, ami tűzbe tudja hozni;

•

tudjon és akarjon állandóan újat tanulni;

•

reziliencia, vagyis az a képesség, hogy
ha padlóra kerül, feláll, akár többször is.

Emellett a szociális készségek és a kreatív,
önálló gondolkodás ma talán fontosabb és
nagyobb érték, mint valaha.
Láthatjuk, hogy ezek kísértetiesen összecsengenek a mi értékeinkkel. Vagyis amikor egy szülőtárs azon aggódik, hogy meg
fogja-e állni a helyét a gyermeke a világban,
lesz-e munkahelye, akkor nyugodtan válaszolhatjuk, hogy a legmenőbb munkahelyek várják őket!

megtanulni értőn ﬁgyelni, együtt játszani,
a másikhoz megfelelően viszonyulni; és
egy felkészült Waldorf-tanár a gyermekek
igényeihez, adott életkori sajátosságaihoz
alakítja a feladatokat, amellyel a gyermekek közti súrlódások kisimíthatók, a temperamentumok szelidíthetők, az egyéni
nehézségek támogathatók.
Azt hiszem, szervezőtársaim nevében is
mondhatom, hogy egy ilyen konferencia
megszervezése, bár nagy munka, de sokat ad számunkra is. Mi magunk is közelebb kerülünk a Waldorf-szemlélethez és
rácsodálkozunk gazdagságára, miközben
sok remek embert ismerhetünk meg. Nagy
öröm látni, hogy a tapasztalatcserék, közös beszélgetések, ötletelések eredményét
mint kis lángokat viszik haza a résztvevők,
új impulzust adva a munkájuknak, és az
ebből születő újat majd visszahozzák a
következő találkozón, hogy mindannyian
gazdagodjunk általa.
A konferencia előadásai elérhetők
waldorfszulok.hu honlapról.

Skarka Cecília

Természetesen a konferencia mindkét napjára jutott művészeti, illetve mozgásos foglalkozás is. Első este Pozsgai Attila (Waldorf-zenetanár) tartott velünk zenejátékot,
másnap reggel pedig Hermann Mónikával
(a fertőendrődi iskola alapító tanára, osztálytanító és Bothmer-tanár) bothmereztünk. Amellett, hogy mindkét foglalkozás
megmozgatta testünket és megérintette
lelkünket, ennél többet is kaptunk: ismét
rácsodálkozhattunk, hogy milyen gazdag
és sokrétű a Waldorf-pedagógia eszköztára, hogy mind a zenetanítás, mind pedig a Bothmer-gimnasztika sokkal több,
mint aminek elsőre tűnik. Mindkettő segít
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AMI MŰKÖDIK ÉS AMI NEM
Beszélgetés családról, együttélésről, gyereknevelésről:
azaz miben segíthet a családterápia a nehéz időszakokban
Sokfélék vagyunk. Ám abban biztosan hasonlítunk egymásra, hogy mindenki vágyik
harmonikus, boldog, fejlődést biztosító
családi életre. Mégis mindenkinek van már
tapasztalata a családi vitákról, veszekedésekről, vagy elhidegülésekről, mint ahogy
mindenki látott már széteső családokat is.
Legfontosabb társas közegünk a család.
Ugyanakkor legtöbb konfliktusunk és nehézségünk is ebben a kapcsolati térben
keletkezik. Ha minden adva van, akkor családi kapcsolataink miért nem működnek
harmonikusan és kielégítően?
Sokan vannak, akik annyira szeretnék, hogy
ne olyan legyen a saját családjuk, mint amilyen közegben gyerekkorukban volt részük.
Ők igyekeznek teljesen másként élni, mint
amit a szülői házban tapasztaltak, mégis
zötyög a családi kocsi kereke.
Vannak olyan válságok, amelyek a család
fejlődésével, a családi élet előrehaladtával feltétlenül bekövetkeznek. Ha kisbaba
születik egy családban, az legtöbbször
örömmel várt esemény, mégis fenekestül
felforgatja az egész család életét. Az addigi ritmus felborul, már nem lehet a régi
módon megoldani a dolgokat.
Új működésmódot kell kialakítani. Lesznek
új teendők, amelyeket valamelyik családtagnak kell elvégeznie. Lesznek olyan előjogok, kiváltságok, melyekről le kell mondani.
Az elsőszülött később azt tapasztalhatja
meg, hogy már nem ő az egyedüli gyermek
a családban, osztoznia kell testvérével a
szülők ﬁgyelmén és szeretetén.
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A kisebbnek pár év múlva esetleg le kell
mondania a helyéről, középső gyerekké
lesz. Sorolhatnánk tovább a számtalan
változást, amely bekövetkezik a családok
életében. Ha már több gyermek van a családban, akkor a testvéreknek is más lesz az
élete. Többek között testvérféltékenység
és a terhek fokozódása jelentkezik a sok
öröm és boldogság mellett.
A gyerekek nőnek és mire összerázódunk,
már óvodába adjuk a legnagyobb gyermeket. Kettőt pislantunk, s már elérkezik a
kiskamaszkor, amely megint újféle hozzáállást és újabb megoldási módokat kíván a
családtagoktól.
Az életszakaszokból következő, 3-4 évente
jelentkező válságok többségén észrevétlenül túljutunk. Környezetünk, öröklött mintáink, saját érzékenységünk és kreativitásunk
segít a megoldásban. Ám vannak olyan krízisek, amelyekben az egész család elakad.
Ilyenkor fokozódnak a viták, vagy a résztvevők esetleg megoldhatatlannak éreznek
bizonyos nehézségeket, vagy egyszerűen
képtelenek maguktól feldolgozni olyan élményeket, mint például egy szeretett családtag elvesztése miatti gyász.
Ennek egyik tünete az, amikor egy családtagon csapódik le mindez, ő lesz beteggé
vagy bűnbakká. De megjelenhetnek a titkok is a család életében. A családterápia
az ilyen elakadások megoldásában segít.
Támogatja a párokat-családokat abban,
hogy megtalálják saját erőforrásaikat, és
hogy néhány változtatással könnyebbé
váljék életük.

A konzultációk során nem szolgálunk kész
megoldásokkal, de közösen gondolkodva
segítünk a családnak vagy pároknak a számukra megfelelő és szükséges változások
kidolgozásában és megszilárdításában. Az
együttes munka, az együtt változás hatékonyabb, mintha csak a család egyik tagja
dolgozna a változáson.
A közös munkába már 9-10 éves gyerekek
is jól bevonhatók, ha erre szükség van. A
céloktól függően azonban előfordul, hogy
csak a szülőpárral dolgozunk a gyerekek
nélkül. A folyamat feltáró szakaszában a
származási családból hozott mintákat is
górcső alá vesszük.
Az átdolgozással a családtagok letesznek
érzelmi terheket, átértékelnek történéseket. Megszületik a megértés, ha ki tudjuk
mondani, hogy milyen érzéseket váltott ki
belőlünk a másik viselkedése.

A gyerek nehezen tolerálható viselkedései
és betegségei hátterében néha a családi
dinamika vagy struktúra elégtelensége
csapódik le. Eredményesen alkalmazták
már a családterápiát néhány, jellemzően
pszichés állapottal is összefüggő betegségnél, mint például a gyermekek cukorbetegsége, az anorexia, az asztma, vagy akár
a mutizmus gyógyításában is.
A családtagok a saját családjuk legjobb
szakértői, de a terapeuták kérdéseivel, szélesebb szempontrendszerével és empátiájával új nézőpontba kerülhetnek az események.
Az otthoni nézeteltérések, veszekedések
során is előfordul, hogy ugyanazok a mondatok hangzanak el már évek óta, és bizony
a kimenetelt is borítékolni lehet. Miről szól
ez? Ha valami nem működik, miért próbáljuk meg mégis oly sokszor ugyanazt?

Takács Domonkos, 4. osztály
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A negatív ciklusok feltárásával kiderül, miért kerülünk újra és újra ugyanabba a gödörbe. Itt érdemes elidőzni és megvizsgálni a kialakult helyzetet. Hogyan kezdődött?
Ki vette észre először? Kinek szólt?
Volt, amikor tudták jól működtetni az életüket. Mi történt? Mi változott?
Vannak olyan családok, akikkel együtt
dolgozva felismertük, hogy akkor vált elviselhetetlenné az addig is meglévő nehéz
élethelyzetük, amikor az otthon töltött évek
után az anya visszatér a munka világába.
Ez a normál folyamatokból származó krízis, mégsem könnyű az új családi rendszert kiépíteni. Vannak erőforrások, amelyekhez érdemes nyúlni.
A környezetünkben van jó néhány segítő
családtag, barát, akire számíthatunk. Ha
egyedül akarunk megbirkózni a bajokkal,
akkor az könnyen elszigetelődéshez vezethet, amely tovább nehezíti a változásokhoz
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szükséges jó megoldási módok megtalálását.
A terápiás ülések során az elfogadás és a
bizalom légköre uralkodik, nem azt keresik
a résztvevők, hogy ki, hol követett el hibát,
hanem közösen azon dolgoznak, hogy a
család saját erejéből harmonikusabb, boldogabb, élhetőbb életet élhessen.
Folytatásként egy beszélgetésre invitálunk
benneteket november 9-én 18 órától az iskolába. Várjuk kérdéseiteket a témával kapcsolatban a lentebbi elérhetőségekre.
Szöllős Ákos
akos.szollos@gmail.com;
30-432-3316
Toldi Beáta
toldi.betty@gmail.com
20-9495-602

THE ART OF LEADING A WALDORF SCHOOL
– avagy a Waldorf iskola vezetésének művészete
A Waldorf iskolák az önigazgatás lehetőségével és felelősségével hatalmas feladatot
kaptak. Gyakori jelenség, hogy a szabadság nem jár együtt a felelősséggel - egyesek szabadok, míg mások viselik a felelősség terhét. Sok a kérdés, de válaszok alig
akadnak rájuk: a tanári konferencia hónapokon keresztül vitat meg egy-egy kérdést,
és nem is biztos, hogy a végén születik rá
válasz (vagy ha igen, lehet, hogy addigra
már más a kérdés). Van olyan iskola, ahol
egyszerűen nem születnek döntések, mivel
vagy nem egyértelmű, hogy kinek a feladata dönteni, vagy ha igen, nincs, aki felvállalja a döntésért a felelősséget. És bizony az
is általános, hogy a vezetés néhány ember
kezében összpontosul, arra hivatkozva,
hogy a tanári konferencia többi része túl
passzív és/vagy nem alkalmas arra, hogy
ezeket a feladatokat ellássa. Az önigazgatás, a saját szabadságomból kiinduló,
egyszersmind a másik szabadságát tiszteletben tartó együttműködés, a felelősségvállalás Európa ezen részében alighanem
sokkal nehezebb, mint tőlünk nyugatabbra,
hiszen nem ebben szocializálódtunk, nincsenek meg az ehhez szükséges jó gyakorlataink, kultúránk.
Július elején - sajnálatos módon az iskolánkban megrendezett Nyári Akadémiával
egy időben - az IAO (a közép-kelet-európai
és más keleti országok nemzetközi Waldorf-pedagógiai szövetsége) Nemesvámoson tartott három napos workshopot, ahol
a résztvevők éppen ezeket a kérdéseket
vitatták meg. A jelenlevők többsége tanár
volt, de jöttek a fenntartók képviseletében
is, illetve voltunk páran “csak” szülők. A
magyarokon kívül szlovák, cseh, ukrán,
szlovén, román, moldáv és grúz résztvevők
voltak.
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Az érdemi munkát Nana Göbel, a Freunde
ügyvezetője vezette, aki hihetetlen tájékozottsággal és érzékkel látja át az egyes
iskolák helyzetét, problémáit. A témák
elmélyítését szolgáló csoportmunkák között és amellett, hogy az egyes, súlyosabb
helyzetben lévő (jellemzően moldáv és
a román) iskoláknak személyre szabott,
konkrét tanácsokat is tudott adni, általában is beszélt arról, hogy milyen iskolát
teremtett meg Steiner száz évvel ezelőtt.
Egy olyan iskolát, ahol nincs hierachikus
szervezet, minden az egyéni kezdeményezésből születik meg, és ahol mindenki felelős az egészért. Hogy az önigazgatásnak a
belső természetében rejlik, hogy szétesik,
ezért alapvetően nem tekinthetünk rá egy
iskola irányításának mintájaként. Ha mégis
önigazgatáson alapuló iskolát szeretnénk,
akkor muszáj dolgoznunk az egységesítő
szellem megteremtésén, életbentartásán.
(A gyakorlatban ez az, ami általában elsikkad.) Ha ez nem megy, akkor jobb, ha inkább egy hierarchikus iskolát hozunk létre.
A Waldorf iskola Nana szerint nem az a
hely, ahol a hármas tagozódást kellene
megvalósítanunk. Ehelyett ez egy olyan
tér, ahol az egyénnek önmagán kell dolgoznia. A tanár belső hozzáállását kritikusnak
tartotta az egész iskola szempontjából,
ugyanis ez a kulcsa annak, hogy képes legyen másokkal dolgozni és vezetni az iskolát. Három tulajdonságot jelölt meg, amelylyel egy Waldorf tanárnak rendelkeznie kell:
1. Kezdeményezőkészség - nem kell, hogy
nagy ötletei legyenek, de legyen éber,
nyitott, és ezzel egy atmoszférát is teremt
maga körül, amelyet a gyerekek, a kollégák,
a szülők mindenképp megéreznek.
2. Érdeklődjön minden iránt.
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3. Soha ne kössön kompromisszumot a
valótlannal. Ez azt jelenti, hogy mindig a
saját, mély belső igazát kell élnie, és ennek
a tanításában is meg kell nyilvánulnia. Egy
Waldorf tanár soha nem válhat szárazzá
és savanyúvá.
Nana azt is egyértelművé tette, hogy
mennyire káros az a (világ minden táján
érezhető) tendencia, hogy sok iskola a
barátságos, családias iskola imidzsének
megőrzését előtérbe helyezi és erre hivatkozva ragaszkodik olyan tanárokhoz
is, akik nem kompetensek. A Waldorf iskolában az elsődleges cél, hogy a gyermekeknek megfelelő oktatást, nevelést
biztosítsunk. Ennek megfelelően a tanári
kollégium sem egy család, hanem szakmai
közösség kell legyen.
A három napon átívelő művészeti munkaként szociális festés és szociális euritmia
közül választhattunk. Az euritmiáról már
tudtam, hogy van ilyen ága, azonban a festés számomra új volt. Csodálattal töltött
el, hogy micsoda eszközök vannak a birtokunkban, hogy ezekkel a művészetekkel
nem csak tanítani, gyógyítani, gyönyörködtetni lehet, de még a szociális készsége-

Várkonyi Emma, 4. osztály
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inket is fejleszthetik. Milyen kár, hogy alig
ismerjük ezeket a lehetőségeket, és ezért
nem élünk velük.
Mindig érdekes nemzetközi Waldorf eseményeken részt venni, kapni egy kis ízelítőt
abból, hogy mi van a határainkon túl a Waldorf világban, és tanulni, inspirálódni. Ezúttal kicsit más érzésekkel távoztam. Ugyanis a három nap legértékesebb hozadéka
számomra az volt, hogy megállapítottam:
mi itt, Gödöllőn fényévekkel vagyunk a keletebbre élő sorstársainkhoz képest. Igaz,
hogy nem mindig sikerül a legmagasabb
ideáink szerint megvalósítanunk a terveinket, sokszor elégedetlenkedünk, hogy
mennyivel jobban, hatékonyabban is lehetne csinálni. Azonban tudunk lapos szervezetekben gondolkodni, el tudjuk fogadni,
hogy ne egy tekintély, hanem az hozza meg
a döntéseket, aki részt vett az azt előkészítő munkában, és legalább törekszünk arra,
hogy tudjunk egymásra ﬁgyelni, másokat
meghallgatni, az aktuális szerepünktől
(tanár, szülő, fenntartó) függetlenül, egyenrangú partnerként együttműködni. És ez mint kiderült - hatalmas dolog.
Skarka Cecília

Kiss Lia Kamilla 5. osztály
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GIMNÁZIUMI ÉLET
NYUGAT-EPOCHA
5 perces versek költőkről + szimbolista versek a 10.a osztálytól
Buga Emőke válogatása
Méhes Mandula – Kondor Panni
– Gyugyi Flóra – Hoffmann Réka:

Gajewszky Kata:
Csend
fehéren koppan
édesen fogja a tisztát
némaság

Ady Endre
Mit bánom én, hogy Goethe hogy csinálja
Leszek én helyettetek Magyarország szája.
Nem hallgat meg senki, beszélek a falnak,
De gesztusaim élnek, míg meg nem halnak.

Babits Mihály
Csendben tudok
de mégis nagy a hangom
tanultam, láttam, tapasztaltam
Mindent írok, de nem érzem egésznek,
várom, s keresem a véget.

Méhes Mandula – Kondor Panni:

Csuday Alma:

Fáradtság
Feketén zuhan
Fanyar, hideg, keserű
Frissetlenség

Babits Mihály

Szabolcs Barnabás Kaba:

Ki vagy te láthatatlan új kobold
Zenéd olyan, mint a lelkem zenéje
Ím új korlát nyílt ős pályánk előtt
Ó könyv, amelybe ezrek álma révedt!

Farkas szerelem (Ady)
Farkas szerelem, vicsorgó vész
Tépnek, harapnak, világunk kész.
Hideg hóba vonyítva üvölt
a farkas szerelem már megölt.

Magány
Feketén gomolyog
Keserű, érdes, bántó
Elhagyatottság

Bekő Balázs – Lobmayer Veron:
Babits Mihály
Ha hangzókról van valaha szó,
szokása szerint szokatlanul sokszor
egymás mellett mutatja,
mert hobbija, hogy a magyart töri, törögeti.

Kecskés Maja – Gyugyi Flóra:
Hiány
Feketén csendül
Érdes, keserű, bűnös
Nincstelen
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ÉLETMÓD
ÖSZI KONYHA
az antropozófus táplálkozás jegyében
Az elkövetkező időszakban szeretnénk bemutatni olvasóinknak az antropozófus
táplálkozás alapelveit és jellemzőit. Célunk, hogy ez által egyre tudatosabban
tekintsünk rá a Waldorf intézményekben – óvodáinkban és iskoláinkban – megvalósuló törekvésekre, és ehhez kapcsolódó feladatainkra.
Felütésként fogadjátok szeretettel az alábbi recepteket, melyek az "Arbeitskreis
Für Ernährungsforschung" (a teljeskörű, ökológiai táplálkozás kérdéseit antropozófus szemszögből vizsgáló táplálkozáskutató munkacsoport) ill. a "Demeter"* (a biodinamikus gazdálkodók szövetsége) receptgyűjteményeiből valók.
Az adagok minden esetben négy főre szólnak.
(*A Demeter márka biodinamikus gazdálkodásból származó termékeket jelöl
– alapítása 1924-ben történt –, és Dr. Rudolf Steiner nevéhez fűződik)
Alma- hagyma leves

Az almát meghámozzuk, negyedeljük,
magházát kivágjuk, a negyedeket kis darabokra vágjuk.

Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 vöröshagyma ( kb. 500 g)
2 fokhagyma gerezd
1 alma
1 ek. vaj
1 tk. liszt
500 ml zöldségleves
200 ml almalé
100 ml almabor
1 csipet só, frissen őrölt fekete bors
4 tk. majoranna
½ zsemle
100 g reszelt sajt

A hagymát, fokhagymát kb. 5 percig a vajban pirítjuk ezt követően hozzáadjuk az almadarabokat.
Megszórjuk a liszttel, ezzel már csak rövid
ideg pirítjuk, hozzáadjuk a zöldséglevest,
az almalét és a bort, sózzuk, borsozzuk és
beletesszük a majoranna felét.
Kb. 20 percig kis lángon, óvatosan forraljuk.
A zsemlét szeletekre vágjuk, megszórjuk a
maradék majorannával és a sajttal.

A hagymát, fokhagymát megtisztítjuk, a
hagymát félbe majd vékony szeletekbe
vágjuk, a fokhagymát ﬁnomra zúzzuk.
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200 fokra előmelegített sütőben 5 perc
alatt megsütjük. A levest levesestálkákba
szedjük és a sajtos pirítóssal tálaljuk.

Kelkáposzta levelek túrós mandulás töltelékkel, tejszínes citromos öntettel és
rizskupolákkal
Tejszínes citromos öntet
•
•
•
•
•
•

1 ek. vaj
½ ek.tönkölyliszt
1 fej apróra vágott hagyma
100 ml citromfű tea
100 ml tej
2 ek. Crème fraîche (v. magas zsírtartalmú tejföl)
• kevés só, bors és egy kevés zöldségleves
A hagymát a vajban megpároljuk, megszórjuk a liszttel és rövid ideig pirítjuk, felöntjük a citromfű teával és a tejjel, majd kis
ideig lassú tűzön forraljuk, jól átkeverjük,
hogy ne legyen csomós. Hozzákeverjük
a Crème fraîche –t, annyi zöldséglevest,
hogy könnyű, szósz állagot kapjunk és a
fűszerezzük.

Rizs kupola
• 1 fej apróra vágott hagyma
• 125 g natúrrizs
• 1 ek. olíva olaj
• egy kevés fehérbor
• 300 ml zöldségleves
• 50 g ﬁnomra reszelt parmezán
A hagymát az olajban üvegesre dinszteljük, hozzáadjuk a rizst és kevergetve kissé
átpirítjuk, felöntjük a borral és a zöldséglevessel. A főzés során többször pótoljuk a
vizet, míg a rizs meg nem puhul. Hozzáadjuk a parmezánt majd zsiradékkal kikent
kis formákba töltjük, s óvatosan a tányérokra borítjuk.
Kellevelek túrós – mandulás töltelékkel
• 16 kellevél
• 200 g túró – A receptben a „túró” a
sovány „német” krémtúrót nem a
szemcsés magyar túrót jelent!
• 50 g őrölt mandula
• 50 g zabpehely
• 2 tojás
• 1 fokhagyma gerezd
• néhány levél bazsalikom
• só, frissen őrölt fekete bors
A töltelék hozzávalóit összekeverjük és fűszerezzük a ﬁnomra vágott bazsalikommal,
sóval és borssal. A kel leveleket blansírozzuk (=pár percre forró, lobogó vízbe mártjuk, majd lehetőség szerint rövid időre jeges vízbe tesszük, visszahűtjük őket. Ettől
ropogósak maradnak, színüket megőrzik.)
A leveleket megkenjük a töltelékkel és tekercseket készítünk, fogpiszkálóval összetűzzük őket. Egy tűzálló edénybe fektetjük
őket, meglocsoljuk a szósz 2/3-ával és 40
percig 180 fokos sütőben sütjük. A maradék kellevelekkel és öntettel szervírozzuk.
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Endívia saláta friss kecske sajttal

hozzáadjuk a tejszínt, a maradék vajat és
a fűszereket. Pürésítjük és végezetül még
egyszer megigazítjuk az ízeket.

Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 endívia
4 natúr kecskesajt korong
1 közepes hagyma
1 kis fokhagyma gerezd
3 ek. balzsamecet
2 ek. almaecet
50 g durvára vágott dió
4 ek. olíva olaj
tengeri só
frissen őrölt fekete bors
1 ek. ﬁnomra vágott petrezselyem
(opcionális)

Ez a köret kiválóan illik diós panírban
(=zsemlemorzsa helyett diót használunk)
sült húsokhoz, sajtokhoz.
Rapunzel linzer szelet
(egy kb. 35x45 – ös méretű tepsihez)
Hozzávalók:

Az endíviát megtisztítjuk, darabokra szedjük és alaposan megmossuk. A kecskesajt
korongokat sütőpapírra tesszük, a sütőben
meggrillezzük őket, míg kissé megbarnulnak és picit megolvadnak.
A hagymát apróra vágjuk. Salátástálban az
olajat ecettel, borssal, sóval és petrezselyemmel jól elkeverjük, a zúzott fokhagyma
gerezdet hozzáadjuk, még egyszer átkeverjük, rövid ideig hagyjuk, hogy az ízek összeérjenek. A szószt elkeverjük az endíviával,
salátás tálkákba rendezzük, meghintjük
a dióval és rátesszük a grillezett sajtokat.
Azonnal tálaljuk.
Zeller – alma -püré
Hozzávalók:
• 600 g zeller
• 1-2 savanykás alma
• 80 g vaj
• 100 ml telszín
• só, bors, szerecsendió
A zellert és az almákat meghámozzuk, kis
darabokra vágjuk és kis vajon megdinszteljük. Kevés vízzel felöntjük, és 15- 20 percig
lassú tűzön pároljuk. Amikor megpuhult,
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• 250 g lágy vaj
• 175 g ﬁnomítatlan nádcukor
• 1 tojás
• 2 ek víz
• 250 g mandula, ﬁnoman megpirítva és
őrölve
• 250 g teljes tönkölyliszt
• 1 ek kakaópor
• 2 ek gabona kávé
• 100 g keserű csokoládé – ﬁnomra
reszelve
• 1 ek fahéj
• egy – egy késhegynyi őrölt szegfűszeg
és kardamom
• Málna v. ribizli lekvár
A vajat, cukrot, tojást és vizet elkeverjük, a
többi hozzávalót - a lekvár kivételével- öszszekeverjük, majd az egészet a cukros
vajas keverékhez adjuk és összegyúrjuk.
A tésztát egy órán át hűvös helyen pihentetjük. Ezután a tészta 2/3-át cca. ½ cm
vastagságúra nyújtjuk. Sütőpapírral bélelt
tepsibe simítjuk és megkenjük a lekvárral.
A maradék tésztát is kinyújtjuk, ½ cm – es
csíkokra vágjuk és a tészta csíkokat rácsosan a lekváros alapra helyezzük. Előmelegített sütőben középen 180 fokon kb.
20 percig sütjük. Ha kihűlt, 6x6 cm – es
darabokra vágjuk. Aki szereti, meghintheti
porcukorral.
Kuntz Orsolya

MÁLYVAFÉLÉK
Pesei Rozália
Így, ősszel, amikor közeledik a meghűléses
időszak, hasznos lehet, ha megismerkedünk a mályvafélékkel: a papsajtmályvával, az erdei mályvával és a mórmályvával.
Ezek talán egy kicsit kevésbé közismert
gyógynövények, pedig nagyon jó szolgálatot tehetnek például torokfájás, köhögés
esetén.
Eredet, botanikai leírás
A papsajtmályva egyéves vagy évelő,
lágy szárú növény. Honos Eurázsiában,
Észak-Afrikában. Levelei 3-7 cm szélesek,
kerekdedek, 5-7 karéjra tagoltak, nyelesek,
a száron szórtan állnak. A szár és a levélnyelek érdesen szőrösek. Virágai fehérek
vagy halvány rózsaszínűek, közepük jellegzetesen kicsípett.
Májustól októberig virágzik. Termése a
lapos, korong alakú, szeletekre hasadó
„papsajt”. Azonos gyógyhatással bír a felálló szárú, 1-1,5 méter magas erdei mályva.
Levelei hasonlóak. A virágok nagyobbak,
mályvaszínűek, a levelek hónaljában hoszszú kocsányon állnak. A sziromleveleken
3 sötétebb színű ér található. Termése
szintén „papsajt”. Mindkét említett mályva
vadon élő; utak mentén, kertekben, parkokban, erdőszéleken megtalálható. A mórmályva termesztett növény. Csodaszép lila
színű virágai díszei lehetnek a teakeverékeknek. Én is ilyet ültettem a kertbe. Magot
vásároltam, palántát neveltem belőle, majd
tavasz végén ültettem ki végleges helyére.

hasonló módon készítették el. A leveleket
gyakran használták darázs- és skorpiócsípések borogatására. Afrodiziákumnak tartották. A gyerekeknek azt mondták, hogy
ha mályvát fogyasztanak, tetvesek lesznek,
csakhogy nehogy túl korán „rossz gondolataik” támadjanak.
Gyűjtése
Saját tapasztalatom szerint a mórmályva
egész nyáron át virágzik. Naponta hozza
az újabb és újabb, lila csíkos virágokat, melyeket érdemes még aznap leszedni, mert
hamar elvirágzik. Erre a száraz, meleg délelőttök a legalkalmasabbak. Egészséges
leveleket is gyűjtsünk hozzá nyél nélkül,
hiszen abban is sok a hatóanyag (nyálka,
cserzőanyag, flavonoid). Miután leszedtük,
azonnal terítsük ki meleg, árnyékos helyen
vékony rétegben, azaz tegyük egymás mellé egyesével a virágokat és a leveleket.

Története
A mályva a legősibb haszonnövények közé
tartozik. Az ókorban főleg zöldségként becsülték, ﬁatal leveleit a leveles spenóthoz
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Adagolás

A virágok nagyon szép, sötétlila színűre
száradnak. Csak teakészítés előtt aprítsuk
össze őket!

2 teáskanálnyi szárított gyógynövényt ¼
liter meleg (nem forró) vízzel leöntünk,
kb. 10 percig áztatjuk, közben néhányszor
megkeverjük, majd leszűrjük. Napi adagja legalább 2-3 csészényi (összesen 3-5
gr száraz drog). A mályva nyálkaanyagai
bevonatot képeznek a száj- és a gyomornyálkahártyán, ezzel lehetőséget adva
az alatta lévő gyulladt nyálkahártyának a
gyógyulásra. Mivel ezek a nyálkaanyagok
elég gyorsan lemosódnak, ezért érdemes
naponta minél többször inni a teából például torokgyulladás vagy száraz köhögés
esetén. Hashajtásra lefekvés előtt igyunk
meg egy csészével. A mályvatea enyhe ízű
és teljesen semleges, emiatt lehet jó ízű,
aromás növényekkel keverni. Nagyon szép,
színes keverékünk lesz belőle.

Gyógyhatásai
A mályvákat mandulagyulladás, szájüregi
és toroktáji nyálkahártyagyulladások, száraz köhögés kezelésére ajánlják. Használhatók fogínyvérzésekre és -gyulladásokra,
valamint gyomorsavtúltengés, fekélyes
gyomorbántalmak esetén a gyomor nyálkahártyájának védelmére.
A nyálkaanyagok lágyítják a székletet, ezért
jól használhatók székrekedés esetén. Külsőleg sebek, ﬁcamok, törések utókezelésére, borogatására használatosak, rendszeres fürdőjük enyhíti az altesti köszvényes
fájdalmakat. Semleges ízű levelük tavaszi
saláták adaléka lehet.

Mellékhatások nem ismertek.

FILMAJÁNLÓ: A TEHETSÉG (Gifted, 2017)
Garamszegi Zsuzsi
Nem életem legjobb ﬁlmje, mégis egy olyan témakört jár körbe, amivel szülőként
mindannyian találkozhatunk. A ﬁlm központi témája az, ami miatt mégis ajánlom:
elgondolkoztat, megmozgat, vissza-visszatér a gondolataidba, nem ereszt, mivel nem
ad egyértelmű megoldást jelentő választ.
Mindenkinek magának/magában kell megtalálnia az őt megnyugtató választ.

lagos, felhőtlen gyerekkort biztosíthasson
a kislánynak. De felbukkan Evelyn, a nagymama, aki harcot indít Mary felügyeletéért,
hogy a matematikai tehetsége ne vesszen
el, ne áldozzák fel „a mindenáron boldog
gyerekkor” oltárán. Mindketten a legjobbat akarják Marynek, mégis teljesen eltérő
módon. Melyik utat választva lesz Marynek
valóban a legjobb?

Adott egy kislány, Mary, aki matematikai
őstehetség, de nem adatik meg neki, hogy
szülei körében nőjön fel. Édesanyja, aki
szintén tehetséges volt matematikában,
nem bírta a rá nehezedő nyomást, és
önkezével vetett véget életének. Maryt így
Frank (édesanyja testvére) neveli, akinek
legfőbb célja, hogy minél „normálisabb”, át-

Több kérdést is felvet a ﬁlm, már a nézése
közben is: a tehetség ajándék vagy kereszt?
Ha egy gyerek tehetséget kapott valamiben,
akkor szülőként, hozzátartozóként milyen
feladatunk, felelősségünk van, hogy teljes
életet éljen, élhessen, de a tehetsége is ki
tudjon bontakozni? Kell-e tennünk valamit
(és ha igen, mit), hogy a tehetsége mellett
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a többi képessége is fejlődni tudjon? Ha
nem támogatjuk abban, hogy ez a tehetség
kibontakozzon, akkor elherdáljuk a kapott
talentumát? Hol húzódik a határ az emberi
és isteni között, mikor kell (és mennyire)
aktívan beavatkoznunk, és mikor elég, bízva a gondviselésben, elfogadnunk, hogy
nincs ráhatásunk a helyzet alakulására, és
el tudjuk-e fogadni, hogy nem feladatunk
beleavatkozni az isteni dolgokba? Ha a tehetség kiderül, a tetteinkben a tehetséges
gyerek van a középpontban vagy rólunk,
felnőttekről szól a történet?

A ﬁlm végét nem szeretném elárulni, de érdemes magunkat ﬁgyelni közben, hogy milyen válaszok érkeznek a feltett kérdésekre.
Mert nincs egy abszolút legjobb válasz,
de támpontot kapva Rudolf Steinertől
érdemes az ő gondolatát megfontolnunk és válaszokat keresnünk a bennünk
megfogalmazott kérdésekre. „Mindenfajta nevelés önnevelés, és mi mint tanítók,
nevelők csak a saját magát nevelő gyermek környezetét alkotjuk. A legkedvezőbb
környezetet kell teremtenünk, hogy a gyermek úgy nevelje általunk önmagát, ahogy
belső sorsát követve nevelődnie kell”.

Turba Tardos Mátyás, 7. osztály
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ILLÓOLAJOKKAL AZ ÉVKÖRÖN ÁT
A GYÖMBÉR
Papp Komáromi Judit
A hideg, téli napokon szívesen kortyolgatunk gyömbérteát, ismerve annak fertőtlenítő és fűtő hatását.
Ha a gyömbér illóolaját vizsgáljuk, hasonló hatásokat ismerhetünk fel. Jelmondata
magában foglal mindent, amit az olaj tud:
„Parazsat teszek a feneked alá”. A gyömbér
ﬁzikai szinten nagyon jó gyulladáscsökkentő (annak ellenére, hogy a gyulladásra
általában hideget javaslunk, míg a gyömbérnek melegítő hatása van), fájdalomcsillapító hatású.

szivitást éreztem, ahol nem teszek semmit,
nem akarok semmit, ahol csak várok.
Mielőtt tovább olvastok: Nektek mit jelent
a türelem? Ti hogy álltok vele? A türelem
aktív vagy passzív minőség számotokra?
Miközben a türelmen elmélkedtem, megérkezett hozzám a türelem illóolajkeverékének összetétele. Később, "józan ésszel"
rátekintve egyszerűen nem értettem, mit
keres benne a gyömbér illóolaj, a maga heves, aktivizáló, akaraterőt mozgósító jellegével. Akaraterő és türelem? Hogy hozható
ez bármi összefüggésbe?

Az emésztőrendszer problémái esetén,
mint a nehéz emésztés, hasfájás, hasPár nap múlva kaptam egy idézetet:
görcs, hányinger, émelygés hívhatjuk segít„A türelem nem egy passzív dolog, ellenkeségül. A buszos kirándulások alkalmával
zőleg, az aktivitást jelenti, valójában az erősokaknak segíthet az émelygés csökkentéfeszítéseink összpontosításáról van szó.”
sében, akár csak belélegezve is.
(Edward G. Buwer)
Ahogy testi szinten, úgy lelki szinten is az
illóolaj maga a tűz: felold minden dermedtséget, merevséget, mozgósítja az akaraterőt, impulzust ad, hogy átlépjünk a múlt
(és a magunk) korlátjain. A gyömbérhez
én mégis leginkább a „Türelem” illóolajkeverékén keresztül tudok kapcsolódni. A
türelem nem erényem (bár a legtöbb anya,
akivel mostanában beszélek, többet szeretne magában ebből a tulajdonságból), s
minthogy az élet szeret a jó dolgokra megtanítani, sokszor hoz olyan helyzetbe, hogy
gyakorolhassam a türelmet is.
Pár évvel ezelőtt az erényekről elmélkedtem; hogy egy-egy minőség, erény – többek
közt a türelem – mit is jelent számomra. A
türelemben én mindig is valami erős pasz-
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Kiss Lőrinc, 7. osztály

SZENTJÁNOSKENYÉR-DÍSZ
EGYSZERŰ ÉS NAGYSZERŰ
Demeter Krisztina
Őszi kirándulásunk során bukkantunk rá
egy szentjánoskenyérfára és annak terméseire, ami a gömb ötletét adta.

Összegyűjtöttünk egy nagy halomnyi termést (kb. 1kg), majd zsákvarrótűbe fűzött
spárgára (kb. 2 m hosszú) fűztük fel.

A spárgát összeköttük olyan formában,
hogy a termések egy nagy, borzos gömböt
alakítottak ki, majd a spárga szabad részével felfüggesztettük.

A gömb könnyen elkészíthető, akár kicsiny
gyermekekkel együtt is és hosszú ideig
őrizheti egy szép őszi kirándulás emlékét!
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SZENT MÁRTON-NAPI DALOK
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EURITMIA FORMÁK
Franz Schubert Improntu c. darabjára

Dallmann Mátyás, 7. osztály

Buzás Júlia, 7. osztály
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