TARTALOM
Beköszöntő
Forgács Erzsébet

Pedagógia és művészet
Forgács Erzsébet: Ahogy fent, úgy lent... Mikrokozmosz és Makrokozmosz bennünk
Selma Lagerlöf: A boszorkányfajzat
Mincsik István és Kőhalmi Luca összefoglalója a nyolcadikos projektepocháról
Életerők és azok táplálkozástani vonatkozásai – Kuntz Orsolya fordítása
Rendhagyó könyvajánló

Arcok
„Összeért a szívünk” – Kőhalmi Ákos írása az elballagó nyolcadik osztályról
Új családok bemutatkozása – Folk, Tibold, Nedaluha-Mervald család

Iskolai élet
Ballagó nyolcadikos szülők és diákok visszatekintései
Kecskés Judit összeállítása a 7. osztály Freunde-keresztszüleinek látogatásáról

Óvodai élet
Mire hív a jövő? II. rész, Élet a „Mocorgóban”
Gerendai Zsuzsanna és Horváthné Gfellner Csilla írása

Gimnáziumi élet
Révész Ildikó írása a Regionális Gimnázium tanárainak műhelymunkájáról
Regis diákok írásai a májusi klímatüntetés apropójából

Kitekintő
Zöld Edit biodinamikus kertje
Matthew Hayes írása a Zsámboki biokertről
Csapó Beatrix: Szociális kert Gödöllőn

Életmód
Nyári konyha antropozófus módon – Kuntz Orsolya összeállítása
Pesei Rozália: Lándzsás utifű
Dal János napra
Rózsa helyett virágablak – Monostori Judit kézműves oldala

BEKÖSZÖNTŐ
„Tudjátok meg: ma az Örök Feminin
Elpusztíthatatlan testében száll alá a Föld felé.
Az új istennő hervadhatatlan fényében
Az Egek eggyé válnak a mélységekkel.”
(Szolovjov)
"Tudjuk, hogy a Föld a valamennyi hozzátartozó lénnyel együtt teljesen megváltoztatja alakzatát az év folyamán. Júniusra a Föld lelkisége átitatódik a Nap és
a csillagok erejével. Krisztus összekapcsolódott a Föld lelkiségével, egyesíti erejét
a csillagok és a Nap erőivel, amelyek ott áramlanak a Föld lelkiségében, amit a
kozmikus mindenségnek átadott.
János napjának ideje van. A Föld külső arculata kitekint a világmindenségbe és
nem saját erejét mutatja, mint a téli napforduló idején, hanem a csillagok és a
Nap visszaverődő erejét, mint rajta kívül eső kozmikus erőét. Ami ezerszámra
színesen, sarjadva, virulva, a földből kihajtva jelenik meg a kozmikus térben,
tükrözött, visszavert erő, míg a közvetlen erőt emberi lelkünkben hordozzuk.
Egy tükörre az a jellemző, hogy semmit sem enged át abból, ami előtte áll. Mivel
a Föld nyáron a kozmosz tükre, nem ereszti át a kozmikus jelenségeket, nem
ereszti át a kozmikus impulzust." Rudolf Steiner (GA 223)
De voltaképpen mi az az erő, ki is az a lényiség, aki képes megváltóan hatni,
mikor "most tükör által homályosan látunk" még?
Robert A. Powell az isteni feminitásra irányítja figyelmünket, akit Szófia testesít meg, az emberiség Isteni Anyja. Ő, aki mindannyiunknak gondját viseli,
aki a bolygón lévő egész emberiség iránt érzett hatalmas szeretete révén azt az
utat támogatja, amely kivezethet minket a zsákutcából, melybe a mai korban
belekerültünk azzal, hogy az emberiség és az Anyatermészet közötti kapcsolat
zavart szenvedett.
Selma Lagerlöff kézen fog minket, hogy elindítson egy úton, mely a "Boszorkányfajzat" történetén keresztül vezet a polaritások útvesztőin és a tükröződések
homályán át az új minőségben megjelenő egységhez.
Erre a vándorútra invitálom én is a kedves olvasót, hogy a nyár vakító fényében
se feledjük tudatalattink mélyén Csipkerózsika-álmát alvó megváltó szeretetet!
Forgács Erzsébet
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PEDAGÓGIA ÉS MŰVÉSZET
AHOGY FENT, ÚGY LENT...
MIKROKOZMOSZ ÉS MAKROKOZMOSZ BENNÜNK
Forgács Erzsébet írása
"Ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van,
és ami lenn van, ugyanaz, mint ami fenn van.
Így érted meg az egy varázslatát."
(Tabula Smaragdina)
Minden egyes napunk az életben egy
mikrokozmikus beavatási út. Mindennap történnek velünk dolgok, kapunk
próbákat is.

tudatos életünk napkorongja mögött.
Megismerni önmagunkat annyit jelent,
mint újra felfedezni lelkünk csillagokkal teli birodalmát."

Életünket végigkíséri az esztendős vál- Selma Lagerlöff meséje több szinten
tozásrend, mely az ünnepkörhöz kö- tárja fel ennek módját, lehetőségét.
tött, s mely fölfogható egy beavatási
"Mert a nagy fordulat egy ember éleútként is. Hisz a beavatás nem egyéb,
tében a "Nekem mi jut?" helyett a "Mi
mint rálátás arra, ami velünk történik.
fakad belőlem?". S ez elég ahhoz, hogy
Átmegy az ember egy nemesedési foa bentről-fakadó fényes legyen és folylyamaton, melynek során egyre inkább
ton tisztuló." (Weöres Sándor)
egy áldozati minőséggé válik a cselekvő út. (Molnár József gondolatai nyomán.)
És beavatás az is, ha újra kapcsolódunk azon részünkkel, amit elfelejtettünk.
Karl König úgy fogalmaz: "Ahogy a
felkelő Nap kioltja a csillagok fényét a
hajnali égen, úgy halványítja el elménk
fénye gyermekkorunk színpompás lelki életét. De a csillagok, bár a nappali
fénynél eltűnnek, mégis továbbhaladnak az útjukon. Hasonló módon élnek és dolgoznak tovább lelkünk erői
2019. JÁNOS-NAP
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Selma Lagerlöf:
A BOSZORKÁNYFAJZAT
A boszorkány az erdőn osont át. Egy fakéregből készült puttony volt a hátán,
melyben a fiát cipelte. A gyermek nagy volt és csúnya, haja mint a serte, fogai
hegyesek, mint a tű, a kisujján pedig hosszú karom nőtt. A boszorkány úgy gondolta, hogy nem létezik a világon szebb gyermek az ő fiánál.
A göröngyös erdei úton egy parasztgazda lovagolt a feleségével. A boszorkány
először el akart menekülni, hogy ne vegyék észre, de meglátta, hogy a gazdas�szony egy gyermeket tart a karján, és meggondolta magát. Közelebb lopózott
az úthoz, és elrejtőzött egy mogyoróbokor mögött. Látni akarom, hogy az ember-gyermek ugyanolyan szép-e, mint az én fiam, gondolta magában. Kíváncsiságában azonban annyira kidugta fekete fejét, hogy az arra elhaladó házaspár
lovai észrevették őt. A lovak ijedtükben a hátsó láb búkra álltak és megbokrosodva ugrálni kezdtek, kis híján ledobták a hátukról a gazdát és a feleségét. A
megrémült házaspár felkiáltott, és megpróbálta megragadni a gyeplőt. A lovak
elszáguldottak velük. A boszorkány nagyon haragos lett, hogy az embergyermeket csak pár pillanatra láthatta. Hirtelen azonban felderült az arca, mikor észrevette, hogy a gyermek ott fekszik előtte a földön. Amikor a lovak megvadultak, az
asszony kiejtette a kezéből.
A gyermek egy maréknyi száraz levélen feküdt és semmi baja nem esett. Sírt az
esés okozta ijedtségében, de amikor a boszorkány fölé hajolt, úgy tűnt, viccesnek találja a látványt, és mosolyogva elhallgatott.
A boszorkány elképedve állt, és figyelte a gyermeket. Nézte kis kezét, rózsaszín
körmöcskéit, tiszta kék szemét és apró szájacskáját Megérintette selymes haját,
arcocskáját, és alig tért magához a csodálkozásból, hogy egy gyermek ilyen rózsaszín, puha és törékeny is lehet.
Levette hátáról puttonyát, kivette belőle a saját fiát, és az embergyermek mellé
ültette. Mikor észrevette a különbséget a két gyermek között, a boszorkány dühében hangosan felordított.
Eközben a gazda és felesége újra megszelídítette a lovakat. Sietve visszalovagoltak, hogy megkeressék a gyermeküket. Mikor a boszorkány meghallotta a lódobogást, szinte kicsordultak könnyei, mert még nem telt be a gyermek látványával. Ülve maradt, míg a lovak látótávolságon belülre nem kerültek, majd hirtelen
elhatározásra jutott. Az út szélén hagyta a saját fiát, az embergyermeket pedig
puttonyába tette és befutott vele az erdőbe.
Alig tűnt el a rengetegben, mikor a gazda és a felesége közeledett.
Gazdag és nagy tiszteletnek Örvendő emberek voltak, szép nagy gazdasággal a
domberdő lábánál. Sok éve házasok voltak már, de csak ez az egy gyermekük
született.
A feleség előrébb lovagolt pár lépéssel, és először ő pillantotta meg a gyermeket,
aki teljes erejéből ordított, hogy visszahívja a boszorkányt.
3
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Az asszony már a sírásából észrevehette volna, hogy miféle gyermek
feküdt ott, de annyira aggódott a
fiáért, hogy a sírást hallva első gondolatában hálát adott, hogy gyermeke életben van.
— Itt fekszik a gyermekünk! — kiáltotta férjének az asszony, s kiugrott
a nyeregből és a boszorkányfajzat
felé futott.
Amikor a férfi odaért a lovával, a felesége az út szélén ült, és ringatta
a gyermeket. Az asszony nem hitt
a szemének.
— A mi gyermekünknek nem voltak
szúrós fogai — mondta az asszony
—, nem volt disznóserte haja és
karma sem nőtt a kisujja végén.
A férfi azt gondolta, hogy a felesége megbolondult. Gyorsan leugrott
a lóról.
— Nézd meg a gyermekünket, és
mondd meg, hogyan vált ilyenné!
Szilágyi Szaffi, 5. osztály
— szólt, és átadta a férjének a gyermeket.
A férfi megfogta, de alig vetett rá egy pillantást, hányingere támadt, és elhajította
magától a gyermeket.
— De hát ez egy szörnyszülött! — kiáltotta. — Ez nem a mi gyermekünk!
Az asszony még mindig az út szélén ült. Nem tudta elképzelni, mi történhetett.
— Mit csinálsz a gyermekkel? — kérdezte.
— Nem látod, hogy ez egy szörny? — kérdezte a férfi. – A boszorkányok kihasználták, mikor a lovaink megbokrosodtak, ellopták a fiunkat, és egy szörnyet tettek a helyébe.
— De hol van akkor a gyermekem? — kérdezte az asszony.
— Elvitték a boszorkányok — válaszolta a férfi.
Az asszony megértette végül, hogy milyen szerencsétlenség történt. Elsápadt,
mire a férje azt hitte, elhagyja őt a lélek.
— Nem lehet még messze a gyermekünk — mondta, és megpróbálta megnyugtatni feleségét, bár neki magának sem volt sok reménye. Kikötötte a lovakat egy
fához és elindult a sűrű erdőbe. Az asszony is felállt, hogy kövesse férjét, de
ahogy megpillantotta a földön fekvő boszorkányfajzatot, arra gondolt, hogy a
nyugtalanul ugráló lovak bármikor agyontaposhatják. Kirázta a hideg a gondo2019. JÁNOS-NAP
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lattól, hogy megérintse a visszataszító lényt, de arrébb tolta, hogy a lovak ne
léphessenek rá.
— Itt van a kis csengő, amit fiunk a kezében tartott, mielőtt elejtetted volna! —
kiáltotta a férfi az erdőből.
Az asszony utánament. Hosszú-hosszú ideig keresték a gyermeküket az erdőben. Azonban se a boszorkányt, se a gyermeket nem találták, és mikor beesteledett, vissza kellett menniük a lovakhoz. Az asszony sírt és a kezét tördelte.
Férje összeszorított szájjal ment mellette, és egy biztató szót sem szólt. Abból a
régi fajtából volt, aki nem viselte volna el, ha az élet nem ajándékozza meg egy
fiúgyermekkel. Elkezdett haragudni a feleségére, amiért kiejtette a gyermeket a
karjaiból. Amikor azonban látta a felesége bánatát, nem vitte rá a lélek, hogy
hibáztassa. Felsegítette az asszonyt a nyeregbe.
Akkor az asszonynak eszébe jutott a szörnyszülött. — Mit csináljunk a boszorkány gyermekével? — kiáltotta. — Magunkkal kell vinnünk. Nem hagyhatjuk itt
magára a vadonban.
— De nagyon is itt hagyhatjuk! — mondta a férfi.
Az asszony úgy gondolta, hogy tulajdonképpen igaza van férjének, a szíve azonban nem engedte továbbmenni.
— Nem hagyhatom itt a gyermeket — mondta. — Nem hagyhatom itt a farkasok
eledeléül. Add fel nekem a fiút!
— Dehogy adom! — mondta a férfi. — Nagyon jó helye van ott a bokor alatt.
— Ha most nem adod nekem oda, este kell visszajönnöm, hogy hazavigyem —
mondta az asszony.
— Nem elég, hogy a boszorkányok ellopták a fiamat — szólt a férfi —, de elvették
még a feleségem eszét is.
Azonban mégis felemelte a gyermeket és átnyújtotta feleségének, akit nagyon
szeretett, és nem állhatta, ha boldogtalan. Másnap már az egész egyházközség
tudott a szerencsétlenségről, és mindenki, aki elég idős és okos volt, a házaspár
otthonába ment, hogy jó tanácsokkal lássa el a bajbajutottakat.
— Akinek boszorkányfajzat van a házában, annak a szörnyet minden nap egy
erős bottal ütlegelnie kell — mondta az egyik Öreg.
— Miért bánnék vele így? — kérdezte az asszony. — Külsőre valóban szörnyszülött, de semmi rosszat nem tett.
— Ha addig vered a szörnyszülöttet, míg a vére ki nem csordul, akkor a boszorkány itt terem, eldobja az idegen gyermeket, és elviszi a sajátját. Sokakat ismerek, akik ezt tették, hogy visszakapják gyermeküket.
— De ezek a szörnyszülött gyerekek utána nem maradtak sokáig életben —
mondta egy másik.
Abban a pillanatban a férje lépett be a szobába egy bottal a kezében. A boszorkányfajzatot kereste. — Jó, hogy ő megteszi, mert én erre képtelen volnék. Soha
nem tudnék egy ártatlan gyermeket megverni — gondolta magában az asszony.
Azonban alig mért egy csapást férje a gyermekre, az asszony ráugrott és megállította.
5
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— Nem, ne tedd ezt! Ne verd a gyermeket!
— Nem szeretnéd visszakapni a fiadat? — kérdezte a férfi, és megpróbált kiszabadulni a felesége karjaiból.
— De nem ezen az áron! — kiáltotta az asszony.
A férfi felemelte karját, hogy újabb csapást mérjen a szörnyszülöttre, de az as�szony ráugrott a gyermekre, és saját hátát érte férje ütése.
— Istenem, légy irgalmas! — kiáltotta a férfi. — Most látom, hogy nem is akarod
visszakapni a gyermekünket, különben nem viselkednél így. A férfi megállt és
várt. Az asszony azonban fekve maradt, hogy védje a gyermeket. A férfi akkor
eldobta a botot, és kiment a szobából. Később mikor visszagondolt erre, csodálkozott, hogy nem tette meg, amit akart. Amikor felesége ott volt, valami mindig
arra késztette, hogy ne mondjon ellent neki.
Eltelt néhány nap fájdalomban és gyászban. Az asszony lelkét leginkább a
szörnyszülött iránti aggódása töltötte el, ami szinte elvette tőle az erőt attól, hogy
a saját gyermekét gyászolja.
— Nem tudom, mit adjak enni ennek a gyermeknek — mondta egyik reggel férjének. — Semmit nem fogad el, bármit is teszek elé.
— Nem csoda — mondta a férfi. — Biztosan tudod te is, hogy a boszorkányok
békákon és egereken kívül semmit nem esznek.
— De nem kívánhatod, hogy a mocsárhoz menjek, és onnan hozzak neki ennivalót — mondta az asszony.
— Nem, semmi ilyesmit nem kívánok — mondta a férfi. — Az volna a legjobb, ha
a szörnyszülött éhen halna.
Eltelt úgy a hét, hogy az asszonynak nem sikerült rávennie a gyermeket, hogy
bármit is egyen. Csak sírt a bölcsőjében és egészen lesoványodott. Az asszony
minden finom étellel próbálkozott, a szörnygyermek azonban csak prüszkölt és
köpködött, hiába tették a legízletesebb ételeket elé. Egy este, amikor a szörnygyermek már közel járt az éhhalálhoz, a macska lépett be a szobába egy egérrel
a szájában. Akkor az asszony kitépte az egeret a macska szájából, odadobta
a gyermeknek és kirohant a szobából, hogy ne kelljen látnia, hogyan eszik a
szörnyszülött gyermek. Amikor férje észrevette, hogy az asszony valóban békákat és pókokat gyújt a szörnynek, annyira megundorodott feleségétől, hogy azt
már titkolni sem volt képes. Nem tudott neki egy kedves szót sem mondani. Ha
nem lett volna felette az a különös hatalma, el is hagyta volna őt. A szolgák is
engedetlenné váltak, és nem mutattak többé tiszteletet az asszony iránt. Az as�szony belátta, hogy ha továbbra is védelmébe veszi a kis szörnyet, akkor a férje,
a háznépe és a szomszédok is szembehelyezkednek vele. Azonban minél többet
szenvedett a kis szörnyszülött miatt, annál hűségesebben őrizte, hogy semmi
baja ne essék.
Pár évvel később egy délelőtt az asszony egyedül ült szobájában, és egy kis gyermekruhát foltozott. Miközben varrt, arra gondolt, hogy ha a saját fia ruhácskáját
foltozná, nem számolná rajta a lukakat.
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— Túl nehéz dolgom van ezzel a szörnyszülött gyermekkel — gondolta az as�szony. — Legjobb volna, ha bevinném a sűrű erdőbe, és otthagynám. De nem
kellene olyan sokat vesződnöm, hogy megszabaduljak tőle, hiszen amilyen féktelen és rossz természetű, senki sincs, aki ne utálná. Ha nem tartanék ki mellette,
valaki már biztosan megölte volna őt.
Odament a gyermekhez, aki a szoba egyik sarkában aludt. Időközben nagyon
megnőtt, és ha lehet, még csúnyább volt, mint annak előtte. Nagy, duzzadt ajkai
voltak, a szemöldöke mint két kefe, a bőre pedig barna volt. — A ruhádat még foltoznám, és álmodat is őrizném — gondolta az asszony —, ha nem kellene miattad
komolyabban aggódnom. Talán elveszítettem az eszemet, hogy ennyit szenvedek miattad, egy visszataszító szörnyszülött miatt. De nem is az a legrosszabb,
hogy mindenki megutált miattad. A legrosszabb az, hogy valahányszor rád nézek, még inkább a fiam után vágyódom. Drága gyermekem, édes arany fiam, hol
lehetsz most? A boszorkánynál alszol mohán és rőzsén?
Akkor kinyílt az ajtó, s a férje lépett a szobába. Az asszony visszaült az asztalhoz
és folytatta a varrást. Férje mosolygott, és hosszú idő óta először szólt kedvesen
a feleségéhez.
— Ma van az országos vásár a szomszéd faluban — mondta. — Mi lenne, ha
elmennénk?
— Nagyon szívesen megnézném — mondta az asszony jókedvre derülve.
— Akkor készülj hamar — mondta a férfi — gyalog kell mennünk, mert a lovak a
földeken dolgoznak. Hamar odaérünk, ha a domb felől megyünk.
Pár perc múlva az asszony már ünnepi ruhában állt a küszöbön. Hirtelen
azonban szöget ütött a fejében a gondolat, hogy férje csak el akarja csalni
őt, hogy az egyik szolga agyonüthesse
a gyermeket. Bement a szobába, és
karján a nagyra nőtt gyermekkel tért
vissza.
— Nem tudod itthon hagyni ezt a
szörnyszülöttet? Nehéz dolgod lesz,
felcipelni a fiút a dombra! — nevetett a
férfi, és a hangja gyengéd volt.
A vásárhoz vezető út meredeken haladt felfelé, hosszú hegygerincet kellett
megmászniuk, hogy átérjenek a szomszédos faluba. Az asszony közben úgy
elfáradt, hogy alig vitte a lába. Egyre
kérte a fiút, hogy járjon saját lábán, de
az nem volt hajlandó. A férfi egész idő
alatt olyan vidám és kedves volt, mint
gyermekük elveszítése óta soha.
Bolyós Krisztina, 6. osztály
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— Add most nekem a fiút! Viszem
én egy kicsit. Miért is kellene egyedül vesződnöd vele? — mondta a
férfi, és megfogta a gyermeket.
Az út még meredekebb lett, mire a
férfi karjára tette a fiút. Egy szakadék mellett vezetett az időközben
keskenyebbé és csúszóssá vált
ösvény. Az asszony a férje mögött
ment. Hirtelen félelem fogta el.
— Óvatosan menj! — kiáltott a férjére.
Rögtön ezután a férfi valóban meg
is csúszott, és majdnem a szakadékba ejtette a fiút. Ha most elejtené a gyermeket, örökre megszabadulnánk tőle, gondolta az asszony.
Ugyanebben a pillanatban ráeszmélt, hogy a férjének feltett szándéka, hogy a gyermeket a szakadékba
dobja, és aztán úgy tegyen, mintha
baleset történt volna. Ekkor döbbent
Vizy Panna, 5. osztály
rá, hogy az egész kirándulás arra
volt jó, hogy a férje megszabaduljon a gyermektől anélkül, hogy ez kiderülne. —
Nem volna valóban jobb, ha hagynám, hogy megtegye, amit akar?
A férfi megint megcsúszott egy kövön, és ismét majdnem kiesett a gyermek a
kezéből.
— Add vissza a gyermeket! Elesel vele — mondta az asszony —, már kétszer
majdnem elcsúsztál.
Abban a pillanatban a férfi harmadszor is megcsúszott. Kitárta karját, hogy megkapaszkodjon egy fa ágában, a gyermek pedig kiesett a kezéből. Az asszony előrevetette magát, megragadta a gyermek ruhájának szélét, és felhúzta a mélyből.
A férfi ránézett: arca haragos volt és rút.
— Amikor a saját gyermekünket ejtetted el az erdőben, nem voltál ilyen fürge —
mondta haragosan. Az asszony nem válaszolt. A földön ült, és sírt bánatában,
hogy férje kedvessége csak színjáték volt.
— Azt hiszem, már nincs kedvem a vásárba menni — mondta az asszony.
A hazaúton a férfi azt kérdezte magában, hogy meddig kell még a feleségével kibírnia. Közel állt ahhoz, hogy erőszakkal kitépje a felesége kezéből a gyermeket,
de akkor meglátta pillantását, amely olyan szomorú és komor volt, hogy nem
volt képes megbántani őt. Felesége gyászát tiszteletben tartva a férfi erőt vett
magán, és minden maradt úgy, ahogy volt.
2019. JÁNOS-NAP
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Ismét eltelt néhány év. Egy nyári éjjelen a házaspár gazdaságában tűz ütött ki.
Mire az emberek felébredtek, az egész ház füstölt, a padlás lángokban állt. A lángok eloltására nem is lehetett gondolni, menekülni kellett, ha az ember életben
akart maradni. A férfi kirohant az udvarra, megállt és az égő házat nézte.
— Tudni szeretném, ki tette ezt velem.
— Kicsoda? Hát ki más tehette volna, mint a szörnyszülött? — mondta egy szolga.
— Mindig is szeretett rőzsét gyűjteni és gyújtogatni. Tegnap egy nagy halom száraz ágat cipelt fel a tetőre — mondta a cseléd. — Épp meg akarta gyújtani, amikor
észrevettem őt.
— Ha benn égne a gyermek maga is, bizony még azt se bánnám, hogy a házam
leég.
Ahogy ezt kimondta a férfi, felesége lépett ki a házból, maga mögött húzva a
gyermeket. Akkor a férfi rárontott az asszonyra, kitépte kezéből a fiút, a levegőbe
emelte és visszadobta a házba. A tűz épp a tetőre ért, és az ablakokat borította
lángba. Őrületes volt a forróság. Egy pillanatig az asszony a férjére nézett, ijedtében holtsápadttá vált, majd megfordult és visszarohant a házba a gyermek után.
— Azt se bánom, ha te is bennégsz! — kiáltotta a férfi.
Az asszony azonban ismét kijött, karján a gyermekkel. Kezei erőteljesen megégtek, haja megperzselődött. Senki sem szólt az asszonyhoz, amikor kijött. Ő
odament a kúthoz, eloltott néhány a szoknyáján izzó szikrát, és leült a földre.
A szörnygyermek az ölében feküdt, és lassan elszenderedett. Az asszony egyenesen ült, maga elé meredő, szomorú szemekkel. Sok ember futott a házhoz,
hogy a tüzet oltsa, de az asszonyhoz nem szólt senki. Olyan volt, mintha valami
undorító és visszataszító volna rajta, ami félelmet keltett. Hajnalban, mikorra eloltották a tüzet, férje odajött hozzá.
— Nem bírom tovább. Nem tudok együtt élni a szörnnyel, még ha téged nem
szívesen hagylak is el. Elmegyek innen, és soha többé nem jövök vissza.
Amikor az asszony ezeket a szavakat hallotta, és látta, hogy a férje valóban sarkon fordul, megremegett a teste, és rögtön férje után indult volna. De a szörnygyermek teljes súlyával ránehezedett, ahogy az ölében tartotta. Nem volt elég
ereje ahhoz, hogy levegye magáról, és ülve maradt. A férfi alig ért be az erdőbe,
egy fiúcska futott felé a domboldal irányából. Olyan szép volt, mint egy fiatal
fácska, vékony és nyúlánk. Haja selymes, szemei pedig úgy csillogtak, mint a
kék acél.
— Igen, ilyen volna az én fiam is, ha nem vették volna el tőlem — gondolta a férfi.
— Jó napot! — mondta a férfi a gyermeknek. — Hová mész?
— Jó napot! — mondta a fiúcska, és odanyújtotta kezét a férfinek. — Ha kitalálod,
ki vagyok, azt is megtudod, hová tartok.
Mikor a férfi meghallotta a gyermek hangját, elsápadt. — Ismerem ezt a hangot.
Ha a fiamat nem rabolták volna el a boszorkányok, azt mondanám, te vagy az
én fiam.
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— Igen, kitaláltad, apám — mondta a gyermek és nevetett. — És mivel felismertél
engem, azt is elárulom, hogy úton vagyok anyám felé.
— Ne menj anyádhoz, gyermekem — mondta a férfi. — Nem gondol már rád.
Senki más számára nincs már szíve, csak egy csúf, nagy szörnyszülött számára.
— Gondolja, édesapám? — kérdezte a fiú, és mélyen az apja szemébe nézett. —
Akkor talán jobb, ha először itt maradok apámmal.
A férfi annyira örült gyermekének, hogy könnyek szöktek a szemébe. — Igen,
maradj csak itt nálam — szólt, kezébe vette a gyermeket és megcsókolta őt. Félt,
hogy újra elveszíti, és nem merte letenni a földre, hanem karjában a gyermekkel
haladt tovább. Alig tettek pár lépést, a gyermek megszólalt.
— Nem jó apám, hogy nem úgy viszel engem, mint ahogy a boszorkányfajzatot
vitted a karodon — mondta a gyermek.
— Ezt hogy érted, fiam? — kérdezte az apja.
— Hát a boszorkány a szakadék másik oldalán ment velem, és minden alkalommal, amikor megcsúsztál a gyermekkel, apám, a boszorkány is megcsúszott velem.
— Micsoda, ti is ott mentetek a szakadék másik oldalán? — kérdezte a férfi és
gondolkodóba esett.
— Sohase féltem úgy, mint akkor — mondta a fiúcska. — Amikor a boszorkánygyermeket a szakadékba dobtad, a boszorkány is le akart dobni engem. Ha
anyám nem lett volna olyan gyors...
A férfi egyre lassabban lépett, miközben kérdéseket tett fel gyermekének.
— Meséld el, mi történt veled a boszorkányoknál?
— Sokszor nagyon rossz volt — mondta a fiú. — Amikor azonban anyám jól bánt
a boszorkánygyermekkel, a boszorkány is jól bánt velem.
— Vert téged? — kérdezte a férfi.
— Nem vert gyakrabban, mint ahogyan ti vertétek a másik gyermeket.
— Mit kaptál enni? — kérdezte a férfi.
— Mindig, amikor anyám a szörnyszülöttnek pókokat és egereket adott, vajas
kenyeret kaptam. De amikor süteményt és gyümölcsöt tettetek elé, a boszorka
kígyót és békát adott nekem. Az első időkben majdnem éhen haltam. Ha anyám
nem lett volna kegyes szívű a másik gyermekhez, talán éhen haltam volna.
Amikor a gyermek ezt elmondta, a férfi megfordult és visszaindult a völgybe,
ahol régen a háza állt.
— Nem tudom miért, de olyan, mintha égett szagot éreznék, ahogy foglak, a hajad pedig mintha megperzselődött volna.
— Nincs ezen mit csodálkozni — mondta a gyermek. — Ma este ugyanis bedobtak a tűzbe, amikor te a boszorkánygyermeket az égő házba dobtad. És ha
anyám nem menti ki őt, bizonyosan elégek én is.
A férfi most már úgy sietett, majdnem szaladt, hogy minél hamarabb hazaérjen
feleségéhez. Azonban egyszer csak megállt.
— De mondd meg nekem — kérdezte — hogy lehetséges az, hogy a boszorkányok elengedtek téged?
2019. JÁNOS-NAP
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— Amikor anyám feláldozta azt, ami számára több még saját életénél is, nem
volt a boszorkányoknak többé hatalmuk felettem, és hagytak elmenni — mondta
a gyermek.
— Feláldozta azt, ami többet jelent számára a saját életénél is? — kérdezte a férfi.
— Igen, ez akkor történt, amikor elhagytad őt, és nem ment utánad, hogy visszatartson — mondta a fiú.
Az asszony még mindig a kútnál ült. Nem aludt, de úgy tűnt, mintha kővé dermedt volna. Nem akart megmozdulni. Nem vette észre, hogy mi zajlik körülötte.
Mintha halott lett volna. Akkor meghallotta a férje hangját, aki őt szólította. Az
asszony szíve ismét dobogni kezdett, új élet költözött belé. Felnyitotta a szemét,
és álmosan nézett körbe. Nappal volt, a Nap ragyogott, a madarak énekeltek —
lehetetlennek tűnt egy ilyen gyönyörű napon szomorúnak lenni.
Ekkor észrevette az elszenesedett gerendákat a régi házuk helyén. Szénfekete
kezű és kormos arcú embereket látott. Rádöbbent, hogy még nagyobb szerencsétlenség történt vele, mint korábban, de az volt az érzése, hogy most minden
szenvedésének vége szakad.
Körbenézett, hogy hol lehet a szörnyszülött. Nem feküdt már az ölében, és nem
is látta sehol. Akkor a férje hangját hallotta messziről, amint az ő nevét kiabálja.
Az erdőből jött a gazdaság felé, és az
emberek, akik a tűz oltásánál segítettek, a férje felé indultak, majd körbefogták.
Az asszony nem látta Őt, csak azt hallotta, hogy a férje kiabál neki: — As�szony, asszony, gyere, nézd! Gyere,
nézd!
Hangjában nagy öröm volt. Az asszony
mégis mozdulatlanul ülve maradt: nem
mert a férje elé menni. Egyszer csak az
egész embersereg elindult az asszony
felé. A férfi kilépett közülük, odament
feleségéhez, és egy szép gyermeket
ültetett a karjára.
— Itt van a fiunk, visszatért hozzánk!
— mondta a férfi. — És te, egyedül Te
voltál az, aki megmentetted őt!
(Tímár Sarolta fordítása)

Ökrös Berta, 6. osztály
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A PROJEKTALAPÚ OKTATÁS ELMÉLETÉNEK
GYAKORLATI KIPRÓBÁLÁSA
a részfolyamatok lépéseinek kidolgozását, kapcsolati pontjainak meghatározását, a gyakorlati megvalósulást, a
folyamatban való visszacsatolást és
az azok alapján való korrigálást, nem
tévesztve szem elől az előre meghatározott célt.

A Waldorf-pedagógia egyik alapvető
szakkifejezése a holisztikus szemlélet,
megközelítési mód, az arra való törekvés a pedagógiában. Ez teszi lehetővé,
hogy ne elszigetelt tantárgyakban gondolkozzunk és tanítsunk, hanem ös�szefüggésekben, a teljességet szemlélve jussunk el az összekapcsolódó
részekig. Ennek a szemléletmódnak
egyik lehetséges gyakorlati megvalósulása az ún. projektalapú oktatás.

A célunk az volt, hogy a nyolcadikosainknak tartsunk egy olyan történeti
epochát, ami nem a hagyományos
történelemoktatás keretein belül zajlik,
hanem tágabban, egy projektbe ágyazottan mutat be egy kort. Sőt, még
inkább átélhetővé teszi a cselekvésen
keresztül, hogy milyen is lehetett abban a korban élni, milyen hatások érték

Aki jártas ennek a fogalomnak – projekt – az értelmezésében, az tudja,
hogy itt valamiféle folyamatról van
szó, amely magában foglalja a tervezést (személyi, anyagi szükségletek),
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Három ilyen főbb hangsúlyt választottunk:

a korabeli embert, és az vajon milyen
kihatással van ránk, a mai világban
élőkre. Építeni kellett már meglévő ismereteikre, azokat kibővíteni és összekapcsolni.

1.
2.

Erre a feladatra Ákos, Luca, Katrin és
jómagam vállalkoztunk. Elsőként meghatároztuk azt a korszakot, amellyel
foglalkozni fogunk. Ez egy olyan időszakot ölelt át, mellyel a gyerekek már
foglalkoztak régebben, s már vannak
bizonyos ismereteik. Így esett a választásunk a XVIII. század és a XX. század
első 2 évtizedének köztes idejére.

3.

Meghatároztuk, hogy a „szokásos”
történelmi – mely többnyire politikai
eseményeket dolgoz fel – megközelítés mellé, olyan, a mindennapi emberi
élethez kapcsolódó szempontokat is
kihangsúlyoznunk, amivel teljesebb
lesz az adott korszak megismerése.

Életmód a különféle társadalmi
szinteken. (Katrin és Luca)
A technikai fejlődés főbb eseményei és hatásuk az életmódra.
(István)
A művészetek, közülük kiemelten
a festészet, a hozzá kötődő szemléletmód alakulása, a romantikus,
a realista alkotásoktól kezdve az
impresszionizmuson és expres�szionizmuson át a szecesszió kapott hangsúlyt. (Ákos)

A gyerekekkel ezeket a témaköröket
ismertettük, majd ők választhattak,
hogy melyik számukra a legvonzóbb.
Hogy nagyjából azonos létszámú csoportok alakuljanak ki, azok létszámát
előre meghatároztuk, nagyjából harmadolva az osztály létszámát.
13
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A fő szempont tehát ezen területeken
a gyakorlati, a valós cselekedeteken
keresztüli tapasztalatszerzés volt.

Minden részletről nem tudok most beszámolni, csak felvillantani egyes képeket a folyamatból.

Maga az epocha 2 hetes volt. Az első
napján a korszakot a már említett politikai szempontból vázoltuk fel, néhány
érdekességgel fűszerezve. Ezek voltak
a magyar történelem vonatkozásában
a XVIII. sz. közepétől a 1848-as szabadságharcig, majd ezután egészen
az első világháború lezárásáig tartó
események. Mellettük kitekintettünk
az európai és amerikai eseményekre
is, rámutatva a kapcsolódási pontjaikra. A nap második felétől kezdtünk
igazán a csoportokhoz kapcsolódó
szakterületekkel foglalkozni.

Az életmód kapcsán megismerkedtek
a gyerekek a korszak főbb egészségügyi kihívásaival, az arra adott válaszokkal a tudományos eredmények
használatának megismerése által.
A higiénia kialakulásával, az ahhoz
kapcsolódó tisztálkodás eszközeinek
fejlődésével, az orvostudomány fejlődésével. Így aztán megtanultak szappant is készíteni – építve már a kémiai
ismereteikre. Kipróbálták a korszak
ruháit, a társadalmi létből fakadó szokásokat a táplálkozás, férfi-nő-gyerek
közötti kapcsolat stb. viszonylatában.
Meglátogatták a gödöllői kastélyt egy
tematikus vezetés keretében. És még
lehetne sorolni.

Különlegessége volt még ennek az
epochának, hogy nem a főoktatásra
koncentrált csak, belesűrítve a témaköröket, hanem 08.00 – 12.45-ig, azaz
még három szakórányi időnk volt az
elmélyedésre.

A technikai témakör kapcsán a fizikaepochán tanultakat bővítettük ki a
gőzgépek tökéletesedésén keresztül
a belsőégésű motorokon át a villamos
energia felhasználásáig. Ezen energiatermelők kapcsán megismertük a
közlekedés, a különféle munkagépek
kifejlődésének történetét, és azok hatásait a mindennapi gyakorlatra, mint
pl. a közlekedés.

Ez a munkaforma számunkra is teljesen új volt, nagy kihívásként éltük meg,
hogy az elképzeltek mentén haladva
vajon sikerül-e szándékunkat megvalósítani. Előre elterveztük a két hét
minden napját, azok minden óráját.
2019. JÁNOS-NAP
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Készíthettek gőzenergiával működő kishajót, az aerodinamikai elveket
gyakorlatban kipróbálhatóvá tévő
bumerángot, elektromos csengőt és
villanymotort. Ezek készítése során
megismerkedtek a műszaki rajzok
olvasásával, önálló szerkesztéssel,
újabb kéziszerszámok, kisgépek használatával. Önálló munkákat is készítettek egyes találmányok és feltalálóik
bemutatásával, amelyeket kiselőadás
formájában a többieknek is bemutattak. Minden héten egyszer a csoportok
összejöttek, és megmutatták egymásnak, hogy milyen elméleti és gyakorlati
ismeretekre tettek szert. Nagyon izgalmas volt a helyi géptörténeti múzeum
meglátogatása is, ahol működő modelleken ismerhettük meg a tudományos
ismeretek gyakorlati alkalmazásának
eredményeit.

tettek bennünket, hogy továbbvigyük
ezt a gyakorlatot.
Ezekre és a saját tapasztalatainkra
alapozva közösen fogjuk feldolgozni
ezt az epochát, és arra építve tervezzük meg a következő tanév ilyen szakaszát. Terveinkben szerepel, hogy
kibővítjük ezt a lehetőséget más évfolyamok, más tantárgyterületeinek
integrációjára is.
Mincsik István
ÉLETMÓD-CSOPORT
A projektepocha két hetében a XIX.
század történetével foglalkoztunk,
majd eljutottunk egészen az 1920-as
évekig. Katrin és az én vezetésemmel az Életmód csoport 8 lelkes tagja
(Kinga, Boró, Lili, Nóri, Virág, Zsombor,
Márk és Levi) ennek az időszaknak az
életformájával foglalkozott.

A művészcsoport pedig a különféle,
a korszakban megjelent festésstílus-irányzatokba mélyedt el, és ennek
kapcsán készítette el alkotásait, melyekben rendszeresen gyönyörködhettünk a folyosói galériában. Ezt a munkát koronázta meg a Művészetek Háza
előtti aluljáróban elkészített alkotásuk,
amit egy éven át lehet majd büszkén
csodálni.

Sok múzeumban jártunk – s e múzeumlátogatásokat mindig egy kis
történelmi, életrajzi áttekintés előzte
meg. A Művészeti csoporttal közösen
voltunk a Gödöllői Királyi Kastélyban
– a tárlatvezetés keretein belül megismerkedtek a gyerekek Erzsébet királyné és Ferenc József életének ezzel a
nyugodtabb, felhőtlenebb részével, a
királyi család rokonainak, barátainak
és a kastély személyzetének feladataival. Sok titokra fény derült! Ellátogattunk a Gödöllői Városi Múzeumba –
szintén a Művészeti csoporttal együtt
–, ahol betekintés kaptunk a Gödöllői
Művésztelep életének folyamába. Ez
mind művészeti, mind életviteli szempontból rendhagyó és követendő példa
volt. Elmentünk a Nagy Sándor-házba,
ahol Balla Vera körbevezetett minket.
Mesélt a házról és az itt alkotó művé-

A tanulási folyamatba bevontuk a
kooperatív technika elemeit is, de
ezekről már korábban volt szó. Lényege, hogy a tudás elmélyítése is cselekvésen keresztül, a saját maguk által
végzett tanításon keresztül történik.
Az epocha végén megkértük a gyerekeket, hogy jelezzenek vissza, miként
értékelték ezt az időszakot, hogy megtudjuk, miként sikerült az eredeti szándékunk. Ezek az értékelések megerősí15
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emberének hobbijaival, valamint A kor
„világhálójával”, a kávéházzal.
Az iskolában töltött idő első felében
a témakörök kifejtésén fáradoztunk.
A csoport a kor társadalmi rétegeivel, betegségekkel és az ezt követő
egészségügyi újításokkal, háztartási
praktikákkal ismerkedett meg. Élettörténetek, hagyományok, viseletek és
szimbólumok kerültek előtérbe. A nap
során a gyerekek a gyakorlatban is kipróbálhatták a technikákat, díszítéseket. Felpróbálták a kor ruháit, erről korhű képek is készültek. Boró és Lili még
a Kastélyba is fűzőben jöttek, hogy
kipróbálják, milyen lehetett az akkori
hölgyek mindennapi viselete – beszámolójuk szerint fullasztó és élhetetlen.
Készítettünk szappant és szappan�nyomdát; bábot a korabeli divatnak
megfelelő ruhákkal; szimbólumokkal
díszített tányérokat, képkeretet és hímzett terítőt – ki-ki azt, ami közelebb állt
a szívéhez.

szekről. A gyerekeket magával ragadta
a hely varázsa – én már kiskoromban
is sok időt töltöttem itt, de most újra
visszatérni ide csodálatos volt! Ezt
nyilván csak az értheti, aki már járt ott,
de onnantól egy örök emlék, mint egy
gyermekkori kedves játék: mindig vis�sza akarsz térni hozzá!

Katrinnal sokat terveztünk és készültünk a projektre. Idővel néha felül kellett írnunk hol az idő, hol pedig az érdeklődés hiánya miatt. Visszatekintve:
jól sikerült a projekt! A gyerekek visszajelzéseiből és beszámolóiból sok minden kiderült: azon felül, hogy megnyugodtam, új irányokat is kaptam, hogy a
jövőben min lehet még változtatni.

Kis csoportunk még a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba is eljutott, aminek csak első hallásra ijesztő a neve! Óbudán található, a
Krúdy-negyedben – ami még az épület
különlegessége, hogy egykor valóban
Krúdy Gyula háza volt. Azt hiszem, ez
a múzeum nyerte el legjobban a gyerekek tetszését, ami a tárlatvezetőnk igényes, érdekes és gyermek- (kamasz-)
közeli stílusának is köszönhető. Itt vált
teljesen nyilvánvalóvá, hogy egyáltalán nem mindegy, ki és hogyan beszél
a kiállított művekről. Vásárok, boltok,
cselédélet, majd Krúdy életén keresztül megismerkedtünk a XIX. század
2019. JÁNOS-NAP

Jó volt benne részt venni, egyszerre
volt kimerítő és feltöltő. Katrinnal nagyon jó együtt dolgozni – nekem nosztalgikus is volt a tavalyi év után. Idén
most tanítottam először a 8. osztályt,
ami sok érzést felkavart bennem. Megnőttek, már nem azok a hetedikesek,
akiktől tavaly év végén elköszöntem.
16

Kicsit bele is betegedtem ebbe a két
hétbe, nehéz lesz őket elengednem.
Nem őket féltem, mert nagyon határozottak és erősek, de én mégiscsak
őket tanítottam először életemben…

nem kapcsolódtak össze szorosan,
egyszerre három projektben is részt
vettünk és csak a legvégén adtuk elő
egymásnak. De mégis, nekem a kettő összekapcsolódik, talán a jövőben
majd itt is nagyobb méreteket ölt ez a
kezdeményezés!
Kőhalmi Luca

Amikor még ide jártam, a gimnáziumban nekünk is volt projektepochánk,
mit úgy hívtunk: „kísérleti epocha”.

A portrékat György Soma készítette, a 14. oldalon pedig az aluljárófestésen készült kép
Tóth Péter Csaba fotója

Az persze egy kicsit más volt: 4 évfolyam vett benne részt, a témakörök
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ÉLETERŐK
Az antropozófus táplálkozás alapelveit és jellemzőit bemutató
sorozatunkban ez alkalommal az életerőkről és azok táplálkozástani
vonatkozásairól olvashatunk.
Éteri erők – életerők – képzőerők
Az antropozófus táplálkozásban a tápanyagok mellett tápláló erőkről vagy
éteri erőkről is beszélünk. Ezek az erők
minden élőlényben hatnak. Rudolf
Steiner annak idején éteri erőknek nevezte el őket és a fizikából ismert „éter”
kifejezést használta.
A jelentés azonban már eltér a fizikai
fogalomtól, az éteri elnevezés csupán
a „finom”, „könnyű”, „anyagtalan” vagy
„illanó” érzet kifejezésére szolgált. Még
ma is éteri olajokról beszélünk, melyeknek aromája könnyedén árad szét
a levegőben.
Képzőerők
Az éteri erők (életerők) egyfelől mint
képzőerők jelennek meg. Feladatuk
ekkor az, hogy egy organizmuson (növény, állat, ember) belül eleven struktúrát alkossanak, amelybe az anyagokat
belerendezik. Hatóterük a növény, az
állat vagy az ember éterteste. Másfelől
a tájat is alakítják speciális alakító törvényszerűségek szerint. A kozmoszból
hatnak a föld, víz, levegő elemek által.
Életerők
A természettudomány ezzel szemben
az élő rendszereket és organizmusokat fizikai okokra, pl. génekre vezeti
vissza. Alig találunk olyan megközelítést, mely az életerők létezését elis2019. JÁNOS-NAP
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meri. Történetileg Hans Driesch vitalizmusában vagy a pszichoanalitikus
Wilhelm Reich tanulmányaiban talál
elfogadásra ez a nézet.
Az ősi ázsiai gyógyító művészetekben
még él ezeknek az erőknek az ismerete, melyeket pránának vagy chinek neveznek. Egyes terápiákban – mint pl. a
hagyományos kínai orvoslásban – alkalmazzák őket.
Az életerők átélése
Sem a fizikai, sem pedig az éteri erőket
nem tudjuk közvetlen módon átélni.
Érzékeinkkel (szemünkkel stb.) a növények vagy állatok fizikai formáinak jellemzőit érzékelve azonban átélhetjük
ezeket az erőket.
Ha rendelkezünk a természetfeletti
érzékelő képességgel, akkor megtapasztalhatjuk az éteri erőket saját
étertestünk
éterszubsztanciájának
megjelenéseként, éppúgy mint a növényeknél vagy az állatoknál.
Számos antropozófus kutató fáradozott azon, hogy ezeknek az erőknek a
létezését ill. hatását megtapasztalja,
és hogy módszereket fejlesszen ezek
megjelenítésére:
Egy adott növény hosszú ideig tartó,
pontos megfigyelése útján megállapításokat tehetünk annak növekedési és
érési princípiumairól (goetheanizmus).

ból eredő fényjelenség) spektroszkópiai vizsgálat.

Rudolf Steiner útmutatását követve
fémsókat alkalmaznak, melyek igen
hatékonyan segíthetnek abban, hogy
a növényi nedvek életerőit mint képet
mutathassuk be.

A ritmusok segítségével is átélhetjük
az éteri erők hatását, ezek kutatása a
kronobiológia feladata.

Ezen képalkotó eljárások közé tartoznak a rézklorid-kristályosító eljárás és
a kapillárdinamikus módszer (futtatási
kép).

Továbbá természetfeletti módon érzékelhetjük őket az éteriben kifejtett működésükben.
Ugyanígy természetfeletti azoknak a
lényeknek az észlelése, melyek ezeket
az erőket előidézik (elemi lények = elementálok, természeti lények).

(A Dr. Lily Kolisko által kidolgozott
vizsgálati módszer részletes leírását
megtaláljuk Dr. Rudolf Hauschka Táplálkozástan című művében, melyet tanulmányozva betekintést nyerhetünk
a növényvilág, a kozmosz és a csillaghatások összefüggéseibe – a ford.
megj.)

A táplálkozás szempontjából az élelmiszerek képzőerőinek nagy jelentőséget tulajdonítunk. Az életerők élénkítését szolgálják és az emésztés során
megsemmisülnek.

A cirkuláris kromatográfia és a víz
vizsgálatánál alkalmazott, Theodor
Schwenk nevéhez kapcsolódó ún.
„cseppkép módszer” szintén szemléletes képalkotó eljárás éppúgy, mint a
biolumineszcensz (élő organizmusok-

Tehát az ember a táplálék képzőerőinek legyőzése által erősíti önmagát.
Ezért hát fontos a táplálék ösztönző
jellege, mely egyénileg különböző lehet.
19
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Fényéter – az élőben ható erő
Fény, fényerő és FÉNYÉTER a fény
különböző formáira utalnak. A közvéleményben vita folyik a fénytáplálék
kapcsán, hiszen ez azt jelenti, hogy az
emberek teljességgel lemondanak a
földi táplálékról, és pránával, fényerőkkel táplálkoznak. A sok fényétert hordozó élelmiszerek táplálékként szolgálnak majd a jövőben. Itt felmerülnek
ezeknek az erőknek a természetére,
felismerhetőségére, és ábrázolására vonatkozó kérdések. Maga a fény
nem csupán látható fényként jelenik
meg, hanem fényenergiaként, amely
a kozmoszon át érkezik a földre, és az
anyagban részben láthatóvá válik.
A fényéter a klasszikus természettudományban is ismert fogalom. Egyfajta fényszubsztanciát értünk alatta,
mely a teljes világűrt kitölti, s melyen
át fény mint hullám hatol a levegőben.

2019. JÁNOS-NAP
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A relativitás elméletével Einstein 100
évvel ezelőtt megcáfolta a fényéterről
szóló szemléletet, miután Michelson
és Morley kísérletei már 1887-ben
megkérdőjelezték annak létezését.
Nem erre a fényéterre gondolt Rudolf
Steiner, amikor ugyancsak 100 éve
továbbfejlesztette a teozófia éterfogalmát az élőben rejlő erők megjelenítésére.[1] Azért kapcsolódott ehhez
a fogalomhoz, hogy érthető legyen.
Hangsúlyoznunk kell ezt a másik éterszemléletet, hogy a fényéterre ne mint
túlhaladott,
természettudományos
maradványra tekintsünk.
A négy éteri erő
Az éteri erők azok az erők, melyek az
élőt felépítik és életben tartják. Ezen
erők éppúgy hatnak a fizikai erők ellen,
mint a gravitáció vagy a kohézió ellen.
Négy éteri erőt ismerünk: a hő-, a fény-,
a kémiai és életétereket.[2] Éteri erőket

találunk az élőlényekben, tehát a növényekben, állatokban és emberekben,
de a földben is. Érzékszerveinkkel nem
foghatjuk fel őket, tehát természet
felettiek. Működésüket az anyagban
ismerhetjük fel. Ha magukat az éteri
erőket meg akarjuk tapasztalni, természetfeletti érzékszerveket kell kifejlesztenünk, azaz „látóvá” vagy „érzővé”
kell válnunk. A fényéter működését a
fényen olvashatjuk le. Mint egy fénysugár közvetíti a fényéter az anyagra
és a testekre irányuló nyújtó, formáló
hatásait.

hat, a kémiai éter az érzésre, a hőéter
a gondolkodásra, az életéter pedig a
gondolatok észlelésére. [3]
A fényéter ellenerőt képvisel a nehézségi erővel szemben, s ezáltal felegyenesítő- és könnyűségi erőket támogat.
Mindez nagy jelentőséggel bír a testsúly szempontjából. (Súlynövekedés
tapasztalható abban az esetben, ha a
táplálékban csekély mértékű a fényéter tevékenysége.) A fényéter erősebbé válik, ha kisebb a hőhatás, tehát
jelentősebb a mérsékelt, szárazabb
éghajlati övezet kultúrnövényeiben. A
burgonya olyan tápláléknövény, mely
a fényétert elnyomja, hiszen csírázó
gumóként képes lenne ugyan a fotoszintézisre, a sötétségben való növekedése által azonban kivonja magát a
fény alól.
Tápláléknövényeink közül a gabonák
azok – s közülük is hosszúkás szemformájú, színes fajták –, melyekben a
fényéter erős. Ezek a tönköly, a rozs, az
egyszemű búza (= alakor), az árpa és
a zab.
Kuntz Orsolya fordítása

Éteri erők a növényben
„Fényformának” számít a hegyesszögű háromszög. A levélnél ez a hegyes levélcsúcsokban, a keskeny levélformákban jelenik meg, ahogyan ezt
pl. a fényhatás alatt álló kúszónövények (szulák, futóbab, klematisz, yam)
esetében láthatjuk. A fény nem csupán
a látható fényben hat, hanem szét is
árad az élőlényekben. Azok a színek és
a csúcsos fényformák, melyek a sötétségben pl. a gyökérben keletkeznek, a
fényéter működésére utalnak. Így pl. a
sárgarépa a maga narancssárga színével és hosszúkás alakjával a fényéter alkotása, míg pl. a kerekded zellergumó nem.

[1] Rudolf Steiner: Theosophie. TB 615, S. 30ff
(magyarul: Rudolf Steiner: A világ és az ember
szellemi megismerésének alapelemei Mandala
Kiadó, 2016)

Ezek az éterek az ember és állat gondolkodásának, érzésének, akaratának
és észlelésének lelki erőit is serkentik,
hiszen hasonló lényiséggel rendelkeznek. Ezért hát a táplálék hatást
gyakorol mindezekre. A táplálkozás
szempontjából mind a négy éteri erő
jelentősséggel bír, mivel mindegyikük
egy-egy ösztönzést közvetít. A fényéter a maga alakító és nyújtó impulzusaival különösképpen az akaratra

[2] Ernst Marti: Die vier Äther. Zu Rudolf Steiners
Ätherlehre. 8. Aufl. 2016 (magyarul: Ernst Marti:
A négy éter Szabad Gondolat, 2013/1. Melléklet)
[3] Ernst Hagemann: Weltenäther, Elementarwesen, Naturreiche. Verlag die Kommenden.
Freiburg, S. 26ff.
Forrás: https://www.ak-ernaehrung.de/content/
publikationen/fachinfo-ernaehrungsform/lebenskraefte/
https://www.ak-ernaehrung.de/content/publikationen/fachinfo-ernaehrungsform/licht/
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RENDHAGYÓ KÖNYVAJÁNLÓ
A.W. Dänzer: A láthatatlan erő az élelmiszerekben
— bio és nem bio összehasonlítása
Valóban rendhagyó könyvajánló ez, hiszen e könyv nem jelent meg magyarul
és nem is kapható Magyarországon.
Mégis fontosnak tartom, hogy minél
többen megismerjék.

csodálatos életerővel és rendezőerővel bírnak, míg a nem bio élelmiszerek
kaotikus képein látható, hogy esetükben ezek az erők fogyatkoznak, megbomlanak vagy elpusztulnak.

„Véletlenül” fedeztem fel a közelmúltban, miközben képeket kerestem az
interneten az antropozófus képalkotó
eljárások illusztrálásához. A könyv az
élelmiszerekben rejlő erőt mutatja be,
és arra bátorítja az olvasót, hogy éljen
döntési szabadságával élelmiszervásárlás során is.

Ugrásszerű előrelépést jelent a könyv
az élelmiszerminőségek felismerése
felé vezető úton, hiszen a képek segítségével a minőség mindannyiunk számára érzékelhetővé válik.

Egy kis svájci élelmiszerkészítő családi vállalkozás alapítója és vezetője
évtizedeken át saját – külön e célra
létrehozott – laboratóriumában (LifevisionLab) több mint 50 féle bio és nem
bio minőségű élelmiszert vizsgált,
vizsgálati eredményeit pedig e csodaszép képeskönyvben mutatja be.
Kristályosodási képeihez kifejlesztett
módszerét – az ún. Soyana módszert
– többek között a Rudolf Steiner féle
képalkotó eljárások inspirálták. A folyamat leegyszerűsítve a következőképpen írható le: egy élelmiszerből
szigorúan egységesített eljárás szerint
folyadékot állítanak elő, majd az ily
módon nyert folyadékból vett cseppet
azonos körülmények között szárítják
és kristályosítják. Az így létrejött képek
magukért beszélnek és bemutatják,
hogy milyen óriási különbség van bio
és nem bio élelmiszerek között, továbbá azt is, hogy a bio élelmiszerek
2019. JÁNOS-NAP
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Befejezésül néhány gondolat Dr. Ruediger Dahlke a könyvhöz írott előszavából:
„Információ és rend a táplálékban – e fogalmak szorosan összekapcsolódnak az
elraktározott fénnyel – mindkettő kulcsfontosságú a hosszú és egészséges élet
szempontjából. Mindkettőt érzékeljük,
tudományosan azonban nem tudjuk
megfogalmazni. E könyv óriási segítséget nyújt ebben, hiszen láthatóvá teszi
számunkra a minőséget és csodálatos
módon tárja elénk a táplálékainkban lakozó rendet.”
Kuntz Orsolya fordítása
A könyv a Verlag Bewusstes Dasein (Tudatos
Jelenlét Kiadó) gondozásában jelent meg
Zürichben, 2014-ben. A mű eredeti címe:
Die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln, BIO und
NICHTBIO im Vergleich
További információk a könyvről: https://bio-nichtbio.info/
(Németországban, Svájcban és Ausztriában
megvásárolható ill. online németül és angolul
megrendelhető.)

ARCOK
„ÖSSZEÉRT A SZÍVÜNK”
A Dióhéj 2013-as újraindítása óta folyamatosan alakul, formálódik, miközben egyre több hagyományos rovat, cikksorozat is kialakult már, évek
óta visszatérő szerzőkkel, témákkal. Egyik ilyen hagyományunk, hogy a
János-napi számban a búcsúzó nyolcadikos osztálytanítóval beszélgetünk emlékekről, tapasztalatokról, önmaga és az osztály által 8 év alatt
megtett útról. Ezt a szokást folytatva ezúttal Kőhalmi Ákost, az idén ballagó osztály tanítóját kértük meg arra, meséljen egy kicsit a nyolc év élményeiről. Ákost ismerve sejtettük, hogy ebben sem fog a megszokott
formákhoz ragaszkodni, hanem saját útját járja, aminek eredményét
kíváncsian vártuk. Végül egy önmagával készített interjúban mesél az
osztállyal töltött nyolc évről, amit az alábbiakban olvashattok. Aki pedig Ákosról szeretne többet megtudni, a Dióhéj 2015 húsvéti számában
olvashatja Vizy Miklós írását, ami egy kiállítás-megnyitóra készült.
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Mire emlékszel szívesen vissza az
első időkből?
Az elsős évnyitón sütött a nap, majd
mikor az összes gyerek már a szárnyaim alá került, elkezdett esni az eső. Az
égiek megáldottak minket, mondtam.
Erre több tanítványom most is emlékszik.
Aztán arra emlékszem, hogy gyönyörűek voltak a reggelek, sokat énekeltünk, táncoltunk körben. Már akkor jó
hangú osztály volt az enyém. Aztán
dolgoztunk, rajzoltunk a füzetbe, nagyon szerették. Festettünk és dolgoztunk, amikor csak lehetett.
Ha meséltem, sokan varázs alá kerültek, eltátották a szájukat és kibámultak
az ablakon. Bizony, még azok az óriás
kamaszok is, akik most „mindent” tudnak a világról.
Rengeteget sétáltunk, egy kis madzagot fogtunk, az volt a „busz”. Sokat voltunk a szabadban, játszottunk, gyűjtögettünk, beszélgettünk és labdáztunk.
Délben olyan fáradtak voltak, hogy néhányan kézimunkaóra alatt csendben
elszunyókáltak.
Az ünnepek közül kedvenceim az adventi körök voltak. Olyan megható meséket választottam, hogy én
is nemegyszer meghatódtam rajtuk. Később ugyanúgy a „A walesi bárdok”
felolvasása közben. Rengeteg verset és mondókát
tudtunk – főleg Weöres
Sándortól.
Tapsoltunk,
dobbantottunk, összeért a
szívünk.
2019. JÁNOS-NAP
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Hogy emlékszel a szülőkre?
A harmadik osztályomban már nagyon
fiatal szülők vettek körül. Új idők új emberei. Mindig öröm volt köztük lenni,
figyeltek rám, hogy mit mondok. Ez
nagy felelősség is! Ahány gyerek, annyi
titok. Mit tegyek, hogy lenne jó? – kérdezték. Próbáltam okosakat mondani.
Sokszor mondtam el, hogy fontos a ritmus, a biztonság, a példakép. Hogy ne
siessenek előre, bízzanak a gyerekeikben. Nem kell a különóra, külön sport,
mert elfáradnak a gyerekek.
Mindig elmondtam, hogy mindenből
a legszebbet, legjobbat adják. Teljes
értékű ételt egyenek, természetes
anyagú ruhákban járjanak, szép zenét
hallgassanak, szép mesét meséljenek. A kor csábít a „fogyasztói őrület”
felé, álljanak ellen. Sétáljanak erdőben,
gyújtsanak tüzet, dolgozzanak együtt
a kertben. Akit csúnya és ostoba dolgok vesznek körül, az később csúnya
és ostoba lesz.
Minden, ami későbbi életünk során
visszaköszön, az ebből a pár évből fogan. Illatok, fények, hangok…

Hogy emlékszel az osztályban való
munkára?
Ez egy különleges és tehetséges gyerekekből álló csapat. Igyekeztem őket
mindig egy csapatban elgondolni:
fontos a közösség. Ők maguk sokat
neveltek egymáson. Ha jó az osztályszellem, nagy baj nem lehet.
Hamar lettek „önállóak”. Sok dolgot
maguk szerveztek, előbb kicsi dolgokat: teaház, osztályújság, kiállítások,
később óriási erővel szervezték az
osztály nagyobb dolgait. Sokszor csak
a háttérből figyeltem őket, s csak akkor
léptem közbe, ha nagyon fontos volt.
Örültem, hogy az élet legfontosabb
szabályait mindig figyelemmel kísérték. Ha tiszták a keretek, biztonságban
vannak.
Az utolsó évben parázs viták alakultak
ki; tudnom kellett, miben engedhetek, s mi az, ami mindenképp úgy kell
történjen, ahogy én szeretném. Akkor
25

a sarkamra kellett állnom, észérvekkel bizonyítani, hogy miért döntöttem
másképp, mint ők.
Kamaszkor?
A gyerekek egyre hamarabb kezdenek
serdülni. Sok probléma és élethelyzet
már az általános iskolában jelentkezik. Pályám kezdetén ezek a kérdések
gimnáziumban bukkantak fel. Párkapcsolatok, média, telefon, szabadidő
eltöltése stb.
Biztos vagyok benne, hogy a szülőknek és az iskolának össze kell fogniuk,
hogy ezeket a kérdéseket helyesen
válaszolják meg. Egyedül nem megy!
Ezért jó a Waldorf-iskola. Partneri kapcsolatban van: szülő-diák-tanító.
Remélem, hogy diákjaim okos, a világ
dolgaiban jól látó, érzékeny és aktív felnőttek lesznek.
Köszönöm!
2019. JÁNOS-NAP

FOLK CSALÁD
4 fős családunk Isaszegen él, már több mint 10 éve költöztünk ide a "nagyváros" forgatagából menekülve. Igazából még távolabb szerettünk volna menni,
közelebb az erdőkhöz, ahol igazán otthon vagyunk, de végül kompromisszumot
kötöttünk, mondjuk, úgy félúton. A közös otthon kialakítása előtt minden szabadidőnket az erdőkben túrázással töltöttük, hátizsákkal, sátorral, hálózsákkal,
mini konyhával tűntünk el napokra a hegyekben. Aztán a sátrazás folytatódott,
de már a saját házunkban, mivel a teljes felújítás alatt itt laktunk, és amit jórészt
saját magunk csináltunk. Majd megszületett Ágota, és gyorsan eljött az idő,
hogy már ovit kellett keresni neki. Örültem, amikor megtudtam, hogy a Gödöllői
Szabad Waldorf Óvodában rendszeresen mennek a gyerekekkel kirándulni, hogy
sokat vannak a szabadban, és hogy nem riadnak meg egy kis esőtől sem.
Végül 4 évig jártunk oda, idén pedig iskolások lettünk. Ágota utolsó ovis évében
született meg Zselyke, aki még nincs 2 éves, de már gyönyörűen lehet beszélgetni vele, és azt is látjuk, hogy ő is csak a szabadban van otthon.
Mi, szülők mindketten a gyerekkori elképzeléseinket, vágyainkat szeretnénk jelenleg megvalósítani, egyben ezzel reméljük, pályát is sikerül módosítanunk.
Krisztián ipari hűtéstechnikával foglalkozik, mellette pedig asztalosnak tanul,
papír nélkül eddig csak itthonra gyártotta a bútorokat. Én közgazdász vagyok,
a gyerekek előtt/közben folyamatszervezőként dolgoztam egy pénzintézetnél,
viszont már több mint 10 éve fazekas is lettem. Jelenleg csak a családnak és a
szűkebb környezetemnek készítek kérésre tárgyakat. Ágota születésével azonban visszalopódzott az életembe a fonal is, mert az
alkotó energiákkal kezdeni
kellett valamit, és ekkor fogtam bele játékok készítésébe. Játékbabákat, állatkákat,
babarágcsákat
horgolok/
kötök leginkább megrendelésre, a legkisebbek örömére.
Bízom benne, hogy Ágota –
és majd Zselyke is – kön�nyebben és hamarabb rátalál majd az útjára, és ebben
az iskola és annak szellemisége is a segítségére lesz.
2019. JÁNOS-NAP
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TIBOLD CSALÁD
A Tibold család vagyunk, Gödöllő Kertvárosában élünk.
Családunk tagjai: férjem, Győző, Inez lányunk, aki Lehel
osztályában kezdte szeptemberben az elsőt, Lukács fiunk,
aki még Szadára, állami oviba
jár és pont 2 évvel fiatalabb
nővérétől és jómagam, Márti.
Sajnos az elmúlt 10 esztendőben elvesztettük mindketten
szüleinket, illetve Győző még a
fivérét is. Ezen változások talán
még közelebb hozták családunkat, főként csak egymásra
számíthatunk. Mivel későn vállaltunk gyermekeket, így nem
volt kérdés számunkra, hogy
ha megszületnek, akkor minél
több időt szeretnénk velük tölteni.
A két gyermekkel 5 évet sikerült
otthon maradnom, ami nagyon
meghatározó volt életünkben,
mivel több mint 20 éve már, hogy a „multik” világában dolgozom pénzügyi területen, főként kontrollerként.
Győző vállalkozását több mint 25 éve kezdte el, és a gyermekek születésétől
kezdve oroszlánrészt vállal a nevelésükben.
Utazni nagyon szeretünk, még a gyermekek születése előtt nagyon sok helyre
eljutottunk, de Inez születésével sem lettünk jobban „otthonülők”. Amint lehetett,
vittük magunkkal futni (futó babakocsival), biciklizni, kirándulni és hosszabb külföldi utazásokra is természetesen már velünk jöttek (mivel nem is volt kire bízni
őket). Nagyon fontosnak érezzük, hogy érzelmi biztonságot adjunk gyermekeinknek. Az iskolakezdés előtt körülbelül 2,5 évvel már elkezdtük körbejárni a
„témát”, hogy mit is tudnánk elképzelni Ineznek.
Nekem még voltak emlékeim, ráadásul pozitív emlékeim Waldorf-neveléssel
kapcsolatban, mivel az unokahúgom 18 évvel ezelőtt kezdte a Waldorf-ovit Szadán, akkor még a Székely-kertben. Az ünnepek, a természetközeliség, a család
fontossága mind megmaradt az emlékezetemben.
27
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Tehát nem volt kérdés, hogy számunkra ez lesz a megoldás. Jelentkeztünk,
amolyan „B” tervünk nem is volt, hogy mi lesz, ha nem sikerül. Nagyon hálásak
vagyunk, hogy Lehel adott esélyt nekünk mint nem Waldorf-óvodából érkező családnak. Hiszünk a közösség erejében, hogy együtt csodákra vagyunk képesek!

NEDALUHA-MERVALD CSALÁD
„Minden ember a maga köznapi embere mellett bensőjében még egy magasabb embert is
hordoz. Ez a magasabb ember mindaddig rejtve marad, amíg fel nem ébresztik. És ezt a magasabb embert mindenki csak maga képes felkelteni. De amíg ezt a magasabb embert fel nem
keltik, addig a minden emberben szendergő magasabb képességek is, amik az érzék feletti
megismerésekhez visznek, rejtve maradnak.” (Rudolf Steiner)

Bíborka születése után éreztük és tudtuk, hogy az addigi életünket nem szeretnénk már tovább élni. Változtatni és változni szeretnénk. Nem valami mást kerestünk az állami oktatástól kislányunk óvodakeresésekor, hanem tudatosan a
fejlődés és önnevelés útját. Így léptünk a „waldorfos” utunkra.
Ez az út az elmúlt 7 évben nagy változásokat hozott az életünk minden területén, amiért hálásak vagyunk a gondviselésnek. Köszönet a családjainknak, akik
támogatnak minket.
A Cinkotai Waldorf Óvoda alapításában nagy részt vállaltunk.
Megálmodtuk saját és mások örömére, fejlődésére lovasudvarunkat, ahol teret
és helyet adunk közösségi és alkotó tevékenységeknek. Ez az álom sok tanulást,
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belső formálódást és átalakulást hozott, képességeinket, erőinket formálta és
formálja minden nap.
Mindkettőnk szülei és nagyszülei valamilyen formában kapcsolatban voltak a
lovakkal és állatokkal, így tőlünk sem állt távol az az életforma, ahogyan most
élünk. Bíborka 2 éves volt amikor az első póni megérkezett az életünkbe, itt kezdődött a lovasudvari álom. Ma 12 ló, kecskék, bárány, malacok, nyulak segítenek
minket az élet valódi erőihez, valódi minőségeihez kapcsolódni. A család minden
tagja megtalálja örömét, kedvét az állatokkal való kapcsolatban, róluk való gondoskodásban.
A lovasudvaron lehetőség van alternatív képesség- és mozgásfejlesztő lovasterápián részt venni, amely út szintén a tanulás és segítség útja számunkra is.
Szabadidőnket kertészkedéssel, utazással, színházzal, koncertekkel, játékkal és
családi-baráti találkozásokkal töltjük.
Csömörről érkezünk mindennap szeptember óta Lehel osztályába. Öröm ehhez
a közösséghez tartozni, szeretettel jövünk mind a hárman.
Bíborka, Noémi és Péter
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ISKOLAI ÉLET
2017 János-napi számunkban olvashattátok először a ballagó/búcsúzó
diákok és szülők visszaemlékezéseit az itt töltött évekre. Azóta minden évben
megkérünk az emlékek felidézésére néhány diákot és olyan szülőtársainkat, akik
sok-sok évig voltak közösségünk tagjai, akár több gyerekük is járt ide, és most
végleg „elballagnak” iskolánkból. Nagy örömünkre idén is többen vállalták ezt a
visszatekintést, olvassátok szeretettel!
EMLÉKKÉPEK
Elköszönő nyolcadikos szülőként, ha
visszatekintek a GWI-ben töltött időre,
képek villannak fel előttem, sok-sok
kép. Mivel hét tanévig voltunk e közösség tagjai, így most bemutatok hét képet...
Az első, amikor az elsős felvételiről
jócskán lekésve megkerestük Ákos
bácsit, tudna-e még helyet szorítani
Levinknek. Egy szép koranyári délután
az iskola udvarán egy padon ücsörögtünk. Ákos nagyon kedvesen nem ígért
semmit sem (hogy is ígérhetett volna,
hiszen a létszám betelt), viszont arra
buzdított minket, hogy jövőre próbálkozzunk újra, megeshet, hogy elmegy
valaki az osztályból, így lehetne hely
Levinek itt.
A következő kép – kb. egy év múlva –,
amikor jött az üzenet, Forgács Erzsike
néni és Ákos bácsi megnéznék maguknak a mi kisfiunkat (mert bármilyen hihetetlen, akkor még bizony kisfiú volt).
Izgatottan jöttünk az iskolába, Margó
néni nagyon kedvesen felkísért minket
a fejlesztő szobához. Levi bement, mi
pedig vártuk, mit hoz ez a mustra.
2019. JÁNOS-NAP
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A harmadik kép (épphogy elkezdtük itt
az iskolát): azt kérte Levi, hadd maradjon délutánonként a napköziben! Megértettem, szeretné gyerekekkel tölteni
a délutánjait. Nagyon jó érzés az egy
anyának, ha a gyermeke szeret ott lenni, ahol a napja nagy részét tölt. De jó
is lenne, ha ez így maradna egész életében!
A következő kép (ekkor már harmadikos gödöllői waldorfos volt a mi növekvő fiunk): Levi belázasodott egy
este, és nagyon úgy tűnt, másnap nem
mehet így az iskolába. Keservesen sírt,
ő feltétlenül menni akar!
Ötödik kép: a gyöngyösi lakásunkat eladtuk, vettünk itt, Gödöllőn egy kedves
házikót. Megszerettük ezt a várost kultúrájával, zöld parkjaival és természetesen Waldorf-iskolájával együtt! Szeretünk ide tartozni mindhárman.
A következő kép a könyvkuckó. Belépek, összetakarítok, felkapcsolom a
narancsszínre festett rizslámpákat,
meggyújtok egy mécsest a finom illatú
gyanták alatt, előveszem az olvasnivalómat: így várom a látogatókat.

Hetedik kép: Levi nyolcadikos, lassan
vége a tanévnek, az itt töltött éveknek.
Szakadnak a szálak, de a képek szép
emlékekként mindvégig velünk maradnak.

Évnyitók, évzárók, szülői estek, térerőnapok, évszakünnepek, közgyűlések,
SZÉK-összejövetelek, vezetőségi ülések, színdarabok, stúdium, fórum, Új
Fenntartói Forma, Tessedik 2., tornasátor ponyvacsere, épületbérleti szerződés, bazárok, karácsonyi spirálok,
Márton-napi pogácsa, János-napi tűzugrás, Mihály-napi bátorságpróba...

Tari Henriette
7 ÉV....
7 év egy teljes szakasz az ember életében, mely alatt minden sejtje megújul.

7 év erőfeszítés, hogy az iskolában dolgozó pedagógusokkal vállvetve félrelökjük Levente fiunk útjában lévő akadályokat és szabadságra nevelt ifjúvá
cseperedjen.

7 év telt el azóta, hogy kis családommal belecsöppentünk a gödöllői Waldorf-közösségbe.
7 év, hogy szülőként és fenntartóként
jelen voltam az iskola ill. az egyesület
életében.

7 év közös gondolkozás, együtt-érzés
és cselekevő akarat.
7 év nem múlik el nyomtalan. Hálával,
jószívvel és mosolyogva fogok mindig
emlékezni a Veletek közösen itt eltöltött időre.

7 év alatt rengeteg szép, lelkesítő,
örömteli esemény történt velem, és
akadt néhány kiábrándító, keserű tapasztalatom is.

Mindent köszönök!
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Búcsúzóul azt kívánom Nektek, hogy
a következő 7 évben legyen Bennetek
kellő bátorság gyermekeitekkel együtt
elindulni ill. továbbhaladni a szellemi világ megismeréséhez vezető úton.
„...együtt érzünk és együtt akarunk gondolkodni akkor is, ha térbelileg nem
vagyunk együtt. Szellemtudományos
törekvéseinkben mindig együtt akarunk
maradni.” (Rudolf Steiner, St. Gallen,
1919.11.16.)
Tari Attila
VISSZATEKINTÉS, AVAGY
AZ ELMÚLT ÉVEK DIÁKSZEMMEL
8 év, ami csak 7 volt nekem. 7 év, ami
nekem csak egynek tűnt…
Amikor megérkeztem 2. osztályban
a suliba, nem gondoltam volna, hogy
ennyire megszeretem az osztálytársaimat. De most nagyon nehéz elszakadni a tanárainktól, a termektől,
az emberektől, akikkel az elmúlt évek
alatt barátságot kötöttem-kötöttünk,
és természetesen egymástól.
Mikor ideérkeztem, az iskola olyan
nagynak, zegzugosnak, áttekinthetetlennek tűnt, de ahogy teltek az évek,
egyre jobban megnyílt előttem a világ.
És most ott állunk, hogy minden termet ismerek/ismerünk, minden tanárról tudjuk, mit tanít, kinek mi a hóbortja, mit hol találunk meg, és azt kitől jó
elkérni…
Most már az iskola egyáltalán nem tűnik egy labirintusnak, sőt mintha egy
második otthonunk lenne – vagy inkább az első? Ki tudja.

Sok kapcsolat szövődött e falak között: barátságok, szerelmek, “üzletek”
és még sorolhatnám.
Ha beszélni tudna az iskola… Látott
minket felnőni, hülyéskedni, vagy éppen valami világproblémán vitatkozni.
De elég, ha a pedagógusok mesélnek,
ők is tudnak mit bőven.
Soha nem fogom elfelejteni azokat a
beszólásokat, amiket a legváratlanabb
pillanatokban nyögött be valaki, azokat
a vicceket, amiken olyan sokat nevettünk, azokat a történeteket, amelyeket
tanáraink meséltek el nekünk.
A színdarabok próbái is beleégtek a
szívembe. Hát még az előadások! És
az a rengeteg zene! Az osztály produkciók, amikor látja az ember, hogy még
az is belead apait, anyait, akit egyáltalán nem is érdekel az egész.
Nem fogom tudni elfelejteni a tanárokat, és azoknak vicces, vagy esetenként komoly mondatait, tetteit, mozdulatait. Csak hogy néhányat említsek:
Barbi néni vicces mondatai, Dóra néni
vezénylése, István bácsi magyarázása,
Luca kedves tanítgatása, Katrin néni
kétnyelvű mondatai, Jutka néni rendezése, Ákos bácsi történetei és még
nagyon sokat mondhatnék…
Itt megtanultunk olyan sok dolgot a világról, az életről, amiről nem is álmodtam.
A tudományok bekúsztak agyunkba és
behálózták azt. Igyekszünk a jövőben
is ezeket a belénk oltott okosságokat
felhasználva felelősségtudatosan, bölcsen élni életünk.
Sajnos nem említhetek meg minden
egyes történetet, tanárt, viccet, amik
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meghatározták általános iskolai életünket.
De azért igyekeztem picit belátást engedni érzelmi világunkba, osztályunkba.
Osztálykirándulásunkról hazafelé jövet
a vonatutat végigsírtuk. Nehéz lesz kibírni, hogy nem lesz ott mindenki mellettünk minden pillanatban.
Kedves Tanáraink!
Köszönjük mindazt, amit megtanítottatok nekünk és amit majd feltétlenül
használni fogunk.
Soha nem fogjuk elfelejteni az iskola
gondnoki gárdáját, takarító Kati nénit
és Erika nénit, akik egy tiszta, tanításra, tanulásra, játszásra kész iskolát tartottak fenn a számunkra!
Köszönünk mindent, mindenkinek!
Nem fogunk titeket soha elfelejteni…

bemegyek régi termeinkbe, felrémlenek képek.

Találkozunk még.
De azért minden jót az útra!

EMLÉKEZETES ÉVEK

Az én iskolás éveim egyik iskolában
sem voltak nagyon emlékezetesek, így
nagyon örültem, hogy Dénes részese
lehetett egy ilyen jó osztálynak, iskolának, átélhetett olyan dolgokat, amelyek
nagyon sokat jelentettek számára és
számunkra. Azt gondolom, ha nem itt
töltöttük volna ezeket az éveket, nem
ugyanaz a fiatal lenne most és mi sem
lennénk ugyanazok.

Néhány hete Dénes az első osztályos
füzeteit nézegette, és azt mondta,
olyan, mintha tegnap lett volna… Igen,
ez a 8 év nagyon gyorsan eltelt. Ebben
az évben nagyon sokszor eszembe
jutottak az ünnepek, színdarabok, farsangok, közös együttlétek. Sokszor

Örülök, hogy szülőként én is megtapasztalhattam, milyen jó is egy ilyen
közösséghez tartozni. A tanárok viszonyulása a gyerekekhez és a nehézségekhez egészen különleges. Gyógypedagógusként van némi rálátásom az
állami iskolarendszerre, mely minden-

Nahát, ismét sírok?
Mindegy!
Most búcsúzunk!
Sziasztok!

Tari Levente
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kit megbetegít, de itt mindig feltöltődhettem, megnyugvást találtam.
A feladatokra nem teherként, hanem
lehetőségként tekintettem, örültem,
hogy részt vehetek bennük, így már az
elsős nyári munkák során magaménak
éreztem ezt az iskolát. Felrémlik előttem a 3-os Mihály-nap reggele, a terített asztaloknál falatozó gyerekek, és
10 óra körül a romok között fáradt, de
feltöltődött, beszélgető szülőcsoport
képe. De mesélhetnék számos más
kedves emlékről még. Minden szülőnek csak ajánlani tudom ezeket a remek lehetőségeket!
Örülök, hogy az iskola még egy ideig
(vagy ki tudja, meddig) ezen a helyen
lesz, mert így az ismerős és szeretett
falak közé jöhetünk vissza az ünnepekre, rendezvényekre. Remélem, a
sors lehetőséget ad számomra, hogy
valamikor mint gyógypedagógus is részese lehessek egy Waldorf-iskolának.
Köszönöm az elmúlt éveket mindenkinek, aki részese volt!
Végh Anikó
A MI WALDORFOS TÖRTÉNETÜNK
A mi „waldorfos” történetünk 2003
tavaszán kezdődött, amikor óvodát
kerestünk nagyobbik fiunknak, Tamásnak. Abban biztos voltam, hogy nem
szeretném állami oviba adni őt. Végül
a döntésben a kicsit poroszos nevelési
elveket valló gyerekorvosunk segített,
aki azt javasolta, hogy Waldorf óvodát
válasszunk. Azt gondoltam, hogy ha a
szerintem túlzottan szigorú doktornő
is így látja, akkor tényleg erre van szüksége Tamásnak. Így kerültünk a Zuglói
Waldorf Óvodába két fantasztikus óvó2019. JÁNOS-NAP
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nőhöz, Pokornyi Zsuzsához és Koltai
Jutkához. Kisebbik fiunkat, Márkot is
ide írattuk be 2007-ben. Az itt eltöltött
évek élményei, tapasztalatai felejthetetlenek számunkra. A Márton-napi
lámpások és libák, a szülinapi szalvéták, a homokozóból kiásott kincsek ma
is féltve őrzött emlékek.
Az óvodai évek után természetes
volt, hogy Waldorf-iskolát keresünk.
A sashalmi iskolát választottuk. Sajnos hamar kiderült, hogy ez nem az
a hely volt, amit szerettünk volna. Az
akkori első osztályosok közül öt gyerek kivételével mindenki állami oviba
járt. Talán ez volt az egyik oka annak,
hogy semmi sem „működött”. A szülői
esteken még 2. osztályban is az volt a
téma, miért kell a fiúknak kötni, horgolni, euritmiázni... Így egyértelmű volt,
hogy másik Waldorf-iskolát kell keresnünk. Ez nem volt könnyű feladat, mert
harmadikra az osztályok már elérik a
maximális létszámot.

Azonban itt, Gödöllőn még volt pár
férőhely, ezért felhívtam az osztálytanítót, Planicska Esztert. Találkoztunk,
beszélgettünk. Amikor pár hét múlva
visszahívott, hogy várja Tamást szeptembertől a 3. osztályba, csak álltam
és sírtam az örömtől, megkönnyebbüléstől. Így jutottunk el Gödöllőre 2010
őszén. Kisebbik fiunk, Márk már itt
kezdhette 2011-ben az első osztályt
Kőhalmi Ákosnál. Összesen 9 évet
töltöttünk itt, két egymástól nagyon
különböző gyerekkel, két egymástól
nagyon különböző helyzetben.
Tamással még minden új dolog nagy
és komoly lépésnek számított, pl. az
új tantárgyak új tanárokkal, Olimpia,
színdarabok, évesmunka. De azt láttam, hogy a gyerekek időben megérnek ezekre a feladatokra és örömmel
tudják teljesíteni azokat. Azt hittem,
Márknál már rutinosan tudom venni az akadályokat, de hamar kiderült,
hogy másban és másképp vannak
nehézségei. De azt mindkét esetben
megtapasztalhattam, hogy a tanárok
szeretettel segítettek bármikor, ha hozzájuk fordultam.
A most búcsúzó nyolcadik osztályról
sok szép emlékem van: az elsős évnyitón a nagy eső, amely csak addig esett,
amíg a gyerekek Ákossal átmentek a
virágkapun, addig és azután ragyogóan sütött a nap. A focimeccsek a fenti
focipályán, amelyek az első években
„véletlenül” mindig döntetlenre végződtek; a kalapból kihúzott ültetésrend;
az elsős és másodikos kirándulások,
melyekre Ákos minket, szülőket is elhívott… Olykor felnőtteket is megszégyenítő módon tudták vállalni napközis
csínytevéseiket. Másnap reggel együtt
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mentek Ákoshoz beszámolni viselt
dolgaikról. Ha valamelyikük úgy érezte,
ő most nem tudja felvállalni előző napi
tettét, őt a többiek nem említették meg
a vallomásukban.
Az osztályterem a szokásos átalakuláson ment keresztül nyolcadikra. A
meghittséget, rendet és tisztaságot
felváltotta a szétdobált ételek, füzetek
és cipők sajátos keveréke. De az nagyon kedves volt a gyerekektől, hogy
szülői estek előtt rendet raktak, és
sokszor frissen főzött teával és hozzá
finom falatokkal is megleptek bennünket.
Öröm volt számunkra, hogy az iskolában lehetett zenét is tanulni. A bazárokon és koncerteken való egyéni és
közös zenélés emléke sokáig elkíséri
majd őket. Mivel Pesten lakunk, itthon nincs lehetőségük a gyerekeknek
semmilyen kerti munkára, de Gödöllőn
ezt is megkaphatták. Sőt, Márk az állatok gondozását is kipróbálhatta, bár
a kecskeól takarítása nem tartozott a
legjobban kedvelt tevékenységei közé.
Bevallom, néha úgy gondoltam, hogy
a gyerekek tudnának jóval több ismeretet elsajátítani. De ilyenkor mindig
történt valami – hazahoztak szépen
elkészített kézimunkát vagy előadtak
egy színdarabot –, és újra azt éreztem,
jól van ez így. Hiszen akár száz oldalt
is bemagolhatnak bármelyik könyvből,
ez bármikor pótolható, de az a sok, jellemformáló élmény, melyekben részük
lehetett, pótolhatatlan.
Már hetedik osztály év végétől nagy
izgalmat jelentett a felvételi a Regibe.
Megható volt, ahogy a diákok izgultak
egymásért és a sikeres felvételi után
2019. JÁNOS-NAP

együtt örültek. Mi, szülők is örömmel
olvastuk a felvételi értesítést, hiszen
sokunknak nem volt „B-terve”, mert
gyermekünk a Regibe akart menni
Bár nem voltam aktív tagja az Egyesületnek, úgy gondolom, hogy lehetőségeimhez képest részt vettem a közösség életében. 9 évvel ezelőtt bátor,
nagy vállalás volt anyagi és minden
egyéb szempontból Zuglóból Gödöllőt
választani, de megérte. Annyi mindent
kaptunk itt, amiért hálásak lehetünk és
vagyunk is!
Köszönettel tartozunk azoknak a tanároknak és szülőtársaknak is, akik
őszinte odaadással segítettek minket!
Bihari Judit
BÚCSÚ 13 ÉV UTÁN
Hálás vagyok percekért, hálás vagyok
órákért, hálás vagyok számtalan Veletek töltött pillanatért.
*
Hálás vagyok, hogy 16 évesen Csenyétén találkoztam a Waldorf szellemiségével.
Hálás vagyok, hogy lakóhelyemhez
csak egy gondolatnyira volt az óvoda.
Hálás vagyok, hogy gyerekeimet szeretetteljes, óvó, biztonságot adó környezet vette körül.
Hálás vagyok, hogy koszosan, sártól
csatakosan, önfeledten játszhattak,
hogy gyerekeimnek bensőséges kapcsolata lehetett az őselemekkel.
Hálás vagyok illatokért, szagokért, varázshangokért, simogatásokért, melyekkel körbeöleltétek gyermekeinket.
Hálás vagyok a „csillagkrém” ízéért.
2019. JÁNOS-NAP
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Hálás vagyok a lélekkel átitatott anyagokért.
Hálás vagyok az ünnepekben megélt
misztikumért, az ünnepek üzeneteiért:
Mihály-napi napfelkeltékért, Mihály bátorságáért.
Márton-nap lámpácskáinak kígyózó
fényeiért, Márton adakozásáért.
Advent csendességéért, éber várakozásáért, az adventi spirál gyertyafényeiért.
Hálás vagyok a születésnapokért.
Hálás vagyok a bizonyítványokért.
Hálás vagyok, hogy gondolataim társakra találtak.
Hálás vagyok, hogy az én gyerekeim
szerethettek iskolába járni. Hogy napról-napra bebizonyítottátok, hogy az
iskola egy szerethető hely, ahová öröm
járni.
Hálás vagyok a reggeli kör mondókáiért, verseiért, a kör mint térforma megteremtéséért a szülői esteken is.
Hálás vagyok, hogy a kéz, fej és szív
hármassága lengte körbe gyermekeim
napjait.
Hálás vagyok minden elhangzott imáért.
Hálás vagyok, hogy e közösség tagja
lehettem.
*
Öröm látni, hogy gyerekeink szemében
folyton ott van a világ felfedezésének
kíváncsisága.
Öröm látni, hogy tudnak segítő kezet
nyújtani.

Öröm látni, hogy közösségben élik napjaikat.
Öröm látni, amikor verselnek, táncolnak, dramatizálnak, énekelnek,
euritmiáznak, zenélnek,
faragnak,
horgolnak,
kötnek, varrnak, nemezelnek, agyagoznak...
Öröm volt látni, mikor
házat építettek; mikor
a búzát learatták és kicsépelték, majd cipót
sütöttek belőle és szertartásosan elköltötték.
Öröm volt látni, mikor a Petőfi-esten
Bazsi felpattant az asztalra és kipirult
arccal elszavalta a Nemzeti dalt.

Emlékeimben őrzöm a Nyári Akadémiák szülői gárdáját, kikkel egy héten át
kitartóan, vidáman „készítgettünk”.

Öröm volt hallani, amikor azt mondta Sári, hogy "Azonnal menjünk el a
könyvtárba, vegyük ki a Petőfi ös�szest!" – mert ő el akarja olvasni minden költeményét.

Emlékeimben őrzöm a közös zenélés
örömét.
*
Köszönet óvónőinknek és tanárainknak, hogy szeretettel kísértétek gyermekeinket az úton.

Öröm volt látni Sárit és Misit az évesmunka előadásán, látni, hogy milyen
erő és elszántság lakozik 8-os gyerekeimben, hogy egy ilyen megmérettetést
könnyedén meglépnek.
*
Emlékeimben őrzöm Eszter moldvai
viseletbe öltözött leánykái és legényei
táncát.
Emlékeimben őrzöm Misit, Sarastro
képében.
Emlékeimben őrzöm a Nóti-kabarék
jeleneteit.
Emlékeimben őrzöm az évszakünnepek, színházi előadások, bazárok hangulatát.
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Köszönet a legmeghatóbb pillanatért,
amikor Alsóörsön 500 angyal énekelte
az olimpiai dalt:
„Úttá válik minden lépés talpad alatt,
mit megteszel!
Erővé a súly, az a súly, amit felemelsz!
Karjaidban messzeség van, bátor íve
te leszel.”
Most is könnyek szöknek szemembe,
miközben ezt írom!
Hiányozni fogtok!
Monostori Judit
(Istók Sári és Istók Misi édesanyja)
2019. JÁNOS-NAP

AZ ÉVEK ELSZÁLLTAK...
Esett az eső.
Azon az egy napon.
Esett, de szép volt.
Ettől a pillanattól fogva nagylánynak
éreztem magam. Pedig semmivel sem
lettem több. Azaz mégis… Megismertem az osztálytársaimat. Ott álltunk
huszonöten az esernyőink rejtekében,
egymás kezébe kapaszkodva.
Az évek során jöttek-mentek a régi és
új társak, barátságok alakultak, majd
bomlottak fel, de mint osztály, nagyon
jó közösséggé lettünk. A sok közös
játék, bohóckodás, kötekedés, minden-minden erősítette szövetségünket. Voltak összetűzések, háborúk, de
ha bármi történt, mindig ott voltunk
egymásnak. Még most is… A szoros
kapcsolat kialakulásához, azt hiszem,
Ákos bácsinak is sok köze volt. Végül
is ő válogatott össze minket, s ő indított el azon a bizonyos fejlődési úton,
amit még ma is járunk.

2019. JÁNOS-NAP
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Amikor hatodik végén elment, kicsit
megszakadt a hozzá való közelségünk, de az osztály így sem hullott darabokra. Utolsó két évünk már nagyon
különbözött a többitől. Érettebbek lettünk, más dolgok kezdtek minket foglalkoztatni, mint addig. Egészen más
szögből is kezdtünk rálátni a világra,
ami sok újdonságra hívta fel a figyelmünket.
Az idei év elején még mindenki azt
mondta „Á, még nincs vége. Még van
egy csomó időnk”. Ez így is volt. Csakhogy a „csomó idő” nagyon hamar
elszállt. Túl vagyunk a felvételiken, a
rendezvényeken, az évesmunkákon, a
színdarabon, az osztálykiránduláson…
És hát az utolsó tanítási napon is.
Az évek elszálltak, s mi jövőre már új
dolgokba kezdünk. Külön-külön, de
mégis együtt.
A sámányok tüze életünk végéig ott
fog lobogni bennünk!
Ökrös Leona

"KERESTÜK ÉS MEGTALÁLTUK EGYMÁST "
FREUNDE KERESZTSZÜLŐK LÁTOGATÁSA
A 7. OSZTÁLYBAN
A Dióhéj hasábjain már többször is hírt
adtunk az iskolánkban idén hat éve sikeresen működő Freunde-keresztszülői programról. Ennek egyik különleges
pillanata mindig, amikor a keresztszülők személyesen is ellátogatnak
hozzánk és találkozhatunk azzal a
személlyel, aki addig ismeretlenül, a
messzi távolból átérezve nehézségeinket vállalta, hogy támogatja iskolánkat a "keresztgyermekén" keresztül.
Nemcsak a megismerés varázsa ebben a szép, hanem valahol munkánk
gyümölcse is ez egyben, hiszen nagy
hangsúlyt fektetünk a jó kapcsolatok
kialakítására, ápolására. A Freunde
összekötő munkatársa is méltatta,
hogy iskolánk élen jár a személyes
látogatások szervezésében, melynek
során még szorosabbá válik a keresztszülő és a keresztgyermek-család,
vagy -osztály közötti összeköttetés,
ugyanakkor érzékelhetővé válik egyfajta sorsszerűség is, ami ezeket a kapcsolatokat jellemzi.
Így történt ez a 7. osztályban is a közelmúltban, akik számára két éve egy
idős német házaspár jelentkezett
keresztszülőként. Kedves levelezés
alakult ki az osztály és köztük némettanáruk, Elisa segítségével, én emailben is rendszeresen tartottam velük a
kapcsolatot, az ünnepekre pedig mindig küldtünk az osztály életéről szóló
beszámolók mellett gyerekek által készített, szívet melengető ajándékot is,
aminek nagyon örültek. Tavaly az osztály – akkor talán hirtelen felindulásból
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– lelkesen meghívta őket a "Szegény
Dzsoni és Árnika" előadásukra, de akkor az idő rövidsége miatt nem tudtak
eleget tenni a meghívásnak. Végül aztán hosszas egyeztetés után az idei
tavaszi bazárunkkal láttuk jónak ös�szekötni látogatásukat, mert kezdettől
fogva felajánlották, hogy bemutatnának egy marionettjátékot is, amihez a
bazár jó alkalomnak bizonyult. Az eseményt különlegessé tette még, hogy
az osztály épp ebben az időszakban
mutatta be a "Sok hűhó semmiért"
c. színdarabját, ami nagyon jó képet
adott a sokszínű osztályközösségről.
Nagy volt az izgalom mindkét részről,
hogy vajon milyen is az az ember, akivel már jó ideje levelezünk, akit valamennyire már ismerünk, de még nem
találkoztunk vele. Végül az első pillanattól kezdve az volt az érzésünk, mintha mindig is ismertük volna egymást,
közvetlen, őszinte beszélgetés alakult
ki már az elején, egyrészt személyiségükből fakadóan, másrészt pedig ők
is waldorfosok, sőt "őswaldorfosok",
ami megteremtette a közös alapot,
egy nyelvet beszéltünk. Ez a közvetlenség, mély, őszinte odafordulás és
érdeklődés jellemezte őket mindvégig,
nagy megértéssel fogadtak mindent,
mint például azt is, amikor rögtön a
megérkezésükkor egy csapat hetedikessel véletlenül találkozva – akik zavarukban inkább csak kuncogni tudtak
– mosolyogva mondták, hogy látszik,
hogy hetedikesek; vagy nagy nevetéssel és könnyeden fogadták másnap az
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iskolában tett látogatásukkor, hogy a
tanáriban számukra félretett szendvicseknek hűlt helye lett, és csak azt
mondták, hogy biztosan nagyon éhes
volt valaki, egészségére!
Bevallom, nem volt könnyű jövetelük
előkészítése, hiszen most nem egy
családhoz érkeztek, hanem egy osztályhoz, ráadásul a szülői kört nagyon
igénybe vette a három színdarab-bemutató, a bazáron vállalt feladataik
és a gyerekek erdélyi kirándulásának
előkészítése is ez időben. Végül aztán
sikerült mégis egy változatos, élményekben gazdag programot összeállítanunk számukra több család és
tanárunk közreműködésével, aminek
persze a bazár és a színdarab-bemutató kiemelt eseménye volt. De sokan
nagyon kedvesen odafordultak hozzájuk tágabb közösségünkből is és látogatásukat színesítette még, hogy pont
ekkor jártak nálunk a temesvári Waldorf-óvónőképzés résztvevői Forgács
Erzsike vezetésével és mutattak be ők
is egy nagyon szép marionettjátékot.
Így kölcsönös "szakmai" tapsztalatcserére is sor kerülhetett, sőt még egy
közös ismerőssel is találkozhattak közülük Dornachból – tényleg nincsenek
véletlenek!
Jó érzés volt, hogy mindenre rendkívül nyitottak voltak, és hálásak voltak
minden odafordulásért, gondoskodásért, örömmel vettek részt mindenben,
és ha kellett, önállóan intézték, amit
tervbe vettek, senkinek sem akartak
a terhére lenni. Mindeközben őszintén
érződőtt, hogy a legkíváncsibbak a keresztgyermekükre, az osztályra voltak.
A gyerekekkel való találkozásra már
rögtön a látogatásuk elején sort kerí2019. JÁNOS-NAP
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tettünk, amit ugyancsak ügyes ötletességgel tettek gördülékennyé régi waldorfosként, szülőként, nagyszülőként,
és a bábtevékenységük révén nagyon
értették a kamaszokat (is). Cilli heteken át kis ajándékokat gyűjtött, állított
össze (csokik, fülbevaló, zseblámpa
stb.), amiket beszámozott, a gyerekeknek pedig számot kellett húzniuk. Így
már létrejött egy kapcsolat (németül a
számok kimondása is jól megy), erre
már fel lehetett fűzni egy kis bemutatkozást (ugyancsak németül), és a
magukkal hozott marionettbábokat a
bátrabbak ki is próbálhatták. Így nem
volt feszengés, oldott légkör alakult
ki az első perctől fogva. A gyerekeket nagyon megérintette, hogy külön
személyre szabott kis ajándékokkal
készültek számukra, nagyra értékelték a szívből jövő kedvességüket, és
lelkesen mutatták be a saját maguk
szerezte balladájukat. Így a rögtön létrejött kapcsolódásnak köszönhetően
leomlott minden gátlás, és többen is
boldogan odamentek hozzájuk a bazáron enni-, innivalóval kínálva őket a két
marionett-bemutatójuk között, és mindenki nagy meglepetésére az osztály
jelentős része besereglett a második
bemutatójukra, pedig egy mese megnézése nem igazán jellemző a hetedikes korosztályra. Ez az irántuk való
tiszteletnek, barátságnak szólt.
A szülői körrel pedig azt találtuk ki,
hogy lepjük meg mi is őket valami
kedvességgel, minden család valami
olyannal, ami szívből jön, ami magyar
kuriozitás vagy amit maga készített.
A gyékénykosár, amit az egyik család
az ajándékok számára vásárolt, hamar megtelt, nem is volt elég a sok
finomságnak, kedvességnek, amihez
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hozzájöttek még a gyerekektől is míves alkotások – egy faragott tál és egy
gyönyörűen leírt Goethe-vers. Közösen
összegyűlve adtuk át ezt a színdarab
előtt; nagyon megható, szép pillanat
volt.

Amikor vendégeinket megkértük, hogy
vessék ők is papírra a látogatásuk során szerzett élményeiket, örömmel vállalkoztak rá, amit kérdéseink nyomán
kiegészítettek még rövid bemutatkozásukkal is.

A jövetelük előtti várakozást, izgalmat messze felülmúlta látogatásuk
sikeressége, végül valamennyien igazi ajándéknak éltük meg a találkozást
velük, személyükben kiváló embereket ismerhettünk meg, akik korukat
meghazudtolva, fiatalos, rugalmas
egyéniségükkel példát mutatva igazi
barátunkká váltak és viszik magukkal
iskolánk, közösségünk jó hírét. Cilli
így búcsúzott tőlünk: Wir haben uns
gesucht und gefunden – Kerestük és
megtaláltuk egymást. Ezt az érzést kívánom minden kereszt-családunknak,
hiszen a támogatásokon kívül, amik
anyagilag rendkívül nagy segítséget
jelentenek egész közösségünknek, az
igazi örömteli hozadéka a keresztszülői programnak az új emberi kapcsolatok létrejötte, általuk lelkünk gazdagodása.

Kedves Cilli és Matthias, szeretnénk
Benneteket közelebbről is megismertetni olvasóinkkal, kérjük meséljetek
magatokról egy kicsit!
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Cäcilia (Cilli) és Mathias Ueblacker vagyunk, Münchenben élünk.
Cilli végzettségét tekintve gyermek-ápolónő, de mindig is "főállású"
anya és mindenekelőtt nagymama
volt. A münchen-schwabingi Waldof-iskolában több mint 30 éven át
vett részt a bábszínházi munkában
egy saját színpadot létrehozva, és tartott alsó- és középtagozatos gyermekeknek marionett-foglalkozásokat.
Én, Mathias építész vagyok és a bajor
tartományi hivatalban dolgoztam műemlékvédőként. 30 éve nagyon szoros
a kapcsolatom a münchen-schwabingi Waldorf-iskolával: egykori diákként,
2019. JÁNOS-NAP

Waldorf-szülőként, 7 éven át voltam
a fenntartó egyesület vezetőségi tagja, ma pedig a 11. osztály szociális
projektjének vagyok a tanácsadója,
melynek keretében cigány gyermekeknek nyújtunk segítséget Romániában.
Ezentúl még az iskolában a diákok barkács-javító műhelyében, a "Reparieren
macht Schule" c. projektben működök
közre (https://www.schueler-reparaturwerkstatt.de/index.php/ueber-uns.
html).
Mindhárom gyermekünk már családot
alapított, és 10 unokánk van 10 és 27
éves kor között, 5 lány és 5 fiú. Sajnos
az idősebb unokáinkat már nem látjuk
olyan gyakran, ők valamilyen szakképzésben vesznek részt vagy felsőoktatási tanulmányokat végeznek. De közülük ketten vagy hárman majdnem
minden évben velünk nyaralnak egy
horvát szigeten; ők visznek bennünket
autóval, vásárolnak be és főznek nekünk. Ez számunkra az év egyik legkülönlegesebb időszaka.
Hogyan kerültetek kapcsolatba a
Waldorf-pedagógiával? Meséljetek
egy kicsit az iskolátokról!
Mint egykori Waldorf-diák, aki ide jártam 1-től 13. osztályig, úgymond a
Waldorf-pedagógia "végterméke" vagyok. Cilli elvégezte a Waldorf-tanár-

képzést, gyermekeink és az unokáink
közül is 7-en Waldorf-iskolába jártak.
Két évvel ezelőttig volt egy saját marionett-színpadunk a fent említett iskolában, mely a legidősebb az 5 müncheni
ill. München környéki Waldorf-iskola
közül. A 13 osztályos iskola a város kellős közepén fekszik, csak egy kicsi udvara van, de kicsit távolabb iskolakertet
működtetnek. Van egy saját színházuk
és négy éve egy cirkusz-projektjük is,
ezentúl 2 nagy marionettszínpad is
működik itt, ugyanakkor megvannak a
nagyváros adta problémáik is.
Hogyan találtatok rá a marionettjátékra? Meséljetek egy kicsit erről!
A münchen-schwabingi Waldorf-iskolában 40 éve működik bábszínház.
Cilli 35 éve kapcsolódott a társulathoz, majd létrehozott egy saját marionett-színpadot hét játékossal. Ehhez
én építettem a színpadot, együtt készítettük el öt játékhoz a marionett-bábokat, a világítást és a színpadképet. A
színpad szállítható, úgyhogy Németországon belül vendégszerepelni is
tudtunk, eljutottunk Olaszországba és
Svájcba (Dornachba) is.
A színpad az iskola egyik osztályában
áll és már sok éve havonta rendezünk
itt októbertől áprilisig bábszínházi hét-
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végéket a két marionettszínpad és az
óvoda "asztali" bábszínházának nyilvános előadásaival. Az iskolában két
nagy bábszínház-találkozót is rendeztünk, ahova külföldről is érkeztek vendégek.
Az előadások időpontjait egyeztetni
hét előadóval – közöttük zenészekkel,
technikussal – nagyon nehéz. Ezért aztán eldöntöttük, hogy létrehozunk egy
"bőröndszínházat", amivel csak ketten
játszunk. Ezzel Izraelbe, Romániába és
most Gödöllőre is ellátogattunk.
Számunkra a bábozás – mindenekelőtt a Grimm-mesék világában –
nem hobbi, hanem egy fontos feladat,
mert a gyermekeknek – és a felnőtteknek is – szükségük van a mesék képeinek igazságára, ami lelki "táplálékul"
szolgál mindenkinek. Mi nem drama-

tizáljuk a meséket, hanem igyekszünk
ezeket úgy színre vinni, hogy a nézők
nyugodtan belemerülhessenek a játékba.
Hogyan lettetek a 7. osztály keresztszülői?
Amikor kerestünk egy Waldorf-iskolát,
akiket támogathatnánk, Fabian Michel, a Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners munkatársa Gödöllőt
ajánlotta (ha szeretnénk egy valós,
jó kapcsolatot); így választottuk a 7.
osztályt, akik akkor még hatodikosok
voltak. Azóta együtt lélegzünk az osztály éves ritmusával, nagyon örülünk a
beszámolóiknak, az ünnepekre való jókívánságaiknak, a sok szép, általuk készített ajándéknak és természetesen a
csodásan művészi naptárnak.
Milyen volt a látogatásotok itt, nálunk, hogy éltétek meg a személyes
találkozót az osztállyal?
A sok beszámolóból már volt egy benyomásunk az iskoláról, és tudtuk,
hogy egy nagyon kedves "keresztgyermek-osztályunk" van. Most pedig
a látogatásunk révén nagyon szoros
kapcsolat alakult ki a gyerekekkel –
pardon, ifjakkal! –, megélhettük közvetlen nyitottságukat és a bizalmukat.
Midegyikőjüket szívünkbe zártuk, osztálytanítójukkal, Piroskával együtt. Boldogok vagyunk, hogy érzékelhettük az
osztályt egy olyan különleges alkalom
során is, mint a színdarab-bemutatójuk.
Nem volt nehéz figyelemmel kísérni
úgy, hogy nem tudtok magyarul?
A színdarab-bemutató nagyon különleges élmény volt számunkra. Ha nem
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érti az ember egy színdarab nyelvét,
akkor nem annyira figyel a tartalomra.
Ezért annál inkább tudtuk közvetlenül
érzékelni a színjátszók személyiségét,
a szép magyar nyelv hangzását, a beszéd megformálását, a mimikájukat és
a meggyőző együttes játékukat. Mindez nagyon lenyűgözött bennünket,
mély benyomást keltő, intenzív, kifejező játék volt ez a részükről.
Nagy örömünkre a bazárunkon bemutattátok a "Piroska és a farkas" c. marionettjátékotokat. Milyen volt számotokra magyar nézőknek játszani?
Németül játszani egy más nyelvű közönség előtt mindig nagyon izgalmas.
Sokat segített azonban, hogy szinte
mindenki ismeri ezt a mesét. A nézőink itt, Gödöllőn, a kicsik és a nagyok
is, nagy figyelemmel és koncentráltsággal követték a játékot, ennél nyitottabb közönséget nem is kívánhattunk
volna.
És mint oly gyakran, itt, Gödöllőn is
mindig egy váratlan momentum a segítségünkre sietett, amire egy apuka
fel is hívta a figyelmünket: akkor váltak
igazán láthatóvá a kis madarak a háttérkép fáin, amikor egyszer csak madárcsiripelés hallatszott az ablakban;
vagy amikor épp kinyílt a nagymama
házának ajtaja, megjelent ott egy napsugár és beragyogta a szobát. Pont
ilyen helyzeteknek örülünk különösen,
amiket nem rendeztünk meg, hanem
"véletlenként" gazdagítják a játékot.
Milyennek éltétek meg az iskolánkat?
Az iskolai életben egy nagyon intenzív és erős közös alapot érzékeltünk
a szülők, tanárok és a diákok között,
egyúttal megéltük az egymás és a ven2019. JÁNOS-NAP
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dégek iránti figyelmességüket is. Az
iskola egészen különleges, és összességében erős közösséget érzékeltünk,
szülők és tanárok együtt munkálkodnak, a diákok nagyon nyíltak, vidámak
és odafordulnak egymáshoz a felnőttektől látott példának megfelelően.
Mi mint vendégek nem éreztük magunkat idegennek, kezdettől fogva
kedvesen be- és elfogadtak bennünket, felülmúlhatatlan volt mindenkinek
a vendégszeretete. Kecskés Judit átfogó szociális fantáziával gondoskodott
rólunk és csodálatos programot állított
össze nekünk: megismerhettük az írókázás technikáját (amivel megfestették a gyerekeknek az ajándékba küldött
húsvéti tojásokat), kávézási, fagyizási
és családi meghívásokat szervezett.
Nagyon jó helyünk volt az Erzsébet
szállóban, élveztük a Zeneiskolának
egy koncertjét, sétáltunk a Kastélyparkban, voltunk a művésztelep kiállításán, mindenhol kedves fogadtatásban és kísérésben volt részünk
a tanárok és a családok részéről. És
végül hatalmas mennyiségű csodálatos ajándékkal leptek meg bennünket
a 7-es diákok és szülők; annyira meg
voltunk hatódva, hogy még a köszönetünket is alig tudtuk kifejezni. Most
ezek az ajándékok itt vannak velünk

Münchenben és előhívják a legszebb
emlékeinket a Gödöllőn töltött napokról. Szívből köszönjük mindenkinek
a melegszívű fogadtatást, kísérést a
látogatásunk alatt és a gazdag megajándékozást!
Kedves mindnyájan, akik oly nagy szeretettel fogadtatok, kísértetek és ajándokoztatok meg bennünket, szívből
köszönjük Nektek!
Tervezitek, hogy újra ellátogatnátok
hozzánk? Nagyon örülnénk neki!
Nagyon szívesen eljönnénk jövőre a
"mi" 8. osztályunk búcsúztatójára, talán újra még egy mesével – esetleg
magyarul felolvasva? Reméljük, addig
minden rendben lesz, még meglátjuk.
Az iskolának kívánjuk, hogy továbbra
is tartsa meg az életbe vetett bizalmát
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és – mint a "Vitéz szabólegény" – a
nehéz helyzetekből mindig megtalálja
a kiutat. Sok szerencsét kívánunk ahhoz, hogy továbbra is így fejlődhessen
és megtarthassa azt, amiben kiemelkedő: optimista, nyitott szociális közösségként működni a fiatal emberek
jólétének, javának érdekében.
Ui.: Éppen most, május 31-én itt, Münchenben, az Antropozófiai Társaságban egy kitűnő előadást hallottunk
Balassa Ágnestől a Pesthidegkúti Waldorf Iskolából Magyarországról, Európához való viszonyáról és az Európára
való kitekintéséről. Ez is nagyban elmélyítette és segítette történelmetek
megértését, és hogy megismerjük
szép országotok, az ott élő olyan kedves embereket, mint ti.
Az összeállítást Kecskés Judit készítette
2019. JÁNOS-NAP

ÓVODAI ÉLET
MIRE HÍV A JÖVŐ? II. RÉSZ
ÉLET A "MOCORGÓBAN"
Gerendai Zsuzsanna – Horváthné Gfellner Csilla
A Gödöllői Szabad Waldorf Óvodába
tömegesen érkeztek azon gyerekek az
elmúlt évek során, akik – mint az előző
részben leírtuk –, különféle „tüneteket”
produkáltak.

ress! Érts meg! Védj meg! Támogass!
Némely kisgyerek a természettel olyan
kapcsolatban van óvodáskorában is,
amit felnőttként nagyon nehéz megértenünk.

Henning Köhler kutatásai alapján
nevezhetjük ezeket a tüneteket üzenetnek a jövőből. A gyerekek kérnek
tőlünk, felnőttektől valamit. Ki úgy,
hogy muszáj rá odafigyelnünk, mert
a környezetének nagyon nehéz vele
együtt élni, ki úgy, hogy visszahúzódóvá, csendessé válik, vagy már eleve
ilyen, vagy nehezen tudja befogadni az
ingereket, túl érzékennyé válik, vagy a
szükségleteit nem, vagy csak bizonyos
közegben tudja kifejezni.

Mire ösztönzött ez minket? 7 évvel ezelőtt bevezettük azt, hogy minél többet
legyünk az udvaron, a szabad levegőn,
szabad játék- és mozgáslehetőséget
biztosítva a gyerekeknek. Igyekeztünk
minél több értelmes tevékenységet,
folyamatot bevinni az óvodai életbe.
Megfigyeltük azt is, hogy míg az óvodában lényegesen több a konfliktus a
gyerekek közt, addig a természetben,
amikor az Arborétumba kirándultunk,
akkor ez szinte teljesen leredukálódott.
A 2016–2017-es óvodai év végén a nagyokkal már heti kétszer is kigyalogoltunk az Arborétumba, ahol különféle
munkatevékenységeket is végeztünk,
elsősorban famunkákat.

A gyerekek hozzánk szólnak, csak nem
tudják a felnőtt nyelvén elmondani,
mit szeretnének. Köhler szerint arra
ösztönöznek minket, hogy egy „tudati ugrást” tegyünk meg az emberiség
szintjén. Ha ezeket az üzeneteket lefordítanánk, talán ilyen mondatok lehetnek a „tünetek” mögött: Fogadj el!
Figyelj rám! Szeress! Érts meg! Védj meg!
Támogass! Mindezeket kitágíthatjuk az
embertársaink és a Föld mint élő lény
iránt. Azaz így hangozhatnak ezek a
mondatok embertársainktól és a Föld
bolygótól is: Fogadj el! Figyelj rám! Sze2019. JÁNOS-NAP
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Továbblépésnek azt gondoltuk, hogy
az óvodát a jelenlegi helyéről egy természetközeli, csendes és lényegesen
tágasabb udvarral rendelkező helyre
kell elköltöztetni. Ezen majdnem egy
éven át dolgoztunk egy csoporttal,
akikkel először szellemileg próbáltuk
lerakni az alapjait annak a formának
és helynek, ahova költözni szeretnénk.

Milyen környezetet szeretnénk nekik
adni? Mik a legfontosabb motívumok?

A munka során a közösség került a fókuszba, hisz igaz eredményeket csak
az együttműködés hozhat szülő és pedagógus között.

• Szellemileg támogató, értő, védő,
nyitott felnőtt közösség
• Utánzásra méltó felnőttek
• Utánozható, értelmes tevekénységek
• A természet közelsége
• Környezeti ingerek (zaj, szag stb.)
minimalizálása
• Környezettudatosság
• A Föld szeretete, tisztelete
• Szabadság
• Mozgás
• Az alapérzékek fokozott ápolása
• Ritmus
• Határok

Sajnos még nem sikerült megtalálni az
új helyet – bár most is folyik a keresés
–, viszont körvonalazódott egy új-régi
pedagógiai elképzelés egy erre alkalmas területen.
A Waldorf-pedagógia szerint mi, felnőttek teremtjük a gyerek köré azt a fizikai
környezetet (ebbe mi is beletartozunk),
amibe ő bele tud nőni, nevelődni. Pedagógiailag – mivel muszáj volt – alkottunk egy gyűjtőfogalmat azoknak
a gyerekeknek, akik égetően és látványosan jelezték, hogy nem a szükségleteiknek megfelelő környezetben
növekedhetnek, nevelődhetnek. A fentiek miatt a Sajátos Környezeti Igényű
(SKI) gyerekek fogalmat vezettük be.

Mindez hogyan valósul meg a gyakorlatban?
Kiemelt nevelési feladatnak a szabad
játék és mozgás lehetőségét tartottuk,
mégpedig a természetben. Az óvodai
ritmust ezért úgy alakítottuk ki, hogy a
gyerekeknek szinte minden nap legyen
lehetőségük az erdőben tartózkodni
és oda gyalogolni. Ez a gyaloglás 1,5
óra időtartamban történik. Napszakban a reggeli időszakot választottuk,
a gyaloglás által érezhetően összerendeződnek a gyerekek, könnyebben
fel tudják „ölteni” magukra a testüket.
Ugyanazon az útvonalon haladunk,
ami lehetőséget ad spontán tapasztalatszerzésre. Megfigyelhetjük, hogyan változik az erdő a különféle évszakokban. Milyen a föld, ha száraz,
vagy ha éppen olyan sáros, hogy nem
tudunk talpon maradni. A gyaloglást
mi sík terepen terveztük, de a lehetőségek mást kínáltak. A séta során egy
nagy dombon megyünk keresztül, ami
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meredek emelkedőt és hosszú, nagy
szintkülönbségű lejtőt kínál odafelé,
s visszafelé fordítva. Mindez ősszel
telis-tele van a frissen lehullott makkokkal, ezért is nevezték el a gyerekek
„makk-gurulós dombnak”.

A séta kezdete és bevezetése nem volt
olyan egyszerű. A domb meredeksége
elriasztott némely kisgyereket és talán
szülőt is. Az elején a kicsik mindenképp fogni akarták a kezünk, és fogták
is. Nem tudtak a nagyok – a jó mozgással rendelkező gyerekek sem – leszaladni a dombról. Szabályoznunk
kellett, hogy honnan futhatnak le. Nem
tudták helyesen felmérni és koordinálni a mozgásukat a lejtő függvényében.
Egy kis 3 éves volt, aki nagyon elfáradt,
a lélegzésén is lehetett ezt hallani, számunkra egyedül ő volt kérdéses, hogy
biztosan jó-e ez neki. A szülőkkel kommunikálva folytattuk a sétákat vele
2019. JÁNOS-NAP
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együtt, kicsit lassabban, a dombon
többször megpihenve. Mára ez a kislány örömmel szalad le és fel a dombon, a légzése normális, s ha elesik,
nagyokat kacag. De nemcsak nála,
hanem a többiek mozgásában is óriási
változás történt. Az a kisfiú, aki a séta
kezdetén nagyokat toppantva és hozzá elégedetlenkedő hangokat adva indult el velünk, s lábujjhegyen járt, mára
az elsők közt ér fel a dombra, szinte
mindig első a futásban is. Kivétel nélkül minden gyerek képes leszaladni a
legmeredekebb dombról, felfedezték
a cikázó mozgás lehetőségét, amivel
tudják kontrollálni a sebességet. A
mozgásuk összerendezettebb, harmonikusabb lett, edzettebbekké váltak, s
örömöt jelent számukra a séta!
Rátekintve erre az egyszerű folyamatra – séta az erdőben, bármilyen időjárásban –, látható, hogy az alapérzékek
mindegyikét erősen iskolázza. A tapintóérzéket például azáltal, ahogy letes�szük a kezünket a sárba, falevelekre,
makkokra, földre, ahogy találkozunk
és ütközünk valamivel, vagy valakivel.
Amit az erdőben megfogunk, felszedünk, gyűjtünk, ahogy fára mászunk.
Az életérzéket azáltal, hogy a természethez kapcsolódunk, elmerülünk
az erdőben, a madárdalban, egy virágban, egészségesen elfáradunk. Az
egyensúlyérzéket, ahogy felmászunk,
leszaladunk a dombról, ahogy „korcsolyázunk” a makkokon, gyalogolunk,
fára mászunk. A sajátmozgás-érzék
fejlődését az egész séta minden mozzanata erősen támogatja. Miért is oly
fontosak ezek az érzékek, s mit támogatnak? Az alapérzékek gondos ápolása által lelünk otthonra a saját testünkben. Ez elsősorban az első 7 éves

időszak feladata. A legtökéletesebb
fizikai testet kell felépítenünk, hogy
majdan azt belakjuk, uraljuk és a szellem szolgálatába állítsuk. Az alapérzékek megfelelő ápolásával felnőttként
olyan képességekhez, lehetőségekhez
is juthatunk, ami meghatározó lehet
életünk során. A tapintóérzék gondos
ápolása nyomán képessé válunk érzékelni a saját határainkat és a másik
ember határát. Megszületik bennünk a
vágyódás a kapcsolatra a szellemivel.
Az életérzék helyes ápolása nyomán
felnőttként birtokában vagyunk azon
képességeknek – tisztelet, szeretet, tolerancia, alázat, rugalmasság, türelem,
elfogadás –, amik a szociális együttélés alapjai. Az egyensúlyérzék iskolázása során megtanuljuk, hogy bármi
is vesz körül, én ugyanaz vagyok, nem
veszek el a világ forgatagában, azaz
a létbiztonságot tanuljuk meg és a
bizalmat! A sajátmozgás-érzék gondos ápolása megnyitja előttünk, hogy
majdan felismerjük és éljük az életfeladatunk. Mennyire fontos képességek,
lehetőségek ezek a jövőben, amiknek
a kibontakozását egy egész egyszerű,
mindennapos gyaloglás, séta kiválóan
szolgálja!
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A másik kiemelt nevelési feladat volt az
értelmes tevekénységek, folyamatok
aktív megjelenése az óvodai életben.
Ahogy az előző részben említettük, a
hangsúly azon volt számunkra, hogy
ne mi „okoskodjuk” ki az értelmes tevékenységet, hanem a környezet, a Kozmosz kínálja azt. Az év során rengeteg
ilyen akadt. A kertészkedés, locsolás,
gazolás, új terület „feltörése”, festés,
a tűzifa előkészítése, felfűrészelése,
hasogatása, behordása, javítanivalók,
főzés, szemétszedés, komposzthordás, gyümölcsszedés, betakarítás,
kerítésépítés, állatok etetése stb. Sok
szerszám, szög, kalapács, fűrész áll
folyamatosan a gyerekek rendelkezésére, ami inspirálja őket a tevékenységekre, és a szabályok betartására.
A legszebb példák közül álljon itt egy:
az egyik nagy fiúnk észrevette, hogy a
kis tároló faház oldaláról hiányzik egy
deszka. Megkérdezte, hogy elveheti-e
a szerszámokat, hogy megjavítsa.
Majd keresett egy oda illő deszkát, azt
méretre fűrészelte, majd a kiálló szögeket beverte, elhajtotta, s felszögelte az
új deszkát. Mindezt teljesen önállóan.
Milyen szép lenne, ha ezt mi, felnőttek
is így tudnánk működtetni! Ha elromlik
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valami a világban, az emberi kapcsolatokban, vagy láthatóvá válik egy feladat, azt észrevesszük, megkeressük
a kijavításhoz, a feladat elvégzéséhez
szükséges megfelelő eszközöket, s kijavítjuk a hibát.
Az első kísérleti év alatt több állattal
kerülhettünk közelebbi kapcsolatba.
A szomszédunk kecskéje, Rozi szinte
a barátunk lett. “Kiabált”, hogyha hiányoztunk neki, ha éhes lett. Amikor
más területre költöztették legelni, vágyakozva vártuk vissza.
Mindennap övé a hámozásból megmaradt zöld. Érkezett hozzánk hos�szabb-rövidebb időre, eltérő időszakokban három kutya. A gyerekek
gondozták, a kutyák egymástól eltérő
játszási kedvét igyekeztek tolerálni,
illetve kielégíteni. Alkalmazkodtak az
állatok habitusához, figyelték a bátorság és a bizalom fokozódásának jeleit, nevet adtak nekik, terveztek velük,
kötődtek hozzájuk. Amikor a kutyusok
elmentek vagy visszatértek a gazdájukhoz, akkor átélhettük a veszteség
érzését. Máig is beszélnek róluk, szívesen emlékeznek rájuk. Aztán januártól
kezdve 3 hónapra szomszédunk lehe-

tett 3 lovacska. Fokozatosan szelídültek meg, a gyerekek az állatok ütemét
tiszteletben tartották. Végül már olyan
szoros volt a kapcsolat, hogy a lovak
a kerítésen teljesen áthajolva a házunk
felé nyerítettek, így várták, hogy végre
odamenjenek a gyerekek hozzájuk.
Sajnos, amikorra elkészült feléjük a
közeledést biztonságossá tevő karámkerítés, eladták őket. Régi álmunk
vált valóra áprilisban: kaptunk egy
nyusziházat és egy nyuszit. Hihetetlenül puha a bundája, imádja, ha foglalkoznak vele, simogatják. Vidáman
ugrándozik, ha reggel megérkeznek a
gyerekek.
Komoly terveink vannak ezen túl a későbbiekre nézve. Szeretnénk nagyobb
nyuszi-birodalmat, több, és szabadabban élő nyuszival, szeretnénk tágas
baromfiudvart, legalább néhány tyúkkal, és egy kakassal. Amennyiben a
területünk a tervezettnek megfelelően
bővül, szeretnénk (gazdástul) tartani
juhokat, tehenet, lovakat, kecskét.
A vadon élő állatok is népes számban
vannak jelen a kertünkben: rengeteg
csodaszép gyíkunk van, gyakran futnak át a szaletlin keresztül a lábaink
között; vendégünk rengetegféle énekesmadárka a sárgarigótól a rozsdafarkúig; él velünk nünüke, tücsök
számtalan, de figyeltünk már meg
farkaspókot hatalmas üregében, és ritkaságnak számító, csodálatosan piros
hím bikapókot is.
Esős időben, vagy közvetlenül utána
láthatóvá válnak a nagyvadak lábnyomai, akik az erdőben gyakran keresztezik csapásaikkal a mi ösvényeinket,
de nem ritka, hogy az utcánkban is
találunk szarvas- és őznyomot, vagy
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a kerítésen fennakadt vaddisznósörtéket, feldúlt utat. Felettünk réti héja és
egerészölyv köröz, gyurgyalagok szelik
át a levegőt csacsogva, és az erdőben,
a fohász előtti különleges csendben
zsoltárt énekel az énekes rigó. Különleges és felemelő ajándékok!
Életközeli tevékenységek, művészettel telítve
Bármilyen tevékenység művészivé tehető, mi ennek jegyében igyekszünk
is azzá tenni valamennyi napközbeni feladatunkat. Figyelünk arra, hogy
minden egyes mozdulatsor, folyamat,
tevékenység, amit csak végzünk, a lehető legteljesebben megfeleljen bizonyos kritériumoknak: legyen tudatos
célja; legyen felismert értelme; legyen
a továbbiakban haszna valamennyiünk
számára; legyen motiváló, lelkesítő végezni; legyen a sebessége tudatosan
lassabb, mint azt általában végeznénk;
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legyen meg közben az azt végző felnőttben a szellemi világokkal tudatos
kapcsolódás nyomán létrejött kapcsolat, áhítat, bizalom, könnyedség, hála,
szeretet; védettségben legyen az idő
múlásából eredő elvárások hatásaitól;
végzésekor jóleső érzéssel töltsön el;
rendelkezésre álljon a megfelelő tudás,
és eszköz hozzá; az egyszerűség és
szerénység fémjelezze; végzése segítse, szolgálja a további tevékenységeket és a közösség egészét.
Ennek megfelelően folyamatosan viszszatekintve és a fejlődést keresve magunkban végezzük a mindennapokban az életünk adta teendőket. A gyümölcsfákat, az udvar díszkert részét és
a veteményest, valamint az állatainkat
gondozzuk, betakarítunk, szüretelünk;
tálalunk, rendet csinálunk, takarítunk,
mosogatunk, javítgatjuk az eszközeinket. Kezeljük a komposztketrec és a
komposzttároló tartalmát.
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Törekvésünk, hogy ezen hétköznapi
teendőinket mind áthassa a fentebb
részletezett minőség, szempontrendszer. Egyrészt a napi folyamat részeként önmagukban, valamint azzal
egységben is mint egyfajta csodálatos
tánc jelenjenek meg, és állhassunk így
mintaként a gyerekeink előtt. Derűvel,
elégedettséggel és elmélyülten vagyunk jelen a munkákban, ezzel párhuzamosan éberen, és folyamatos,
objektív megfigyeléssel a gyermekek
között. Mindebben úton vagyunk, törekszünk és változunk.
Ezeken kívül ugyanakkor természetesen a Waldorf-óvodapedagógiában
jelenlévő művészeti tevékenységeket
is végezzük a gyerekekkel, ahogy azok
megfeleltethetőek e szempontoknak.
Ezeket a hitelesség és a gyógyító hatás felerősítése érdekében újragondoltuk, magunkra és a sajátosságainkra
alakítottuk: festünk, rajzolunk, viaszgyurmázunk velük, gyapjúzunk, barkácsolunk, fonalmunkákat végzünk,
mesélünk, Margó segítségével euritmiázunk, körtáncot vezetünk.
Körtáncunk sajátos és csodálatos jellemzője, hogy az erdőben végezzük.
Olyan erőtérben vagyunk ilyenkor jelen,
ami a helyet templommá, a folyamatot szertartássá emeli. Ez a jelenlévők
számára jól érzékelhető. Teljes csend
majd fohász vezeti be, amit követnek
a dalok, versek, rigmusok, mozdulatok,
mozgások. Válogatásukkor rendező
elv, hogy pontosan az jelenjen meg
bennük, ami felfedezhető a környezetünkben is, vagyis legyen élő és a tapasztalt természeti környezetünkkel
egységes.
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Több ízben báboztunk a természetben;
különleges tapasztalattal bírtak ezek a
varázslatos alkalmak. A “díszlet” maga
volt az erdő adottságaival, élővilágával: mohos rönk, élő éticsiga, lapulevél,
virágzó ág.
Sajátosságunk még, ahogyan a biodinamikus szemléleten túl a kertet euritmiával segítve gondozzuk: minden
csütörtökön szép szertartással, közösen köszöntjük az újonnan kinyíló gyümölcs- és díszvirágokat, valamint a veteményes kert gondozása előtt annak
szélénél I-A-O mozdulatot végzünk,
ami a növekedést, a kinyílást-fejlődést
és a termést támogatja. A nálunk termett gyümölcsöket szintén csütörtökön, szertartást követően szüreteljük
és együtt fogyasztjuk el.
A virágzás köszöntése:
Az angyalok segítettek,
Virágtündérek keltettek,
Égi virág, Földi virág,
Kertünknek éke,
Krisztus dicsősége.
Hitünk szerint ez a kezdeményezés és
a nyomán megszületett kísérleti projekt (majdan természetközeli óvoda)
a kozmikus létesülés alaptörvényei
szerint jött létre. E rend szerint először
megjelenik a szellemi idea, aztán ennek alapján a funkció elkezd működni,
létezni, és a funkciót szolgáló szervek
e miatt a már jelen lévő működés miatt kezdenek el kialakulni. Éppen úgy,
ahogy pl. a járás mint idea leérkezik a
magasabb hierarchiáktól, a testesülésben lévő emberlény szándékot mutat a járásra, a járás létrejön, és hozzá
megvalósulnak a lábak és az izmok,
ízületek. És amíg a kozmosz rendje

alapján a járás szándéka miatt lesz a
láb, addig a szabadságot, függetlenséget, emberhez méltó létre gyógyulást
szolgáló gyermekkor szellemvilágbéli
szándéka alapján lesz Magyarországon majdan “természetközeli óvoda”,
és csak amikor a funkció már működik,
létezik, VAN, akkor rendeződnek hozzá
a feltételek.
A szellemi világokban a magasabb hierarchiák szellemi lényeinek egyik ideája az emberiség szabad, egészséges
létezése, az emberek tudatos közeledése e világok felé. Ugyanakkor a makrokozmosznak ezek a bizonyos leáramló erői, szellemi fényként jelen lévő
ideái elsötétülőben, kimerülőben vannak, a jövőben elapadnának, “ha emberi létből a gondolkodáson, érzésen
és akaraton végzett munka eredményeképpen nem áradna a magasabb
világokba új erő, új fény az általános
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kozmikus érzés és kozmikus fény számára”. (Rudolf Steiner: Makrokozmosz
és mikrokozmosz IV. előadás) Steiner
az emberiség fordulópontjaként nevezi meg ezt. Ez az idea, és ebből a világból érkezett le hozzánk. Tiszta volt, és
egyértelmű. S mi azonnal és egyszerre
ismertünk rá (és egymásra).
Az első kísérleti évünk történéseire,
megfigyeléseire és tapasztalataira
tekintve kijelenthető, hogy a természetközeli nevelés a nevelést művészi
folyamatként megvalósítva, valamint
antropozófiai alapokra helyezve a Föld
és a gyermek gyógyítását különösen
hatékonyan szolgálja.
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik
bármilyen formában hozzájárultak,
hozzájárulnak, hogy ez megvalósulhasson!
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GIMNÁZIUMI ÉLET
Anyaiskolaként minden Dióhéjban igyekszünk egy kicsit megmutatni
a Regiből is, hiszen mindannyiunkat érdekel az a hely, ahova gyerekeink többsége továbbmegy. Ezúttal egy olyan téli műhelymunkába nyújtunk kicsit mélyebb betekintést, ahol a Regi pedagógusai visszatekintettek az intézmény első 7 évére. Az iskola tanárai közül Révész Ildikó
nyelvművelés tanár, a 12.B osztálykísérője vállalkozott arra, hogy megos�sza velünk gondolatait a visszatekintés nyomán.
Mesélj egy kicsit arról, hogy mivel
foglalkoztatok a február végi tanári
Műhelymunkán!
Mikor ősszel megkezdtük a hatodik
tanévünket, már tudtuk, hogy az idei
és a következő év fontos feladata lesz
a felkészülés a második hétéves periódusra. Gyakran hasonlítjuk az iskolát
egy emberlényhez, látunk megfeleléseket az intézmény és egy gyermek
fejlődési szakaszai között – ezért
gondoltuk, hogy segítségül vesszük
a hétéves ciklusok tapasztalatait, jellemzőit. A jövőre való felkészüléshez a
múltba nyúltunk vissza: Barabás Kata
segítségével intézményi biográfia-kutatást végeztünk közösen két egymást
követő napon, mikor helyettünk a szülők foglalkoztatták a diákokat és tartottak nekik izgalmas projekteket.
A biográfiai munka folytatásaként pillantottunk a mára, és kezdtünk terveket szőni a jövőre, hisz gyorsan itt lesz
2020 szeptembere!
A biográfiai munka részeként együtt
szedtük össze az iskolához köthető
2019. JÁNOS-NAP
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tényeket, melyeket a gondolkodás-érzés-akarat szerint szétválogattunk,
majd elhelyeztünk egy nagy időszalagon. Jól jöttek a személyes emlékek
mellett a rögzített dokumentumok,
személyes feljegyzések, naplók is.
Megdöbbentőek voltak a számok: érzékeltük a növekedést, de annak minden
vonatkozása (érkezések, távozások,
használt területek, költségvetési adatok) sokunkban csak most kapcsolódott össze. Szépen látszódott, hogy a
később sikeresnek ítélt lépések fizikai
megvalósulását mindig megelőzte egy
komolyabb, hosszabb ideig tartó szellemi munka, de az is, hogy ha egy jó
ötletet bátran kipróbálunk, de azt nem
követi visszatekintés, feldolgozás, akkor nem tud hosszú távon elevenen
beépülni az iskola életébe.
Hogyan tudnátok jellemezni a Regi
első 7 éves életciklusát?
A várandósság időszaka után „gyermekünk” inkább egy koraszülöttre hasonlított az első időszakban. A büszke
„szülők” jóakaratú igyekezete, a szüle-

tés öröme, a lelkesedés, a hirtelen jött,
nem tervezett helyzetek izgalma és az
ezekre reagáló, nem mindig átgondolt
válaszreakciók éppúgy jellemzik ezt az
időszakot, mint a sok külső, váratlan
segítség, szerencsés véletlen.
Ahogy nőtt az iskola, úgy lettek lassan rutinjaink, hagyományaink. Ez
adhatott volna egy kis lehetőséget a
„szülőknek”, hogy kipihenjék az állandó ébrenlétet, de ilyenkor jöttek a gyerekbetegségek, a „rokonok” vagy a világ elvárásai, így jó, ha szusszanásnyi
megállásra jutott időnk! A növekedés
örömmel töltött el minket, de folyamatos újragondolásra is késztetett. Mivel
elődeink ezen az úton nagyon kevesen
vannak, és ők is csak külföldön, saját
erőből kell kitalálnunk, majd kipróbálnunk, mi, hogy működik.
Mi az, ami úgy érzitek, hogy meg
tudott valósulni a kezdetekkor kitűzött célok közül? Mik azok a célok,
amik még nem tudtak megvalósulni,
de fontosnak tartjátok, hogy előbbutóbb megvalósuljanak?
Alapvető célunk volt, mikor a regionalitás mellett döntöttünk, hogy sok diák
tanuljon együtt ebben az iskolában.
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Több diák még nagyobb sokszínűséggel jár, ami ebben a korosztályban
legalább olyan fontos, mint a korábbi
évek meghittsége. A négy anyaiskolából és számos más Waldorf-iskolából,
hagyományos iskolából érkező fiatal
hihetetlen pezsgést hoz a Regibe, de
nyilvánvalóan a nem kívánt hatások
is erősebben jelentkeznek, mint egy
hagyományos felépítésű felső tagozaton. Ezeket nem hagyhatjuk figyelmen
kívül, de megoldani sem olyan könnyű,
mint ha csak néhány diákot érintene,
mint egy kisebb felső tagozaton.
A körülöttük dolgozó tanárok köre is
évről évre bővült. Kezdettől fogva törekedtünk arra, hogy együtt képződjünk,
egymást is tanítsuk.
Mostanra nemcsak mentorrendszerünk, de mentorképződésünk is van,
valamint alapozó és kezdő tanulócsoportunk olyan tanárok részére, akik
még nem tudtak bekapcsolódni valamelyik Waldorf-képzésbe. Ez a közös
hang megtalálása mellett abban is
segíthet, hogy a csatlakozó tanárok reálisabb képet és valódi segítséget kaphassanak a hétköznapokhoz.
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Talán segít abban is, hogy gyökeret
ereszthessen, akinek itt a helye. Szerencsére – az angoltanárok kivételével
– nagy cserélődések nincsenek. A minőséggondozás, munkamegosztás és
továbbképződés hasznos színterei a
szakcsoportok. Mindezek mellett fontosnak tartjuk, hogy helyszíne legyünk
különféle külső képzéseknek, előadásoknak, találkozóknak.
Az iskola erősségei közé sorolom,
hogy a pedagógia mellett az igazgatási és a gazdasági oldallal is komolyan foglalkozunk, így is törekedve az
egyensúlyra. Szülőként és tanárként
is nagyon megnyugtató, hogy középés hosszútávú terve, átlátható, rendszeres gazdasági beszámolói vannak
az iskolának. Hogy a költségvetésnek
éppúgy része a fejlesztés, a tanári rekreáció, mint a tartalékképzés vagy a
szociális keret, és hogy saját épületünk
2019. JÁNOS-NAP
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van. Azt hiszem, ezért is ilyen rendkívül
jó a fizetési fegyelem.
Már a kezdetekkor elhatároztuk, hogy
a diákságot komolyabban bevonjuk a
döntésekbe, folyamatokba, a tanításba, mint az szokásos. Nemcsak azért,
mert ez kiváló lehetőség az életre neveléshez, hanem mert remek ötleteik
vannak és bizonyos dolgokhoz már
most jobban értenek, mint a felnőttek.
Ezen a területen a „bátran megengedő”
szinten tartunk, de még nem jutottunk
el a „bízzuk rájuk és segítsünk, ha kell”
hozzáállásig. Szeretnénk, ha mindan�nyian megtalálnánk, hogy szembenállás híján milyen lehetőségek vannak a
DÖK–Tanári konferencia viszonyban.
Újkeletű probléma, hogy az anyaiskoláink évről-évre egyre több diákot küldenek az induló kilencedik osztályokba,
akik így már nem férnek be hozzánk.
Nagyon nehéz valakinek, aki minket

választ, azt mondani, hogy nem ves�szük fel, de nem tehetünk mást. Háromnál több osztályt évfolyamonként,
vagy harmincháromnál több diákot
egy osztályba felvenni már felelőtlenség – az egy másik iskola lenne, más
koncepcióval. Lassan megérett a helyzet egy újabb regionális felső tagozat
indítására…

A múlttal való szembenézés szép és
hasznos folyamat volt. Ha a jelenre is
bátor őszinteséggel tekintünk, akkor
adunk lehetőséget a folyamatos újítások helyett egy igazi megújulásra a
következő hétéves ciklusban.
Ha nem félünk a jelen elvárásai helyett
a jövő kihívásait felismerve továbblépni, minden esélyünk megvan erre!

GONDOLKODJ GLOBÁLISAN,
CSELEKEDJ LOKÁLISAN
Sokat beszélgetünk arról, hogy milyen felnőttekké szeretnénk segíteni
gyermekeinket, és mindig öröm látni, megtapasztalni, ahogy Waldorf-intézményekben cseperedő gyerekeink egyre felelősebben gondolkodnak a
világról is. A május 24-i klímatüntetés a Regibe járó diákokat is megmozgatta, elgondolkodtatta. Vannak, akik kisgyerekkoruktól környezettudatosan élnek, hiszen ezt látták mintaként és vannak, akik most találkoznak
először ezekkel a gondolatokkal. Formálják, alakítják egymást a mindennapokban is, és nem csak beszélnek róla vagy egyszer-egyszer tüntetnek, hanem kisebb-nagyobb napi cselekedetekkel is igyekeznek tenni
azért, hogy egy fenntartható világban élhessenek felnőttként is. Ezúttal
két tizedikes diák gondolatait olvashatjátok arról, ők hogyan látják ezt a
problémát.
Számomra mindig természetes volt
a környezetbarát életmód, de ebben
nagyon sokat segített, hogy egy olyan
családban nőttem fel ahol teljesen
magától értetődő volt, hogy komposztálunk, energiatakarékos égőket használunk, viszünk vászontáskát a boltba,
ha lehet, nem kérünk zacskót és próbálunk helyi termelőktől vásárolni.

környezetvédelemre, ezért nehéz volt
realizálnom, hogy akár csak a fővárosunkat tekintve is mennyire környezetszennyező a társadalmunk. És hogy
mennyire sok ember csak trendnek
vagy divatcikknek tekinti a környezettudatosságot. De szép lassan, remélem, Magyarországon is elindulunk
egy pozitív irányba a környezetbarát
életmód felé. És nagyon jó látni, hogy
egyes országok elkezdtek drasztikusabb lépéseket tenni egy földbarátabb
életért.

Mivel „környezetbarát buborékban”
éltem és körülöttem nagyjából mindenki próbált tudatosan odafigyelni a
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Természetesen érthető, hogy emberek ezrei nem tudnak egyik pillanatról
a másikra átállni egy teljesen új életmódra, ami az ő szemszögükből rengeteg feladással jár. Pedig szerintem
egyáltalán nem így van.
De ha valaki megpróbál tartalmasan
környezetbarátabb életet élni, már azzal jobbat tesz a Földünknek. Nem kell
elsőre mindent megváltoztatni. Tökéletesen lehet haladni apróbb lépésekben is. És szerencsére rengeteg tippet
találhatunk mindenfele az interneten/
környezetbarát újságokban arról, hogy
hogyan tegyük az életünket környezetbarátabbá hónapról-hónapra, lépésről-lépésre.

Néhány a leggyakoribb tippek közül,
amik nagyon könnyen teljesíthetők:
• műanyag zacskó helyett használjunk vászontáskát;
• hordjunk magunknál palackot, amit
újra tudunk tölteni;
• vásároljunk kevesebb ruhát, vegyük
őket másodkézből/használtan;
• próbáljuk a műanyag tárgyainkat
természetes anyagból készültre lecserélni.
Szerintem fontos, hogy ne csak lássuk,
hogy mi lenne jó a környezetünknek,
de cselekedjünk is: „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”
Horváth Csilla, 10. c

A TE JÖVŐD IS
Kiskoromtól kezdve sokszor hallgattam, ahogy szüleim, nagyszüleim és
a család barátai politikáról és aktuális hírekről beszélnek. Idővel a család
szépen lassan hézagosodni kezdett és
már csak a szüleimet tudtam hallgatni,
mikor ilyesmikről beszéltek. Ezidőtájt
már én is gyakran olvastam hírportálokat és néha újságot is. Valahogy sokkal jobban lekötött az aktuálpolitika,
mint bármilyen más hír. Az, hogy mi
történik kint a természettel és mit okoz
ez, úgy-ahogy már ismertem, de nem
fogott meg, nem éreztem a súlyát. Sosem voltam egy pozitív típusú ember,
inkább realista, ebből adódóan nem
gondoltam, hogy az emberek változtatni fognak, és hogy én tudnék változtatni rajta. Ez egészen idén februárig
így volt, így gondoltam. Ekkor viszont
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elkezdtek egyre sűrűbben megjelenni
a klímaváltozással kapcsolatban cikkek és már az osztálytársaim között
is néha fel-felvetődött ez a téma. Nem
szeretek félinformációkról beszélgetni,
így elhatároztam, hogy jobban beleásom magam a témába. Több cikket olvastam és megpróbáltam a témában
jártas emberek publikációit is megtalálni és megérteni, hiszen teljesen más
megközelítést adott egy-egy tudományosan megírt tanulmány. Egy nap az
egyik osztálytársam szólt, hogy a CEUban lesz egy előadás, az apukája is ott
lesz, mivel hogy az egyik munkatársa
is előad. Mikor odaértem, egy osztálytársamat se találtam ott a lányon kívül,
ez kicsit elszomorított, mert azt gondoltam, legalább néhányan eljönnek.
Hát, nem így volt.

A fotót Ujcsek Blanka készítette a 7. osztály erdélyi kirándulásán
Az előadás szerintem fantasztikus
és könnyen érthető volt. Addigra már
eléggé beleástam magam a témába,
és az előadás segített, hogy egy lépéssel távolabbról lássam megint a dolgokat. Teltek, múltak a hetek és egyre
nagyobb hangot kapott két dolog ebben a témában. Az egyik egy radikális
mozgalom volt, akik az átlagember
szemében több felkavaró, vagy felháborító dolgot tettek. Ők hamar eljutottak hozzám is, de valahogy nem tudtak megfogni. A második pedig Greta
Thunberg volt. Egy svéd lány, aki még
szeptemberben kezdett el tüntetni a
klímaváltozás ellen azzal, hogy péntekenként nem ment iskolába és ezt továbbra is folytatja, és időközben ezrek
csatlakoztak hozzá világszerte.

Elszomorodtam, hogy egy olyan iskola, mint a miénk, ami arra tanít minket,
hogy más szemmel nézzük a világot
és a dolgok mögé lássunk, olyan emberekkel van tele, akiket ez az egész
nem érdekel. Így csatlakoztam ahhoz a
kis csoporthoz, akik egy előadás keretében próbálták közelebb hozni az embereket Gretához és a klímaváltozás
okozta veszélyhez. Az előadás után
elmondtuk, hogy mindenkit várunk a
következő klímatüntetésre. A tüntetés
előtti héten már közel száz ember jelentkezett. Több embert is megkérdeztem, hogyhogy nem jön, legtöbbjük
válasza az volt, hogy vagy nem érdekli
őket, vagy nem akarnak lemaradni az
aznapi anyagból, mivel iskolaidőben
lesz a tüntetés.

Egy napon a Regiben megnéztünk egy
filmet a környezetbarátabb gazdálkodásról, ami után kis csoportokban,
majd osztályszinten is beszélgettünk,
s meglepett, hogy mennyi embert
nem foglalkoztat a környezettudatosság és mennyire tájékozatlanok.

Ez volt az eddigi történetem a klímaváltozással kapcsolatban, és amit láttam, az mélységesen elszomorított.
Ha fontosabbnak tartjuk azt, hogy kényelemben éljünk, ne maradjunk le egy
óráról, sokáig zuhanyozzunk, mindenhez külön zacskót vegyünk, kiscicás
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videókat nézzünk, hatalmas, sokat fogyasztó autókat vegyünk, akkor nincs
jövőnk. Ebben a formában biztos, hogy
nincs. Ha azt sem tudjuk megtenni,
hogy a cigicsikket kidobjuk a két méterre lévő kukába, akkor vége. Az, hogy
jönni fog valami, már biztos. Lehet,
hogy mindent elpusztító események
sorozata lesz, lehet, hogy milliók halnak majd meg, nem tudhatjuk. Egyet
azonban tudunk. Azt, hogy egyenesen
épp belerohanunk a katasztrófába.
Olyan dolgokkal foglalkozunk, mint a
migráció, amit az állam nagyon jól ki
is használ, de látjuk azt, hogy miért
van? Nem, csak gyűlölködünk és kifordulunk magunkból. Elzárjuk magunkat
és becsukjuk a szemünket, mert úgy
könnyebb; közömbösnek lenni a legjobb védelem. Én megpróbálok változtatni, mert nem akarom, hogy ugyan-

azokat a hibákat kövessük el, mint azt
már számtalanszor a történelemben.
Amikor a háborúban embereket vittek
el a származásuk miatt, szemet hunytunk, mert minket békén hagytak. Amikor feljelentették egymást az emberek
és egy óra múlva már a fekete kocsiba tuszkolták be a másikat, szemet
hunytunk, mert legalább nem minket
vittek el. Ha ma is szemet hunyunk,
nem leszünk jobbak, mint azok voltak,
akik a halálba küldtek másokat. A magyar holokausztot a magyar emberek
csinálták. A magyar kommunizmust
a magyarok csinálták. Ezt is mi csináljuk, és ha nem látjuk be és nem lépünk fel ellene mind, akkor nem tettük
meg a kötelességünket, nem szálltunk
szembe azzal a szörnyűséggel, amit
létrehoztunk, ahogy a múltban sem.
Dulovics András 10. osztály

A fotót Fülöp Áron készítette a 7. osztály erdélyi kirándulásán
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KITEKINTŐ
Kitekintő rovatunkban ezúttal nem egy másik Waldorf-iskolát vagy Waldorf-pedagógiai kezdeményezést szeretnénk bemutatni, hanem a szintén antropozófiai szellemi alapokra épülő biodinamikus gazdálkodást.
Szerencsére nem kell messzire mennünk, hogy akár elméletben, akár
gyakorlatban megismerkedhessünk azzal, mit is jelent ez tulajdonképpen, hiszen a környékünkön többen is foglalkoznak ezzel. Ezúttal két
olyan biodinamikus gazdát és kertjeiket mutatjuk be, akik szülőként hos�szú ideig közösségünk tagjai voltak, valamint bepillantást kaphatunk a
Gödöllőn most alakuló, formálódó szociális kertbe is, melynek kezdeményezői, munkatársai és önkéntesei között szintén sok volt szülőtársunk
és diákunk van.

ZÖLD EDIT BIODINAMIKUS KERTJE
Gyerekkoromban bekerítettem pálcikákkal a földből épp kibújó csírát.
Óránként figyeltem, mi lesz belőle.
Három nap múlva kissé csalódottan
állapítottam meg, hogy nem pletyka,
hanem fűszál. Nagyon szerettem a
tanyán a természetet megfigyelni. A
kertészeti szakközépiskolában „belénk
verték” a vegyszeres gazdálkodást.
Később az első munkahelyemen, egy
kísérleti telepen megjelent az érzés,
hogy ez nekem nem tetszik, ez nem
jó, és a nyitottság az újra, ami még akkor nem is volt tudatos. Az élet mégis
hozta azokat a lehetőségeket, amiket
én meg tudtam ragadni, és így szépen
a biodinamikus termesztés felé „tereltek”. Megjelentek az első biofüzetek,
amiket áttanulmányoztam. Amikor
családom és kertünk is lett, eszerint
próbáltam kertészkedni. Picike répát,
tetves, fás karalábét termesztettem.
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Dr. Mezei Ottóné megrendezte az első
magyar biogazda tanfolyamot. Ott hallottam először a biodinamikus gazdálkodásról.
Ezután minden évben elmentem a GATEn helyet kapó téli biodinamikus kurzusra. Otthon kevertem a preparátumot és kérdeztem magamtól: „Biztos
van annak értelme, hogy kevergetem
itt ezt a vizet?” Nagyon fontos megérteni, hogy mit, miért csinálunk, különben nem fogjuk megtenni, amit kell.
Tagja lettem a Biokultúra Egyesületnek és megalakítottam a Biokultúra
Egyesület gödöllői biodinamikus csoportját, mert egyedül voltam itt a környéken ezzel a stílussal és szerettem
volna valakikkel szakmai kapcsolatba
kerülni, tapasztalatot cserélni, tanácsot kérni, megbeszélni a kerti dolgokat. Ebből az lett, hogy én felkészültem
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előadásokkal, amiknek nem sok köze
volt a biodinamikushoz.
Ekkor már a Gödöllői Waldorf Iskolába
jártak a gyerekeim, az iskolásoknak
szerveztünk
természetvédelemmel
kapcsolatos programokat, nyári táborokat Zsigmondovics Zitával és Forgács Erzsivel. Később kertművelés
órát is tartottam a gyerekeim osztályainak.
A kertben egyre jobban ment a termesztés, a Biokontroll Hungária ellenőrizte. Waldorfos szülőtársaimnak
és pár szadai ismerősömnek árusítottam zöldséget és gyümölcsöt. Végül
a családom azt kérte, hogy velük foglalkozzak és ne akarjak pénzt keresni.
Bár én a kertészkedésben jól éreztem
magam, be kellett látnom, hogy igazuk
van. Elhanyagoltam őket. Ezért csak a
család részére termesztettem évekig.
Érdekelt az antropozófia, tagja lettem
az Antropozófia Társaságnak, a Biodinamikus Egyesületnek, a Keresztény
Közösségnek, járok biodinamikus olvasókörbe.
Rudolf Steiner azt mondta, hogy a föld
halódik és az emberen múlik, hogy élővé teszie. Akkor a Föld él? Elég nagy
munkába telt, hogy megértsem, mit
jelent ez. És jöttek a felismerések a
kérdéseimre. A fa nagy anyagtömege
mitől van ott fent, amikor tömegvonzás van? A fejem súlyát miért nem
érzem, amikor egy nehéz golyó? A keljfeljancsiban is mindig alulra törekszik
a nehéz golyó. Az óriási fa alatt miért
nincs gödör, amikor a lombját is elviszik alóla? Ha annyi rengeteg anyagot
kivesz a földből a fa, biztos, hogy gödörnek kellene ott lennie. Most már
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tudom, hogy a csillagok az égen nem
díszek, hanem a biodinamikus kertész
szemében nagyon nagy jelentőségük
van. Mert a növények együtt élnek a
kozmosszal és ezt meg is mutatják.
Például minden nap egy sor reteknek
talajelőkészítés, utána retekvetés.
Eredmény: 23 soronként óriási különbségek láthatók. De csak ha élő földbe
vetik a magot! Na, már megint ez az élő
föld! És tudom, mi a különbség műtrágya és szerves trágya között, valamint
Cvitamin és alma között (a Cvitamin
nagyjából olyan az embernek, mint a
műtrágya a talajnak).
Hogy mi a különbség konvencionális
(vegyszeres), organikus és biodinamikus termény között, nincs lehetőség
itt ecsetelni. Azt fontos szem előtt
tartani, hogy mit közvetít az ember
felé az az élelmiszer, amit elfogyaszt.
Úgy kell gazdálkodni, hogy azt az éltető erőt közvetítse, amire az embernek szüksége van. A műtrágya és a
hidrokultúra nem segíti az életet. Az
élő földtől aktív, életerős növényeknek
lesznek aktív kémiai folyamatai, mert
az élettől van a kémia és nem fordítva.
Ettől tud a növény több ízt, színt, illatot, belső tápláló értéket felhalmozni,
hogy nekünk megfelelő erőt közvetítsen. Megfelelő tápláló erőt. De amit
megeszünk, nemcsak erőt ad, hanem
a tudatot is befolyásolja. Ha belegondolunk, valami fogalmunk keletkezhet
arról, hogyan befolyásolja a tudatot
az élettel dolgozó, az életet szem előtt
tartó gazdálkodás. Az élettelen műtrágya, vegyszer használata nem fokozza
a beltartalmat, hanem leépít (ld. Márai
Géza prezentációja). Élő talajba merülve a kultúrnövény könyebben és jobban teljesít. Az a kultúrnövény, ami az

jó hatású. A természet egész háztartásán, a nagy kozmikus természeten
alapul a biodinamikus gazdálkodás.
Az egészből (egész-ség) kiinduló gondolat alapján az emberért jött létre. Az
ember az alap. Abból indul ki, hogy az
embernek mire van szüksége.

ember táplálására szolgál. (Az erdő fáinak egész más feladata van, bár megjegyzem, hogy igénylik az élő földet.)
Justus von Liebig nevéhez fűződik
a szubsztanciatan, amiből kialakult
a vegyszeres gazdálkodás. Ő még
életében figyelmeztette a gazdákat,
hogy a humuszra nagyon kell vigyázni.
1860-ban a mezőségi talajok humusztartalma 10,5 %, 2000-ben 2,3% volt.
Elég megdöbbentő adat. A gazdák
nem vigyáznak a humuszra. Érdemes
megnézni Dr. Márai Géza, a Gödöllői
Szent István Egyetem oktatókutató
professzorának „Táplálékaink állapota”
c. prezentációját. (Rá lehet keresni a
neten, de előtte mindenki készüljön fel,
nehogy sokkot kapjon.)
Az a lényeg, hogy az a dolog, amit csinálunk, az ember egész lényére legyen
kedvező hatással, ne csak a gyomrot
töltse meg. (Ma sajnos az utóbbi felé
halad a mezőgazdaság.) Tehát az
ember belső létére legyen szervesen
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A vetési naptár szerint gondozom a
növényeket, ahol a növényvilág és a
kozmosz kapcsolata kerül bemutatásra. (Ha valaki a kertjéhez ilyen naptárt
szeretne, szívesen beszerzem minden
évben, amikor én is megvásárolom.)
A kozmikus környezet törvényeinek
megfelelően adják meg javaslataikat.
Újszerű, csodálatos lehetőség, hogy az
ember ezt a történést aktívan felhasználhatja.
Mivel a növényeket a kozmikus ritmus
szerint gondozom, így én is a növények szempontjából megfelelő kozmikus ritmusok szerint élek. Nem én
igazítom a kertet magamhoz, hanem
magamat igazítom a kerthez. Hagyományosan is a kert nagy kötöttség a
gazdájának, itt viszont még nagyobb.
Termesztek sokféle zöldséget, gyümölcsöt, gyógy- és fűszernövényt. A
juhaim jelenleg kint vannak a legelőn,
télen laknak nálam, a csirkéim remélhetőleg tyúkok lesznek.
Most már nem kell gondoskodnom a
családomról. Több időm jut a kertre
és folytathatom, amit régen abbahagytam. Másoknak is termeszthetek
igazán tápláló élelmiszert. 2018-ban
kezdtem újra értékesíteni, ami nagy
feladat számomra. A növények birodalmában otthon vagyok és szívesen
fejlesztem magam, de a számítógépes
világban nehezen boldogulok. Szeren2019. JÁNOS-NAP

csére a barátaim segítenek.
Többnyire Waldorf-közösségben szokták meghirdetni a termékeimet. Most jön a nyár, a
szünet, nem lesz iskola, óvoda.
Keresek olyan vásárlókat, akik
ilyen élelmiszert szeretnének
fogyasztani, legalább hetente
egyszer vásárolnának általam
termesztett zöldségetgyümölcsöt, jelentkezni az alul megadott elérhetőségeken vagy a
Zöld Edit bio-dinamikus terményei facebook-csoportban lehet, az érdeklődőket pedig értesítjük az aktuális kínálatról.
A kertem Szadán van, 3000 m2,
amit művelni egyedül túl sok.
Mivel nagy a kert, meghirdettem, hogy keresek segítőket,
de legfőképpen egy TÁRSAT,
aki ugyanolyan lelkesedéssel
és energiával dolgozik, mint én.
Akire lehet folyamatosan számítani akkor is, amikor rengeteg munka van, mint pl. most: a
növényápolás mellett még van
betakarítás és értékesítés is.
Rengetegen jelentkeztek, de végül mégsem tudtak eljutni hozzám. Sajnos csak pár ember
jön segíteni. Ők is nagyon sokat
jelentenek, de nem elég, még
mindig túl sok a munkám, nem
tudok mindent időben elvégezni és így nem tud a kert igazán
szép lenni.

a tervei. Budaházi Katiék idősek, ezért szoktam nekik segíteni, mint sokan mások is. Ők
talán még többet segítenek nekem a palánták előállításával, amit kapok tőlük. Nagyon
hálásak a segítségért, amire szükségük is
van. Biztatok hát mindenkit, aki szeretne
tündérkertben dolgozni, menjen. (http://
biodinamikuskerteszet.hu). A kert Domonyvölgyben van. Sokat lehet tanulni is tőlük.
A biodinamikus gazdálkodásról és az élő
földről beszélni ill. az ezekkel összefüggő
kérdésekre választ adni egy nagyobb léptékű
dolog. Szívesen elmondom az iskolában, de
még szívesebben a kertemben. Köszönöm
a lehetőséget, hogy bemutatkozhattam ebben az újságban.
Zöld Edit

Rendszeresen találkozunk a
környékbeli biodinamikus termesztőkkel, Matthew-val, Póth
Virággal, Budaházi Katiékkal.
Megbeszéljük, ki, hol tart és mik
2019. JÁNOS-NAP

06709481344
Facebook: zoldeditbiokertje
Email: zeduska@gmail.com
Web: zoeldeditbiokertje.jimdosite.com
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ZSÁMBOKI BIOKERT
Nagy örömünkre egy másik egykori szülőtársunk, Matthew Hayes is vállalta,
hogy kérdéseink nyomán mesél az általa vezetett gazdaságról és az útról, ami
elvezetett ehhez.
Mikor és hogyan kezdtél gazdálkodni?

Hogyan lettél biodinamikus termelő,
miért tartod ezt fontosnak?

1983-ban kezdtem gazdálkodással
foglalkozni, miközben Londonban
dolgoztam és farmokat látogattam
meg a WWOOF szervezeten keresztül.
Gyorsan eldöntöttem, hogy ez a nekem való élet, és 1984-ben elkezdtem
a Tablehurst Farmon dolgozni, ami
abban az időben az Emerson College
(egy antropozófus felnőttoktatási intézmény) része volt Sussexben, Anglia
déli részén. 1986-ban fejeztem be a
tanulóidőmet, onnantól sok különböző
farmon és kertben dolgoztam Angliában, Ausztráliában és Új-Zélandon.
1995-ben költöztem Magyarországra.
1998-ban elindítottunk egy biotangazdaságot a kollégáimmal a Szent István
Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetében. Ez lett a Nyitott Kert
Alapítvány „Nyitott Kert”-je.

Mondhatnánk, hogy „véletlenül”. Az
első farm, amin dolgoztam, egy hatalmas biodinamikus farm volt. Abban
az időben még semmit nem tudtam a
biodinamikus gazdálkodásról, és amit
hallottam, azt furcsának tartottam. De
ahogy telt az idő, egyre több tisztelet
ébredt bennem a biodinamikus módszerek iránt, köszönhetően azoknak a
farmoknak, amiket láttam, vagy amiken dolgoztam, azoknak az embereknek, akikkel találkoztam és mindannak,
amit megtanultam. Természetemnél
fogva racionális vagyok, sok munkát
igényel, hogy a biodinamikus tapasztalatokat összeegyeztessem a racionális
tudományos megközelítéssel.
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Mégis, ami igazán meggyőz a biodinamikusságról, az az, hogy valóban
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holisztikus megközelítésként látom
– és ha bármi meg tudja óvni a gazdálkodás jövőjét, annak holisztikusnak, egységesnek és ökológiai elveken
alapulónak kell lennie. A biodinamikus
gazdálkodásnak jó múltja van a talajmegőrzésben és talajjavításban, a talajbiológiában – ez alapvető a jó gazdálkodási gyakorlathoz.
Hogy alakult ki a jelenlegi gazdaságod? Merre van, miket termelsz, milyen állatokat tartasz?
2010-ben vettem egy házat földdel, és
röviddel utána egy barátom vett egy
szomszédos tulajdont. Abban az időben Sárközy Zsuzsa volt a párom, aki
Gödöllőn volt Waldorfóvónő hosszú
ideig. Zsuzsa vette meg a szomszéd
telket, és így közöttünk volt elég föld
egy kis farm elindításához.
Mielőtt Zsámbokra költöztem, évekig
nézelődtem a Gödöllő környéki területeken, és azért választottam Zsámbokot, mert a talaj itt kitűnő, és szeretem
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a falut. Elég közel is van Gödöllőhöz és
Budapesthez, könnyű bejutást biztosítva azokra a piacokra, ahol az emberek organikus és biodinamikus termékeket szeretnének. Az eltelt évek alatt
sok más ember is csatlakozott a projekthez. Az első időkben Hruska Marek volt társam a farmon. Lovakkal is
dolgoztunk néhány évig, amíg Pálinkás
Szilárd – aki egy igazi munkaló-szakértő – velünk volt. Még mindig dolgozunk Sárival, a hűséges lovunkkal.
Gondolkodunk abban, hogyan lehetne
több állatot hozni a farmra, de óvatosak vagyunk, hogy ne köteleződjünk el
túl sokfelé.
Kata, a feleségem, 2013-ban csatlakozott a farmhoz. Most ő koordinálja a dobozos rendelési rendszert.
Együttműködésben dolgozunk Bolvári
Csabával, aki független termelőként
zöldségeket termel és heti 3 napot nekünk is dolgozik. Ez az együttműködés
fontos a fenntartható fejlődésünkhöz.
Az elmúlt évek alatt kialakítottunk egy

erős és hűséges csapatot, akik nagyszerű munkát végeznek a zöldségek
termesztésében és betakarításában
minden időjárási körülmények között!

Nagyon sokat tanulhatunk a permakultúrából. Számomra a biodinamikusság olyan mély betekintést nyújt,
ami nagyon gazdag és olykor nagyon
bölcs. Szeretem azt az elgondolást
például, hogy tudatosan dolgozva a
farmon és biodinamikus alapelveket
használva a terület intelligensebbé válik és befogadóbbá a helyi adottságokkal kapcsolatban. A biodinamikusság
tiszta szerepet biztosít a gazdálkodónak nemcsak mint termelőnek, hanem
tágabb értelemben véve is mint a terület üzemeltetőjének.

Miben különbözik egy biodinamikus
gazdaság egy bio vagy hagyományos
gazdaságtól? Miben mások a termékeitek?
A legegyszerűbb válasz az, hogy a biodinamikus gazdaságok biodinamikus
preparátumokat használnak, amihez
Rudolf Steiner adott iránymutatást
az 1924-es „Mezőgazdasági kurzus”
előadásaiban. A gyakorlatban, ahogy a
preparátumok is, a biodinamikus gazdák is élő organizmusként próbálnak
dolgozni a gazdasággal és igyekeznek
megtanulni „olvasni” a gazdaság személyiségéből, egyéniségéből.

Kik a vásárlóid, van-e velük közvetlen
kapcsolatod? Hol lehet megtalálni a
termékeidet?
A fogyasztóink azok, akik a termékeinket megvásárolják a Zsámboki Biokert
dobozrendszerén keresztül vagy Budapesten, a MOM Ökopiacon a standunknál. Néhány fogyasztónk már több
mint 20 éve hűségesen vásárolja a
zöldségeinket. Fogyasztóink többsége
a Gödöllő-Budapest térségből való, bár
lassan egyre többen jönnek a Zsámbok
körüli falvakból is. Termékeinket a honlapunkon lehet megtalálni, a „rendelés”
címszó alatt: www.zsambokibiokert.
hu. Bárki feliratkozhat az ingyenes heti
hírlevelünkre, amiben heti hírek vannak
a gazdaságunkról, a dobozajánlatainkról, receptekről és más információkról.

Miközben a biodinamikus elveket követem, óvatos vagyok abban, hogy ne
váljak dogmatikussá a biodinamikus
gazdálkodással kapcsolatban. Nagyon sok jó, hagyományos farm van,
és lehetséges találni néhány megkérdőjelezhető biodinamikus gazdaságot.
Számomra kevésbé érdekes a különbözőségekre fókuszálni a hagyományos,
organikus és biodinamikus között, és
fontosabb azon dolgozni, hogy mindannyian hogyan tudjuk a gazdálkodási
rendszerünket úgy alakítani, hogy az
jobban integrálódjon a helyi adottságokhoz. Hogyan lehetne optimalizálni
a gazdaságainkat úgy, hogy növeljük a
biodiverzitást és csökkentsük az ökológiai lábnyomunkat? Hogyan találhatunk egyensúlyt a gazdaság ökológiája
és a gazdaságot körülvevő társadalmi
ökológia között úgy, hogy közben egy
pénzügyileg fenntartható vállalkozást
hozzunk létre?

Hogyan kapcsolódsz a Waldorf-közösséghez? Van-e együttműködésed
a többi biodinamikus gazdálkodóval?
Miben tudjátok egymást segíteni?
Mik a tapasztalataid?
20 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük a
KTI-Nyitott Kert projektjét, a vásárlóink
többsége a Gödöllői Waldorf Iskolából
71
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volt – abban az időben az idősebb gyerekeim is a Waldorf-iskolába, -óvodába
jártak. Sok különböző kapcsolatunk
volt az évek során, beleértve sok önkénteskedést és osztálykirándulásokat. Évekkel ezelőtt voltak diák nyári
munkásaink is a Gödöllői Waldorf Iskolából – főleg a barátaink gyerekei.
Kapcsolatban vagyunk más biodinamikus gazdákkal és kertészekkel a régióban. Jelenleg Zöld Edit Szadáról vezeti azt a csoportot, ami alkalmanként
találkozik. Egymás segítése informális. Nagyon szeretnénk látni az organikus-biodinamikus gazdálkodóknak
egy új generációját Magyarországon.
Ezért kell dolgoznunk.
Mik a jövőbeni terveid? Hogy látod,
merre tart ma Magyarországon a biodinamikus gazdálkodás?
Szeretnénk folytatni egy olyan életképes gazdasággá erősödést, ami magas minőségű, tápláló idényzöldségeket biztosít a helyi környezetének.
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Szeretnénk kifejleszteni egy szociális
gazdálkodási programot is. Szeretnénk bekapcsolódni abba, hogy tanulási lehetőséget biztosítsunk olyan
fiataloknak, akik gazdálkodással vagy
„piackerttel” szeretnének foglalkozni (biodinamikus vagy organikus). Ez
nem egy olyan cél, ami egy vagy két
önálló gazdálkodó által külön elérhető, de természetesen részeseivé válhatunk. Azt gondolom, hogy hasznos
lenne létrehozni egy gyakornoki programot, gyakorlati és elméleti oktatással együtt.
Gondolkodsz-e közösségi gazdálkodásban? Ha igen, miért, milyen
előnyei lehetnek?
Ezt a kérdést meghagyom egy következő alkalomra…
Matthew Hayes
Zsámboki Biokert

info@zsambokibiokert.hu
Az interjút fordította: Fábián Zsuzsa

SZOCIÁLIS KERT GÖDÖLLŐN
„Az ember küzdelmének legmagasabb
jutalma nem az, amit érte kap, hanem
amivé válik általa” (John Ruskin)
A szociális kert gondolata már a 2000es évek elején megjelent Gödöllőn,
amikor Matthew Hayes a Nyitott Kert
Alapítvány babati biokertjébe heti
rendszerességgel fogyatékkal élőket
hívott dolgozni. A próba jól sikerült, de
a pillanat még nem volt alkalmas egy
hosszútávú együttműködés kialakítására. Azóta is égető hiány Gödöllőn
– és persze valószínűleg az ország nagyobb részén –, hogy nincsen elegendő munkalehetőség olyan fogyatékkal
élőknek és más egészségi problémákkal küzdőknek, akik a nyílt munkaerő-piacon már vagy még nem tudnak
dolgozni, egy védett és fejlesztő környezetre van szükségük, ahonnan akár
egy idő után tovább is tudnak lépni.
A Diverzitás Alapítvány kis csapata
hosszú ideje foglalkozik hátrányos
helyzetűek segítésével a munka világában, emellett az ökológiai gazdálkodás
és a hozzá kapcsolódó képzések kidolgozása terén is módunk volt bekapcsolódni nemzetközi együttműködésekbe,
és aztán az évek folyamán a két téma
szervesen összekapcsolódott.Egész
pontosan a babati biokertben volt ez
a pillanat is, amikor egy ökológiai gazdálkodási képzés egyik résztvevője
vetette fel, hogy ők hátrányos helyzetűeknek, alacsony iskolai végzettségűeknek szeretnének biogazdálkodást
oktatni, és mennyire szükségük lenne
egy módszertanra ehhez. Amikor ezzel
a témával elkezdtünk behatóbban foglalkozni, akkor találkoztunk először a
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szociális farm fogalmával, és felismertük, hogy ez egy, a környezeti és társadalmi problémákra komplex választ
nyújtó lehetőség, ami a mi értékrendünkkel teljes mértékben egybevág: a
sokszínűség, a diverzitás meglétét mi
a társadalomban és a természetben
egyaránt fontosnak tartjuk.
Most lehetőségünk nyílt Szociális Farm
Mentor-képzés kidolgozására, Revitalist elnevezésű nemzetközi Erasmus+
projektünk keretében (http://www.
revitalist.eu/), és ezt a támogatást felhasználjuk egy „kézzel fogható” szociális kert létrehozására Gödöllőn, ahol
a gyakorlatban meg tudjuk valósítani
elképzelésünket, és egyúttal a 2020
tavaszára tervezett próbaképzésnek
is helyszínt biztosítunk. Mindenképpen
olyan szociális kertben gondolkodunk,
ahol biogazdálkodás folyik, és amely
egyben közösségi is: teret ad közösségi rendezvényeknek, képzéseknek,
önkéntes napoknak, lehetőséget ad
találkozásokra, ismeretszerzésre, fejlődésre.
A kertünk Gödöllő Blaha városrészében, a Diófa utcában található, 6000
nm a területe. Már vagy húsz éve parlagon fekszik, korábban szőlőt műveltek rajta, még korábban pedig közlegelőként marhák, birkák legelésztek a
lankás domboldalon. Amikor a kertet
megkaptuk, egy fúrt kút, kedvező fekvés és néhány gyümölcsfa képviselte
a fő értékeket, a homokos, tápanyagban szegény talaj pedig a kihívásokat.
Pár évvel korábban a területet néhány
waldorfos család közösségi kertként
elkezdte használni, de időközben
2019. JÁNOS-NAP

mindegyikük saját kerthez jutott, így
a művelés abbamaradt. A tulajdonos
házaspár most a Diverzitás Alapítvány
számára ajánlotta fel használatra a
kertet.

szempontunk az újrahasznosítás: ami
máshol felesleges, az nálunk új életre
kel, és emiatt nem szükséges erőforrásokat pazarló módon új eszközöket
vásárolni.

2019 januárjában vettük birtokba a
területet, azóta építettünk három magaságyást, egy fűszerspirált, tűzrakóhelyet, kerítést és kertkaput, ültettünk
gyümölcsfákat, fűszer- és gyógynövényeket, zöldségpalántákat, beindítottuk a komposztálást, beüzemeltünk
egy komposztbudit. Idén tervünk még
raklapbútorok építése, fűzfából fonott komposztkas készítése, egy kerti lugas és egy kerti tó megépítése.
Nagyon inspiráló számunkra, hogy
számos adomány érkezett már a kert
szépítésére, építésére: talicska, bontott
tégla, székek, lavórok, fűszer, gyógynövény- és zöldségpalánták, facsemeték,
cserjék és még sorolhatnánk. Fontos

A kertben egy kertész és egy konduktor/biogazdálkodó munkatársunk dolgozik, havonta szervezünk hétvégi önkéntes napokat, ahol 10-25 pár dolgos
kéz segítségével látványos eredményeket tudunk elérni. Nagy sikerélmény minden résztvevőnek, amikor
pár óra alatt megépül a magaságyás
vagy beültetjük a fűszerspirált, és közben még egy jót beszélgettünk is.
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Júniustól hétköznap, a nyitott keddjeinkre is várunk önkénteseket, és a
Közösségi Önkéntes Szolgálat keretében pedig tudunk fogadni középiskolásokat. Az az elképzelésünk, hogy a
kertben közösen tevékenykedjenek a

fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű és ép embertársaink, már
több alkalommal meg is valósult.
Az idei évünk a kertben az ismerkedésről, kísérletezésről és a háttér-infrastruktúra kialakításáról szól. Keressük
a „hely szellemét”, felkutatjuk a történetét, ami Gödöllő városéval szorosan
összekapcsolódik, keressük azokat
a témákat, kérdéseket, amik akár negatív, akár pozitív módon erőteljesen
megjelennek, és amikre nekünk is válaszolnunk szükséges. Ezeket a szempontokat a kert felépítése és működtetése során figyelembe vesszük. Azt
érezzük, hogy a szociális kérdések, az
egyéni, a közösségi tulajdon témája
nagyon erősen megjelennek Gödöllő
és a hely történetében. Ez a témakör
tükröződött abban a hosszú történetben is, amely a területünk megtalálásáról szól: több mint egy évig tartott
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ez a folyamat, számos felcsillanó lehetőséggel, felajánlásokkal, partnerségekkel, és sok csalódással, visszautasítással, utolsó pillanatban aláírásra
nem kerülő szerződéssel, s a jelenlegi,
rövidtávú megoldással, saját tulajdonszerzés nehézségeivel. Olaszországi
partnerünk, az Agricoltura Capodarco
szociális farm 40 éve működik már: ők
mesélték, hogy az első 20 év nagyon
sok nehézséggel telt, úgyhogy mi sem
csüggedünk el, a java még hátravan.
Sokat tanulunk nemzetközi partnereinktől: Olaszországban megtapasztalhattuk, hogy igenis összeegyeztethető a szociális értékrend, a családias
közösség és az üzletileg fenntartható
működés, Angliában pedig a Ruskin
Mill Trust speciális iskolahálózatában
egy fejlesztő módszertannal ismerkedtünk meg, amelynek legfontosabb
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elemeit mi is tervezzük felhasználni a
működésünk során.
A Ruskin Mill Trust módszertanának
elnevezése Practical Skill Therapeutic
Education (PSTE), azaz a Gyakorlati
Képességek Fejlesztésén Alapuló Terápiás Oktatás. A nyolcvanas évek óta
működő iskola John Ruskin, William
Morris és Rudolf Steiner szemlélete
és tanítása alapján szervezi az életét.
A Ruskin Mill Trust iskoláiba olyan, 1525 év közötti fiatalok járnak, akik az
iskolarendszerből kiesnek különböző
problémák, például autizmus, pszichés betegségek, anorexia, figyelemzavar miatt.
Az iskolában kézműves mesterségek
gyakorlati oktatása folyik: kovácsolás,
famegmunkálás, földművelés, állattartás, nemezelés, agyagozás és hasonlók. A tevékenységek sosem öncélúak,
hanem valamely használati tárgy vagy
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felhasználásra kerülő élelem előállítására irányulnak, a tanulás alapja az
utánzás. A módszer lehetőséget ad a
diákoknak arra, hogy eszközökkel az
anyagot átváltoztassák, és eközben
átváltoztatják saját magukat. A diákok
az egyes mesterségek tanulásakor a
teljes folyamatot megtapasztalják az
alapanyagtól az végtermékig, „a magtól az asztalig”, s a tevékenységek
mindig kapcsolódnak az iskola környezetéhez és a helyi hagyományokhoz,
a „hely szelleméhez”, ezáltal az ös�szekapcsoltság és kontinuitás érzését
erősítik. A steineri hagyományok jelen
vannak a fej, a kéz és a szív párhuzamos fejlesztésének fontosságában, a
ritmusok, az ünnepek jelentőségében,
s abban, hogy biodinamikus mezőgazdálkodást folytatnak. A diákok egy
három lépcsőből álló folyamaton haladnak keresztül, ahol az első a tanulási akadályok túllépése, a második a

szakmai képességek elsajátítása és a
harmadik a közösség szolgálata.
Az iskola jelmondata: „Mindenkinek lehetősége van jelentőségteljes kapcsolat
létrehozására az univerzummal, a földdel
és az emberekkel, és képes arra, hogy a
jövőjét formálja”. Célunk, hogy a Ruskin
Mill Trust szemlélete, értékei minél inkább áthassák a szociális kertünk működését.
Ahogy már a fentiekből kiderült, az alapítvány és a szociális kert közössége
sok szálon kapcsolódik a Waldorf-iskolával és holdudvarával. Emellett
csapatunkban többen dolgozunk munkatársként, tisztségviselőként Waldorfszülők, és az idei évtől ex-waldorfos
egyetemisták személyében a következő Waldorf-nemzedék több tagja csatlakozott a munkatársaink közé.
Az együttműködés, a partnerség fontos értékünk az alapítvány és a kert
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működtetésében: több éve dolgozunk
együtt a SZIE Ökológiai Gazdálkodási
Tanszék oktatóival, kutatóival, az ikladi
Szederfa Otthon munkatársaival, sok
kapcsolódási pontot találtunk a Farm
Alapú Nevelés Egyesülettel (közismert
nevén Falusi Waldorf), és elkezdtük a
közös gondolkodást a Magyar Szalmaépítők Egyesületével és a biofarmokra
önkéntesek közvetítésével foglalkozó
WWOOF Hungary Nonprofit Társasággal.
Várjuk a gödöllői Waldorfközösség
tagjait, családjait önkéntes napjainkon,
képzéseinken, kerti rendezvényeinken,
emellett szívesen helyt adunk kísérleti
projekteknek, kezdeményezéseknek,
nyitottak vagyunk az együttműködésre.
Csapó Beatrix
Facebook: diverzitasalapitvany
Email: info@diverzitasalapitvany.hu
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ÉLETMÓD
NYÁRI KONYHA
Fogadjátok szeretettel nyári összeállításunkat, melyben folytatjuk
az antropozófus táplálkozás jegyében született receptek bemutatását! Az
alábbi recepteket a demeter.de és a rapunzel.de receptgyűjteményeiből
válogattunk. Az ételeket lehetőségeinkhez mérten a legtisztább hozzávalókból készítsük el! Igyekezzünk minél több hozzávalót lakóhelyünkhöz
közeli, ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból beszerezni!
Spenótleves basmati rizzsel

A maradék olajon aranybarnára pirítjuk
a fenyőmagot.

Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 nagyobb hagyma apróra vágva
2 zúzott fokhagymagerezd
4 ek extra szűz olívaolaj
200 g fehér basmati rizs
1 l zöldségleves alap
400 g friss spenótlevél megmosva,
apróra vágva
7 gr fenyőmag (pótolhatjuk mandulával)
200 g natúr joghurt
½ mokkáskanál cukor
só, bors

Elkészítés:
A hagymát és a fokhagymát 3 ek olajon üvegesre dinszteljük.
Hozzáadjuk a basmati rizst, kevergetve kis ideig pirítjuk, majd felengedjük
a zöldséglevessel és 5 percig lassú tűzön gyöngyöztetjük. Ekkor hozzáadjuk
az apróra vágott spenótot és további
5-10 percig pároljuk.
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A levest levesszük a tűzről, hozzákeverjük a joghurtot, a ½ mokkáskanál
cukrot , sózzuk borsozzuk és tálaljuk.
Végül megszórjuk pirított fenyőmaggal.
Padlizsántekercsek natúr rizzsel
töltve
Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g natúr rizs
6 db közepes padlizsán
tengeri só
4 újhagyma karikára vágva
3-4 kis zúzott fokhagymagerezd
100 g paradicsompüré
4 ek élesztőpehely
frissen őrölt tarkabors v. citrombors
1 citrom kifacsart leve
4-5 ek olívaolaj
friss zöldfűszernövények pl. bazsalikom, petrezselyem (pici kakukkfű,
oregano) apróra vágva

Elkészítés:
A rizst a szokásos módon vízben puhára főzzük.
A padlizsánok végét levágjuk, és hos�szában vékony szeletekre vágjuk, majd
enyhén besózzuk és 15 percig állni
hagyjuk.
A főtt rizshez hozzáadjuk az újhagymát, a zúzott fokhagymát és a paradicsompürét. Élesztőpehellyel, sóval,
borssal, olívaolajjal és citromlével ízesítjük. Hozzáadjuk a friss zöldfűszereket és elkeverjük.
A padlizsánokat hideg vízzel gyorsan
leöblítjük, papírtörlőn leszárítjuk, majd
minden szeletre rásimítunk egy-egy
adag rizstölteléket. A padlizsánszeleteket feltekerjük és az így kapott tekercseket fogpiszkálóval megtűzzük.
Végül a kis töltött tekercseket egy nagyobb serpenyőben egy kevéske olívaolajon minden oldalukon egyenletesen
átsütjük (kb. 4 perc).
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Tipp: nagyon jól illik hozzá egy finom,
zöldfűszeres, joghurtos öntet.
Kecskeskesajt „nugát” grillezett
cukkiniben
Hozzávalók:
A nugáthoz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 gr friss kecskesajt
1 tk mentalevél
40 g mazsola
50 g aszalt sárgabarack
50 g füge
50 g datolya
2 tk kókuszreszelék
só, bors
1 nagyobbacska cukkini

A tálaláshoz:
• 250 ml alma-mangólé
• egy marék olívabogyó
A cukkini kivételével minden hozzávalót keverjünk össze, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. A cukkininek vágjuk
2019. JÁNOS-NAP

le a végeit, majd hosszában vágjuk fel
vékony szeletekre, és grillezzük meg
egy grillserenyőben. Ezután a grillezett
cukkiniszeleteket helyezzük egymás
mellé egy nagyobb átlátszó fóliára. A
nugátkeveréket simítsuk rá a cukkinialapra, majd a fólia segítségével tekerjük fel az egészet egyben.
Az alma-mangólevet lassú tűzön rotyogtatva sűrítsük be kb 100 ml-re.
Az olívabogyót levével együtt pürésítsük.
Tálalás: Vágjunk szeleteket a tekercsből, kettesével tegyük a tálalótányérokra, majd kanalazzunk mindegyik
adagra egy keveset mindkét öntetből
- az alma-mangó- és olívabogyó-szószból is. (Ha maradt még a grillezett
cukkiniből, kínáljuk mellé azt is.)
Ripsz-ropsz salátaöntet
levélsalátákhoz

Az összes hozzávalót egy edényben
habosra keverjük. (Ha túl sűrűnek
érezzük, tegyünk hozzá még néhány
kanál vizet!)
Golyóálló kávé = Bulletproof coffee
Frissítő ital felnőtteknek a forró nyári
napokra – vegán változat
Hozzávalók:
•
•
•
•

1 csésze kávé
1 csésze kókusz-rizsital
1/2 avokádo
2 tk matcha tea por

A fenti hozzávalókat habosra mixeljük,
és már kész is a finom, élénkítő ital!
Végül egy kedvenc családi fagyi recept
a nyárra:
Velencei álom fagylalt

Hozzávalók:
• 1 ek tahini ( szezámpaszta)
• 1 ek törökmogyorókrém (Mivel ez
Magyarországon nehezen beszerezhető, használhatunk helyette
törökmogyoró- ill. mandulalisztet,
melyet egy kis serpenyőben nagyon
óvatosan enyhén rózsaszínűre pirítunk.)
• 3 ek extraszűz olívaolaj
• 3 ek fehérbor-ecet
• 2 ek semleges ízű méz (v. juhar
szirup)
• ½ tk nem túl csípős mustár
• 1 kis csokor finomra vágott petrezselyemzöld
• 3 ek víz
• tengeri só
• frissen őrölt tarkabors
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Elkészítés:
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Nem kell hozzá fagyigép, elég egy jó
nagy, zárható műanyag doboz, amibe
akár dupla adag is belefér.
Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 tojássárgája
4-5 ek cukor
1 tk étkezési keményítő
2 dl tejszín
1 dl tej
1 vaníliarúd
csipet só
15 dkg mascarpone
cukrozott narancshéj ízlés szerint
5 dkg étcsokoládé

A tej felét és a tejszínt feltesszük főni,
beletesszük a vaníliarúd kikapart belsejét és magát a rudat is, és lassú tűzön forralni kezdjük. A tojások sárgáját

–amiben esetünkben a tojásos tejes
keverék van – és folyamatos keverés
mellett besűrítjük a krémet.)

habosra keverjük a cukorral és a keményítővel. Mikor a tejes tejszín felforrt,
kivesszük belőle a vaníliarudat. A tej
másik felét a tojásos keverékhez öntjük, elkeverjük, majd felengedjük a felforralt tejes tejszínnel. Visszatesszük a
tűzre, folyamatosan kevergetve, lassú
tűzön (legjobb, ha vízgőz felett*) besűrítjük, majd kihűtjük.

Ha már langyos, hozzákeverjük a mascarponét, majd egy zárható műanyag
dobozban a fagyasztóba tesszük. Egy
óra múlva botmixerrel átkeverjük, majd
félóránként újra.
Mikor már majdnem megfagyott, de
még keverhető, beleszórjuk a kandírozott narancshéjat.

(*A krémek sűrítése egyszerűbb így,
mint elsőre gondolnánk. A vízgőz feletti sűrítés azt a célt szolgálja, hogy a
krémünk ne közvetlenül kapja a meleget, hanem a forró vízgőzön keresztül,
így nem tudjuk leégetni, és lassítjuk
vele a főzési folyamatot, például tojás
alapú krémeknél így nem ugrik össze a
tojás. Ehhez két edényre van szükség:
egy közepes méretű lábosra, és egy
ennél kisebb lábosra.

Villával átkeverjük a fagyit, majd vis�szatesszük a fagyasztóba.
Tálaláskor az óvatosan felolvasztott
étcsokival meglocsoljuk.
Tipp: A fenti vaníliás-mascarponés
alapfagyit kipróbálhatjuk friss eper-,
málna- v. áfonyaöntettel is, de a tiramisut is ezzel készítem.

A nagyobb edényt félig töltjük vízzel, és
feltesszük forrni. Mikor már gyöngyözik, fölé tesszük a kisebb edényünket

Kuntz Orsolya összeállítása
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LÁNDZSÁS ÚTIFŰ
(Plantago lanceolata)
Leírás: Az útifüvek évelő növények, a
telet tömzsi gyöktörzsükkel vészelik
át, leveleik tőlevélrózsában állnak. A
lándzsás útifű levelei valóban lándzsa
alakúak, kb. 10-15 cm hosszúak, ép
szélűek, a leveleken 3-4 ér fut végig.
Közepén egy 15-40 cm hosszú kocsányon található a zöldes virágzat.
Fontos határozóbélyeg, hogy maga a
virágfüzér mindig rövidebb a kocsánynál. Májustól szeptemberig virágzik.
A nagy útifű (Plantago major) levelei
szintén ép szélűek, de kerekdedek, a
hosszerek száma 5-7. A virágfüzér itt
nagyjából ugyanolyan hosszú, mint
a kocsány. Júniustól októberig nyílik.
Hatása hasonló a lándzsás útifűéhez.
Elterjedés, élőhely: Mindkét fajt
gyomnövényként tartják számon, szinte bárhol megélnek. A lándzsás útifű
jobban tűri a szárazságot, réteken,
erdőszéleken mindenütt megtalálható Gödöllő környékén is. A nagy útifű
tipikus taposástűrő növény, utak, ösvények mentén, parkokban találhatunk
rá. Eredetileg Eurázsiában őshonosak,
mára szinte az egész Földön elterjedtek.
Felhasznált részek: Elsősorban a lándzsás útifű leveleit gyűjtjük. Fontos
szabály, hogy virágzás előtt vagy a
virágnyílás kezdeti stádiumában kell
gyűjteni, és csak az ép leveleket szabad szárítani. A friss leveleket mézbe
is lehet tenni.
Hatóanyagok: A levelek tartalmaznak
nyálkát, flavonoidokat, cseranyagokat,
C-vitamint.
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Gyógyhatások: Elsősorban gyulladásgátló és baktériumölő hatásuk ismert,
emiatt felső légúti hurutok, szájüregi
és toroktáji gyulladások kezelésére
ajánlható. Használható még krónikus
hasmenés, gyomorégés, valamint vizelethajtó hatása miatt húgyúti fertőzések kezelésére. Külsőleg friss sebek,
horzsolások, hólyagok kezelésére is
jól beválnak, nemhiába útifű a nevük.
Enyhítik a napszúrásos, leégéses panaszokat, alkoholos kivonat formájában a szúnyogcsípéseket is.
Adagolás: 1-2 teáskanálnyi levelet ¼
liter forró vízzel leöntünk, 15 percig áztatjuk, majd leszűrjük. Napi adagja 2-3
csészényi, lehet mézzel édesítve inni.
Pesei Rozália

A 7. osztály nemez mamuszai
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