BEKÖSZÖNTŐ
"Az egyensúly a nagy mű alapja."
(Alkimista bölcsesség)
A mérleg időszaka a sötétség és a világosság közötti kiegyensúlyozó ponton, az őszi nap-éj
egyenlőséggel köszönt be. Ez az egyensúly azonban éppen ellentéte a Koshoz kapcsolódó tavaszi nap-éj egyenlőségnek, melyből valaminek meg kell születnie. Itt az egyensúly egy fejlődési,
érési szakasz végét jelenti, magán hordozva az elmúlást, előre vetítve az eljövendő hónapok
elsötétülésében a halálerők árnyékát.
A Mérleg jegyének legmélyebb jelentése az ősi ellentétek megbékülése. A természet körforgásában még az elmúlásnak nem a negatív oldala jelenik meg a fák és bokrok csodálatosan intenzív
színpompájával, hanem a szellemi fejlődés lehetősége egy befeléforduló átmenet küszöbén. Az
elmúlás előtt még rátekinthetünk a természetre, hogy tudatosan vegyük szemügyre annak tartalmát.
Szent Mihály egyik attribútuma is mérleg. Érezhető, hogy nem véletlenül esik erre az időszakra
az ünnepe.
A mérleg szimbólumának megértését személyiségünk fejlődésének útján leginkább a mítoszok
mélyértelmű képei segíthetik.
Már az egyiptomiaknak is egy fontos jelkép volt a mérleg, mely az ember megmérettetésének, a
halál ítélőszékének volt az eszköze. A holtak mielőtt átlépték volna a túlvilág küszöbét bírák
elé álltak. Anubisz a sakálfejű isten vezette őket, és nekik meg kellett vallaniuk: "Nem okoztam
szenvedést az embereknek, nem tettem igazságtalanságot, soha nem toltam el a mérleg rúdját,
nem rágalmaztam senkit, soha nem átkoztam az isteneket..", stb. S mialatt ezt a vallomást tették, szívüket a bíráik mérlegének bal serpenyőjébe helyezték, míg a másikba az igazság istennőjének Maatnak a tolla került. Ha a lélek kiállta a próbát, Ozíriszhez, a holtak istenéhez jutott
és elnyerte a túlvilági életet. Ha nem állta ki, akkor a pokol kutyája falta fel és végérvényesen
elpusztult.
A megmérettetés soha nem az egyensúly érdekében történik. Életünk mérlegének mindig a saját
magunk által meghatározott irányba kell billenni, hogy megmutatkozhasson mennyiben teljesítettük küldetésünket. De célunk az, hogy törekedjünk az egyensúlyra. Az évkörön a Kostól a
Szűzig terjedő időszakban a személyiség ösztönös oldala, utána pedig a szellemi kerül kihívás
elé. Az emberi fejlődés folyamatában egyik erő sem lehet tartósan túlsúlyban.
Nem távolodhatunk el túlzottan saját természetünktől, de keresnünk kell a mérhetőn túli valóságot is, a szív és az igazság találkozásának egyensúlyát!
Forgács Erzsébet
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PEDAGÓGIA
ÉS MŰVÉSZET
ÉVNYITÓ GONDOLATOK
Waldorf-iskolájában talán épp most hangzik el ez a mondat: 100 évesek lettünk!
Rudolf Steiner első Waldorf-iskolája 100
éve nyitotta meg kapuit Stuttgartban. Jeles esemény volt ez: a megnyitón a feljegyzések szerint 256 diák volt jelen, és az ő
szüleik, kik a Waldorf Astoria cigarettagyár
munkásai voltak többségükben. Felsorakozott a világ első Waldorf-tanári kara,
kiket Steiner látott el útmutatóval – rekord
rövidségű idő alatt. Ott állt természetesen
Emil Molt, a gyárigazgató, az első fenntartó, kinek anyagi támogatása nélkül bajosan
indulhatott volna el az első iskola.
A jubileum éve ez tehát világszerte. Rögtön
hadd idézzem Zewu Li kínai Waldorf-tanár
gondolatát: „Egy ősi kínai mondás szerint
a gyermekek olyanok, mint a magok, ezért
óvnunk kell őket.
Aztán lassan kibontakoznak, növekszenek,
majd virágot hoznak. Végül kifejlődnek,
megállnak a saját lábukon.” Úgy érzem,
nagyon szép kép ez, olyannyira szép, hogy
teljesen igaz a Waldorf-iskolák fejlődésére
is!

Szeretettel köszöntöm a Gödöllői Waldorf Iskola 2019 szeptemberében induló
tanévnyitó ünnepségén összegyűlt diákokat, szülőket és tanárokat, kedves vendégeinket!

Gondoljunk bele: 100 éve a világban megalakul egy kis iskola, egy akkor forradalmian új, mondhatom, titokzatos nevelési
elképzeléssel. A gondolat magva termő talajra hull, fejlődik, növekszik. Kis idő múlva
erős lesz, környezetében több intézmény
jön létre. Háborúk jönnek-mennek, jobbés baloldali diktatúrák tépázzák (jól értsük:
bármely diktatúra első intézkedései között
szerepel a Waldorf-iskolák bezárása illetve ellehetetlenítése), de az iskolák állják a

A mi iskolánk ebben az évben éppen 28-adszor tárja ki kapuit, 28. alkalommal állunk
itt egy szép évnyitón. Az évnyitóbeszédek
remek alkalmat nyújtanak egy kis múltba
tekintésre, összegzésre. Az előttetek álló
szónoknak külön megtiszteltetés, hogy
pont ebben a tanévben nyílik alkalma erre.
Kiemelten ünnepélyes pillanat ez, hiszen a
világ közel 90 országának több mint 1000
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próbát, olyannyira, hogy világhódító útra
kelnek. Jelenleg a világ minden lakott földrészén működnek, olyan országokban is
gyökeret vernek és virágoznak, melyeknek
vallása, kultúrája jelentősen eltér az európai, a keresztény felfogástól.

a Fülöp-szigeteken is. Ciszjordánia? Izrael?
Dél-Afrika? Chile? Nigéria? Magyarország?
Nem fogok most 90 országot felsorolni!
Minden szülő a legjobbat akarja gyermekének! A fiatal felnőttek egy új világ határához értek, amit áthat a technológia. A
gyermekek megváltoztak, a környezetük és
a világ megváltozott. Minden megváltozott.
Ma gyermeknek lenni nehéz, annyi hatás
éri őket. A legnagyobb kihívás: hogyan lehet egészségesen felnőtté válni. Az, hogy
együtt tudjanak élni a világ legfontosabb
feladataival. Ehhez önbizalom kell, tudás
és erő és bátorság.

Természetesen a legtöbb Waldorf-iskola és
-óvoda Nyugat-Európában található, Németország vezet, natürlich. De 1928-ban
már az Egyesült Államokban is alapítottak
ilyen iskolát. Képzeljük csak el, mennyi iskola ez! Először a világ tehetősebb, illetve
szellemi életében szabadabb vidékein, aztán nincs megállás. Egy tokiói felhőkarcoló
tizedik emeletén, Brazília nyomornegyedeiben, a Szilícium-völgy számítógépfejlesztő
megacégeinek szomszédságában, vagy,
mint hallottuk, egy koszovói szeméttelepen. Óriási országokban, mint Oroszország, Kanada vagy Kína (ahol az utóbbi
12 évben 30 óvoda és iskola, sőt, három
középiskola jött létre), de a térkép eldugott
zugaiban is ünneplik a 100. évfordulót, még

A Waldorf-iskolák persze sok helyen küzdenek fennmaradásukért. Nana Göbelt
idézem:
„Nincs „vegytiszta” Waldorf-iskola a világon. Mindig kell kompromisszumot kötni,
persze. A jövő kérdése az, hogy meddig
mehetünk el, hogy ne veszítsük el önazonosságunkat. A Waldorf-iskola, az alulról
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szerveződő mozgalmak prototípusa, a világ legelterjedtebb olyan pedagógiai mozgalmává nőtte ki magát, amely nem állami
fenntartású, illetve nem egyházi vagy üzleti
érdeket követ.”

fog sikerülni, ha ezt az iskolát olyannak tekintjük, mint ami különleges feladatra van
felkészítve. És gondolatainkat ennek megfelelően igazán úgy akarjuk alakítani, hogy
tudatunkban megjelenjen: ez az iskola
tényleg valami különlegeset fog véghezvinni. Ennek az a feltétele, hogy amit az iskola
alapításával tettünk, ne vigyük le a mindennapok szintjére, hanem úgy tekintsük, mint
a világrend egy ünnepi eseményét.”

Végezetül egy szép gondolat hangozzék
el! Rudolf Steiner üzenete ez 100 évvel ezelőttről:
„Kedves Barátaim! Kötelességünk, hogy átérezzük feladatunk fontosságát. Ez akkor

Kőhalmi Ákos

CSAK AZ HAL MEG, AMI NEM LETT…1
„Két dolog létezik, (…) ami egyet alkot: a valóság és az árnyéka, a fény és a sötétség.
Az egyensúly két oldala. Az élet a halálból keletkezik, és a halál az élet következménye.
Mivel kiengesztelhetetlenül ellenségesek, folytonosan viaskodnak egymással:
ők szülik egymást folyvást és folyvást. És velük együtt születik újjá minden:
az almafák virága és a csillagok fénye. Az életben rejtőzködik a halál.
A halál magában rejti az újjászületést. Mit ér akkor az élet halál nélkül?
A változatlan, örökké tartó, végtelen élet? Mi az, ha nem a halál?
Az elmúlás, az újjászületés nélkül!”
(Ursula Kroeber Le Gruin)
Szent Mihály ünnepétől egyre fogy a Nap
világító és meleget adó ereje, és ezzel lényünk mélyén is megnövekednek a sötétség erői, ráirányítva figyelmünket a múlandóságra. Ma az emberek félnek a haláltól,
minden áron élni akarnak, akár úgy is, hogy
a harmadik világ kiszolgáltatott embereitől
vásárolnak szerveket maguknak.

Erikson fejlődéspszichológus, és hozzáteszi: „Az egészséges gyermekek nem
fognak félni az élettől, ha a körülöttük lévő
időskorúak elegendő teljességgel rendelkeznek ahhoz, hogy ne féljenek a haláltól.”
Életnek és halálnak meg kéne egyeznie,
ahogy Manfred Kyber „A halál és a kisleány” történetében is bemutatja.

„A haláltól való félelem a felhalmozott énteljesség elvesztését vagy hiányát jelzi: egy
életciklus nem jutott el a végleges életként
való elfogadásig.

A dél-amerikai indiánok is úgy tartják, hogy
ha valaki meghal, akkor az égből mint egy
hullócsillag megérkezik a felszálló lélek helyére egy új jövevény a Földre. Ez a felemelkedés és alászállás örök árama.

Ahhoz, hogy érett felnőtté váljon, minden
egyénnek elégséges mértékben ki kell fejlesztenie az összes tulajdonságot; tehát a
bölcs indián, a valódi úriember és az érett
paraszt birtokolja és felismeri másokban
a teljesség végső állomását.” – vallja Erik
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A mesék és mítoszok nem kerülik ki a halállal való szembenézést. A mesékben a
szeretet ereje az, melyen keresztül megnyilvánul az individuum senkivel föl nem
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cserélhető egyedisége. És éppen ez a szeretet, a szeretetben való egyesülés fordítja
figyelmünket a halál felé. Az örökké összetartozni akarás fél attól, hogy elveszítheti a
másikat.

lalásban teljesedik ki. Ugyanakkor közelebb
hozza a halál megérzését is. A mitológiákban ezt a szűz elrablása reprezentálja.
(Perszephonét elrabolja Hádész, az alvilág
istene.)

De hogyan tudja a szeretet legyőzni a halált? Eugen Drewermann pszichoanalitikus,
vallásfilozófus és rebellis teológus számos
könyvében a mesepszichológiát úgy használja mint egyfajta választ, létezésünk egzisztenciális parabolájaként értelmezve a
Grimm-mesék és a Biblia képi világán keresztül. Állítása szerint a mesék ismerik azt
a tapasztalatot, mely a szerelemhez vezető
út. Ott vannak a szerelmesek, kiknek ideálját magunkban hordozzuk. Ám megközelíthetetlen, elérhetetlen helyeken kell keresnünk, erdőkön-mezőkön és az üveghegyen
is túl. Ezek küzdelmek, harcok elé állítanak,
melyek főként arra valók, hogy megtaláljuk
saját identitásunkat, földolgozzuk konfliktusainkat, hogy képessé váljunk a másik
áhítatos és megingathatatlan észlelésére.

Egy különleges afrikai mese arról szól,
hogy az Isten megjelent az emberek világában, és megkérdezte őket, hogy hogyan
szeretnének élni. Fölajánlotta nekik az
örök életet is, de akkor nem lehetnek gyermekeik. Vagy élhetnek kedvükre, de nem
láthatják a gyermekeiket. Vagy pedig lehetnek gyermekeik, láthatják is őket, de akkor
meg kell halniuk.
A teknősök azt mondták, ők sokáig akarnak élni. Az emberek viszont látni akarták a
gyermekeiket, ezért halandók lettek.
A Grimm-mesék közül a „Lelencfiók” is a
halálról beszél, melynek megtestesítője a
vén szakácsnő, aki az emberek nyomában
jár, mögöttük fut, hogy elfogja, megkaparintsa őket. Ez nem más, mint létezésünk
egzisztenciális problémája, ami a mesében
három különböző életszakaszban jelenik

Ez egy – a szeretethez vezető – érési folyamat, mely a nemiségben, a gyermekvál-
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meg, mégpedig az átváltozások, átalakulások küszöbén.

nek útját is, amint korszakról korszakra,
egyre inkább elszakadva szellemi eredetétől válik anyagba süllyedt materiális lénnyé.
Erről is sok mitológia és mese szól, és ezek
az eredettörténetek madárral kapcsolatosak, ami a föntről való aláereszkedés szimbóluma. (Ezért lehet a gólya-mese a leghitelesebb képe az újszülött világrajöttének!)

Legelőször az ifjúság idején, mikor a mese
női főszereplőjéből, Iluskából rózsaszál
lesz, a Lelencfiókból – a férfi minőség hordozójából – pedig rózsa rajta. Mert amíg
ifjak vagyunk, tanulunk és oly szép, élettel
teli minden, addig a halálnak nincs hatalma
felettünk.

A mesében az anya elalszik ölében a gyermekkel, akit egy ragadozómadár elrabol
tőle, majd fölviszi egy fára. Mi már mindannyian el lettünk rabolva a szellemvilágtól,
lehoztak földbe gyökerezni minket. Meg kell
találnunk otthonunkat Ég és Föld között. A
két oldalt, a lelkit és a szellemit is képviseli Iluska és Lelencfiók. „Ha nem hagysz el
engem, nem hagylak el én sem” – hangzik
el a mesében a két minőség összetartozására való törekvés.

Az élet közepén, a legszebb korban Lelencfiók és Iluska templommá és benne
koronává válnak. Ezt fölfoghatjuk úgy, mint
életközépi krízist, amikor fölmerül a kérdés:
Mit kezdünk magunkkal, amikor biológiai
célunkat betöltöttük, a gyermekeink kiröpültek és a párunkkal új alapokra kell helyeznünk a kapcsolatunkat (kb. úgy 30 évre
még)? A mese úgy gondolja, hogy ez attól
függ, mennyire ragadjuk meg saját céljaink értelmét. Kell lennie egy térnek, ahol
az egyén a szentség egy formája, melyben
már nem kérdés, mit tehetek veled. Ez már
nem a végrehajtás, a „lebonyolítás” tere. Ez
a szentséges tér volna a templom a „Lelencfiók”-ban.

Lelencfiók az elrabolt szellem, aki föntről
érkezik, aki a tudatfejlődésben a racionalitást testesíti meg. Iluska intuitív, kiismeri
magát minden helyzetben, és megtalálja
a megoldásokat. Gondolkodásnak és érzésnek „nem szabad elhagyniuk egymást”!
Különben nincs jövő!

És a korona? Annyi mindent jelenthet: Legyen meg a saját szuverenitásod! Alakítsd
ki saját kompetenciáidat, autonómiádat és
autoritásodat, vagy legalább a játékteret,
ahol magadnak kérdéseket tehetsz fel. Ez
lenne a második átváltozás.

„Az emberi élet – úgy érzem – csak kívülről nézve hat egyenes vonalnak, mely a
bölcsőtől a sírig vezet, s ott megszakad.
Pontosabban: a fizikai halál nem azonos a
valódi halállal. Úgy érzem, mindannyiszor
meghalunk, amikor valóban élünk: amikor
„belehalunk” egy fölismerés, egy igazság,
egy öröm vagy akár egy nagy bánat átélésébe. Amikor megfeledkezünk önmagunkról, s mégis végtelenszer megsokszorozva
visszakapjuk önmagunkat.” (Pilinszky János)

A harmadik, hogy tényként kell elfogadnunk, hogy biztosan meg fogunk halni,
még ha hiszünk is az örök életben és a
feltámadásban. A mesében ezen a ponton
egy tó keletkezik, és rajta egy kacsa. Ezt a
gonosz szakácsné fel akarta szívni magába, de a kacsa lehúzza a mélybe, az idő és
az örökkévalóság végtelenségébe.

„Áldott legyen a mulandóság, amely megújítja az életet!” (Makszim Gorkij)

Ebben a három átalakulási fokozatban
a pszichológia és a vallás legszorosabb
együtthatását látjuk egy kis Grimm-mese
ívében. Továbbfejlődésünk érdekében mindig meg kell haladnunk egy előző állapotot,
túl kell lépnünk rajta, el kell temetnünk. De
ugyanez jellemzi az emberiség fejlődésé-
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Vajda János: Utolsó dal, Ginához

MANFRED KYBER: A HALÁL ÉS A KISLEÁNY
Fordította: Palásti László
Élt egyszer egy kisleány, aki mindig nagyon magányos volt. „Különös gyermek”, mondták
a nagyok – „buta és nem szereti a lármát”, mondták a kicsik és ezért senki sem játszott
vele.
Biztos azt gondoljátok, hogy emiatt nagyon unalmas és szomorú élete volt ennek a kisleánynak. Hát, egy kicsit szomorú volt ugyan, de unalmas nem, mert a kisleány sohasem
unatkozott. Mindig sok gondolat jött hozzá látogatóba, ő látta is ezeket a gondolatokat és
beszélt velük, mintha élőlényként előtte állnának. Szavak nélküli beszélgetés volt ez, amit
mindenki ismer, akihez gondolatok járnak látogatóba.
Azok a gondolatok, akik a kisleányt meglátogatták, nagyon különbözőek voltak, és egész
különféleképp voltak öltözve is, már ha egy gondolatról lehet egyáltalán ilyesmit mondani.
Voltak közöttük szürke ruhás szomorúak, örömteliek rózsaszínben, arany csillagokkal, pirosak és vidámak, akik pofákat vágtak és kékek, akik mesés országokról tudósítottak és
kiknek szemei mindig a messzeséget fürkészték. Nagy csend kell legyen valaki körül, ha
ennyi sok gondolat látogatja, ezért a kisleány legszívesebben teljesen egyedül kiment a
falu temetőjébe és leült a sírok közötti magas fák alá. A kisleány név szerint ismerte mind
a sírokat és valóban érdekes volt megfigyelni, melyik sírnál melyik gondolat jött látogatóba, és melyik sírnál maradtak el a gondolatok. Mintha nem igazán tetszene nekik ott
valami… Tanulságos és szórakoztató volt azt is megfigyelni, melyik sírnál mit mondtak a
látogatóba érkező gondolatok. Mondandójuk nem minden esetben volt hízelgő a sírban
nyugvóra nézve, de a kisleány ebből tájékozódott, hogy melyik sírnál lehet a legjobban
üldögélni és a gondolatokkal társalogni.
Nos, amikor egyszer a kisleány megint a temetőben üldögélt és színes gondolatai látogatását fogadta, egy fekete lepelbe öltözött alak lépdelt át a sírok fölött és jött oda hozzá.
„Te is gondolat vagy?” kérdezte a kisleány, „sokkal nagyobb vagy bármelyik gondolatnál,
aki meg szokott látogatni és olyan szép is vagy, mint az én gondolataim közül egyik sem.”
A fekete lepelbe burkolt szépséges alak letelepedett a kisleány mellé.
„Túl sokat kérdezel egyszerre. Én valóban gondolat vagyok, de talán egy picivel több
annál. Egyáltalán nem könnyű megmagyaráznom, pedig szívesen megtenném.”
„Ne fáradj miattam”, mondta a kisleány, „nem feltétlenül szükséges, hogy értselek, az is
nagyon szép, hogy nézhetlek. De nagyon szeretném tudni, hogy hívnak. Az én gondolataim mindig elárulják, mi a nevük és az nagyon szórakoztató.”
„Én a Halál vagyok”, mondta a szépséges alak és nagyon barátságosan nézett a kisleányra.
Egyszerűen meg kellett bízni a Halálban, ha az ember a szemébe nézett, mert szép és jóságos szemei voltak – ilyen szemeket a kisleány még soha nem látott. Nem is ijedt meg.
Csak nagyon meglepődött és elcsodálkozott, és csaknem örült, hogy ilyen nyugodtan üldögélhet a Halál mellett.
„Tudod”, szólalt meg, „vicces, hogy az emberek mindig félnek, mikor rólad beszélnek,
pedig te annyira kedves vagy. Szívesen játszanék veled. Senki sem akar velem játszani.”
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…és a halál leült játszani a kisleánnyal – mint amikor két gyermek egymással játszik – a
temetőben a sírok között…
„Építsünk Eget és Földet”, mondta a kisleány, „remélhetőleg értesz hozzá. Csináljuk az
Eget világos kavicsokból, a Földet meg sötétekből. Te csak keress szorgalmasan kavicsokat.”
A Halál keresgélte a kis köveket és nagyon igyekezett, hogy a kisleány megelégedésére
tegyen.
„Már elég kövünk van”, szólt a kisleány, „úgy látom, nagyon szépen tudsz játszani.
Akarod az eget építeni, én meg a Földet, vagy fordítsuk meg? Nekem mindegy. Azt
választhatod, aminek jobban örülsz. Megengedem.”
„Nagyon köszönöm neked”, mondta a Halál, „de tudod, én nem vagyok már gyerek és nem
igazán értek ehhez úgy, ahogyan kéne. Te még gyerek vagy; építsd fel Egedet és Földedet
magad. De mindkettőnél segítek neked.”
„Kedves tőled”, válaszolta a kisleány, és építeni kezdte az Eget, meg a Földet a színes kavicsokból. A halál nézte, hogy dolgozik és segített neki.
„Most figyelj”, szólt a kisleány, „itt az Ég és ebben lakik a Jóisten, ez meg a Föld, ahol én
lakom. Mármost neked is kell egy lakás. De hát én nem is tudom, hogy te hol laksz?”
„Én Ég és Föld között lakom”, mondta a Halál, „mert hisz’ az emberek lelkét kell a Földről
az Égbe vezetnem.”
„Tényleg”, bólintott rá a kisleány, „akkor világos és sötét kövekből csinálunk neked lakást.
Szép lakás lesz, majd meglátod.”
A Halál örvendezett, és nézte, amíg a kisleány a lakását építette.
„Figyelj csak”, szólt a kisleány, „épp most mondtad, hogy az emberek lelkét vezeted a
Földről a Mennybe. Mesélj erről nekem egy kicsit – hogyan csinálod és egyáltalán, miért
kell meghalnunk? Nem futhatunk át egyszerűen a Mennyországba?”
Alighogy a kisleány ezt a kérdést feltette, megszólalt az esti harangszó.
„Hallod a harangokat?, kérdezte a Halál, „tudod, az emberek lelkével úgy van ez valahogy,
mint a harangokkal. Minden ember lelke egy harang, és hallod őket szólni - ha igazán
odafigyelsz - szomorúságukban és vidámságukban. Némelyiküknél ez a hang már csak
egész halk, s ez nagyon rossz. Ha én egy embert meglátogatok, akkor annak a lelkében
estére harangoznak – én aztán felakasztom a harangot az Égben és ott szól tovább.”
„És mind össze-vissza zeng-bong? kérdezte a kisleány, „az biztos nem valami szép, hiszen mindegyiknek más a hangzása. Gondolom, nem lehet kellemes a Jóistennek állandóan hallgatni.”
„Hát, ez igaz”, ismerte el a Halál, „de tudod, a harangok addig járnak vissza a Földre, és
annyiszor lesznek újraöntve, míg valamennyi megtalálja a saját, igazi hangzását és ös�szességükben is harmonizálnak. De míg ez be nem következik, nekem kísérnem kell az
emberek lelkét a Föld és Ég között.”
„Nagyon sajnállak”, mondta a kisleány, nagyon fárasztó munka lehet. De figyelj; majd
csak jobb lesz és akkor már nem is lesz dolgod, és akkor majd újra olyan szépen fogunk
játszani egymással, mint most.”
A Halál bólintott és szemei a messze-messze távolba révültek.
„Elkészült a lakásod”, mondta a kisleány, „csinos lett, ugye?”
„Nagyon csinos”, mondta a Halál, „köszönöm neked. De későre jár és haza kell menned.
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Jó volt veled játszani.” Ezzel a Halál kezet nyújtott a kisleánynak.
„Hát akkor jó estét”, búcsúzott a kisleány, és pukedlizett, „nem akarsz egyszer meglátogatni? Olyan sokat vagyok egyedül.”
„De igen”, válaszolt a Halál, „hamarosan meglátogatlak, mert annyira egyedül vagy.”
Nemsokára a kisleány nagyon beteg lett és mindenki biztos volt benne, hogy meg fog
halni. Az emberek szomorúak voltak, mert mindig szomorúnak tudták, ha valaki meghal,
különösen, ha ez a valaki egy gyerek, aki előtt még ott áll az egész élet… szokták mondani.
De hát ez egy különös gyerek volt, akit a nagyok nem értettek és akivel a kicsik sem szerettek játszani. Végül jobb is volt így.
Amikor megszólalt az esti harangszó, a Halál belépett a kisleány szobájába.
„Kedves tőled, hogy eljöttél meglátogatni”, mondta a kisleány.
„Estére harangoznak”, szólt a Halál és leült az ágy szélére.
„Ó, igen”, emlékezett a kisleány, „erről meséltél nekem olyan szépen, mikor együtt Eget,
meg Földet építettünk. Akkor biztos azért jöttél, hogy elvidd lelkem harangját. Remélem,
szépen szól majd, és a Jóisten nem mérgelődik.”
„A Mennyben nagyon vágynak már egy tiszta harangra”, válaszolta a Halál, „ezért kértek
meg, hogy jöjjek el hozzád.”
„Szóval, akkor meg kell halnom?” kérdezte a kisleány.
„Nem kell ezt így nevezned”, mondta erre a Halál, „nézd csak, egészen egyszerű a dolog;
az ajtódban áll két angyal és ők felvezetnek az Égbe, a Jóistenhez.”
„Én nem látom az angyalokat”, mondta a kisleány.
„Majd a karjaimba veszlek, és akkor egyből meglátod őket”.
És akkor a Halál a karjaiba vette a kisleányt, aki – amint a Halál karjában volt – azonnal
meglátta a két fényességes, fehér ruhás, ragyogó szárnyú angyalt, és azok a szárnyak felvezették az Égbe, a Jóistenhez. A kisleány haranglelke megszólalt és régen nem hallottak
már a Mennyben ennyire tiszta esti harangszót.
Az Égben nagyon szép volt minden, és a kisleány sem volt már furcsa, különös gyerek,
mert a nagy angyalok megértették, a kicsik meg játszottak vele. A Jóisten is módfelett
elégedett volt és örült, hogy ennyire tiszta harangot kapott. A kisleány csak azt találta
szomorúnak, hogy a Halálnak a Földön kellett maradnia. Egyszer, amikor lepillantott, látta
a temetőben álldogálni, hát odabiccentett neki.
„Hallod, amit innen fentről kiabálok neked?”, kérdezte a kisleány.
„Igen”, válaszolta a Halál, „és nem is kell annyira kiabálnod, mert számomra annyira közel
vannak egymáshoz Ég és Föld, mint amikor együtt a kövekből építettük.”
„Örülök neki”, mondta a kisleány, „csak az a kár, hogy már nem játszhatok veled. Most
már senki sem játszik veled. Ne legyél nagyon szomorú emiatt, hallod?”
„Nagyon jó volt, hogy játszottál velem”, válaszolta a Halál, „és ha majd valamikor
elszomorodom, akkor meghallom fentről a lelked csilingelését, és újra örülök, mert egyszer egy gyermek játszott velem.”
„Igen, tedd ezt”, szólt a kisleány, és szeretnék neked még valami gyönyörűt mondani, amit
a nagy angyalok meséltek. A nagy angyalok azt mondták, hogy egyszer majd eljön az az
idő, mikor összhangban zeng az összes lélek harangja, és minden ember gyermekjátékokat játszhat majd a Halállal.
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MEGEMLÉKEZÉSEK
2019. október 9.

időkoordinátáktól, még kevésbé politikai
hovatartozástól. A gyerek, az gyerek. Az ő
nevelődésük, felnevelkedésük örökérvényű
szabályok szerint működik. Sem politikai
célkitűzések, hosszú távú gazdasági megfontolások, sem a technika fejlődése, sem
percenként változó pszichológiai kutatások és ehhez igazított – és évente változó
– központosított tanmenetek nem változtatnak ezen.

MA ÉJSZAKA MEGHALT VEKERDY TAMÁS
Azt hittem (hittük), örökké él majd.
Valahogy így is van – örökké fog élni! Emlékeinkben…
Ő volt mindőnk bölcs nagypapája. Derűs,
aktív, megingathatatlan volt. Jó volt őt hallgatni.
Minden egyszerű volt és lelkesítő. Gondolatai nemcsak „Waldorf-gondolatok”
voltak, hanem a nevelésről elmesélt igaz
történetek. Soha sem beszélt bonyolult
dolgokról, mert az életről mesélt. Humoros
volt és szókimondó. Ahogy ő tudta mondani, hogy „marhaság”, azt minden gyerekekkel foglalkozó embernek – legyen az szülő,
tanító, pszichológus – meg kell tanulnia.
Meg kellene tanulnia. Mert ami nem igaz,
az: marhaság! Amit fentről erőltetnek, az
marhaság. (A Waldorf-dogmák is – éreztette ezt a Waldorf-pedagógiát könyvből
magoló, ostoba, dogmatikus, vagy akár
„megélhetési” Waldorf-nevelőkkel is.) Azon
kevesek közé tartozott, akik tudták, szentül hitték és hirdették, hogy minden gyerek
„más”. A gyerekek jó és igaz szóra várnak
és vágynak, teljesen függetlenül tér- és
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Vele együtt hittünk abban, hogy van kiút,
abban, hogy vannak az életben megfellebbezhetetlen bölcsességek, amelyeket nem
lehet újra és újra megváltoztatni, „modernizálni”, az új időkhöz igazítani, mert hamisak, gonoszak, mert falanszterek. Mert
marhaságok.
A világ nagy pedagógusainak egyike eltávozott. Ránk hagyta örökségét, miként Rudolf Steiner is. Számomra örökre azok közé
fog tartozni, akiknek gondolatai, példamutatása iránytű lesz mindig. Amikor megtorpanok, elbizonytalanodom, fel tudom tenni
magamban a kérdést: „No és most erre mit
mondana Vekerdy Tamás?”
Tamás, köszönjük…
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Kőhalmi Ákos

MEGEMLÉKEZÉS KLÁRI NÉNIRŐL

több gödöllői osztály is megfordult náluk.
Legutóbb Ruszkay Andrea előző osztálya,
akiknek a fogadásánál már elég idős volt
Klári néni és mégis ő mesélt a gyerekeknek.

„A tisztelet, ahogy az anyaföldhöz nyúlt,
példaértékű”
Mezei Ottóné, Klári néni ízig-vérig pedagógus volt és nyugdíjasként is nagyon sokáig
kapcsolatban volt a gyerekekkel. Hazánkban a biodinamikus mezőgazdálkodás
úttörő személyisége. Hatalmas energiával vetette bele magát ebbe a munkába,
nevelte a kertészeket, gazdákat ebben a
szellemben. Számtalanszor megfordult itt,
Gödöllőn is, ahol évente tartott konferencián előadásokat a Szent István Egyetemen.

Nagyon nyitott, érdeklődő ember volt, aki
nagyra értékelte a művészeteket, odaadó
híve volt az euritmiának, és amikor csak
tehette, euritmiázott az Antropozófiai Társaságban a rendszeres heti összejövetel,
a “Zweig” (magyarul: “Ágacska”) előtt. Férjével, Mezei Ottóval, aki hallatlanul nagy
tudású művészettörténész volt, elkísért
minket euritmiaképzős koromban görögországi tanulmányutunkra. Remek előadásokat hallhattunk tőlük. Görög földön mesélt többek között Démétér és Persephoné
mítoszáról. Az euritmiát nemcsak erkölcsileg támogatta, nagyban segítette a sokszor
a munka mellett képzésre járó hallgatókat.

Egy időben igen szoros volt kapcsolata
iskolánkkal, többször is ellátogatott hozzánk. Időnként stúdiumot is tartott a pedagógiai konferenciának, szülőknek. Az egyik
ilyen alkalommal olyan élő módon beszélt
a húsvét misztériumáról, ami mai napig
megmaradt bennem, és amikor később
egy antropozófus körben hasonló témában tartottam beszámolót – sokat idéztem
abból, ami tovább élt bennem az ő előadásából.

Évek óta tartó, hosszas betegség után búcsúzott el tőlünk. A barátaimmal egy-két
éve még meg tudtam látogatni betegágyánál. Igazán tartalmas, gazdag élete volt és
mindannyian, akik ismertük és szerettük –
sokan vagyunk itt, Gödöllőn – sokáig hordozzuk őt emlékezetünkben, szívünkben.

Gyerekek százait fogadta Legénden, a
biodinamikus gazdaságban, hogy közelebb hozza hozzájuk a természetet és ezt
a fajta szemléletet. Nagy szerencsénkre

Búcsúzunk tőled, drága Klári néni!
Kolinger Margit
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MEGEMLÉKEZÉS SZÉKELY ANIKÓRÓL
Sokáig gondolkodtam, eleget tudok-e tenni
a felkérésnek, hogy én emlékezzem meg
Anikóról, aki túlságosan közel áll(t) hozzám, s minden emlék túl személyes, ami
hozzá fűz. És mindegyik olyan vidám, an�nyira élettel teli! Amikor meghallottam a
hírt, akkor sem a szomorúság volt az első
érzésem. Megjelent előttem a derűt sugárzó arca, és fülemben csengett az önfeledt
kacagása. Soha senkit nem hallottam ilyen
őszintén nevetni. Soha senkivel nem találkoztam, aki ennyi idősen így meg tudta
őrizni tiszta gyermeki lényét. Mindig kapható volt a pajkos játékosságra, és szemében ott bujkált az a jellegzetesen „anikós”
huncutság.
Vele eltűnt a köztünk lévő korkülönbség,
pedig édesanyámmal volt egyidős. Úgy
tudott magához emelni, hogy az ember
szárnyakat kapott, és nem a „mester és
tanítvány" viszonyában léteztünk, hanem
mintha a barátnőm lenne. Hálás vagyok
ezért. Hálás vagyok az égieknek, hogy neki
is és Gyuri bácsinak is tanítványa lehettem. S ahogy sokszor megbeszéltük: odaát
folytatjuk...

A kép forrása:
Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság

és maradunk. De hadd beszélgessek még
egy kicsit Veletek. Hadd mondjam el Nektek, hogy boldogság volt Veletek együtt
lenni, tanítani Titeket és tanulni Tőletek. A
tanulás kölcsönös volt, természetesen.

De álljon itt valami, amire „véletlenül" rátaláltam, s túlmutat a személyesen és a földin is. Egy levél Anikótól, amit a 25. évfordulóra küldött nekem (2016.09.19.), hogy
olvassam fel, mert nem tud már jelen lenni.

Mindannyiunknak be kell vallanunk ezen
a szép napon, hogy 25 évvel ezelőtt sokkal kevesebbet tudtunk mindannyian a
Waldorf-pedagógiáról, mint ma. Belső igényeink növekedtek és elindult egy finom
folyamat az elmélyedés irányában. Megértettem, hogy miért szól „A Waldorf-pedagógia elmélyítése" című könyvben a pedagógusokhoz írt második mondás a befelé
néző pillantásról. Ezt tanította tulajdonképpen Gyuri bácsi is, akiről most emlékezzünk meg, akire most emlékezzünk.

Kedves Tanítványaim, Drága Barátaim!
Igen, barátaimnak nevezhetlek mindannyiótokat akkor is, ha nem találkozunk, vagy
ha talán az életben soha többé nem találkozunk. Mélyen egyetértettünk a cél megvalósításának gondolataiban, s ez a cél élő
ma is, tehát a kapcsolatunk is.
Kilencvenedik évemben járok, nem tudok
Veletek együtt lenni ezen a szép napon,
gyenge és beteges vagyok.

A Waldorf-pedagógia fokozatos megértésének árnyalt, egyéni és közös folyamatát
megakadályozhatják azok a reformtörekvések, amelyek az említett mondást kikerülik.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek Benneteket most, gondolatban együtt vagyunk
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Kérlek Benneteket, óvatosan. Az elmélyedés minden kérdésre választ ad.

Drága Anikó!
„A világ Istenének fénye, melege burkoljon
be Téged!" „Szállj szeretet-hordozottan,
fénnyel telve a magasba..."

És most hadd búcsúzzam azzal a verssel, amit Gyuri bácsi olyan sok szeretettel
mondott el nektek, nem is egyszer.

Forgács Erzsébet

Szerető öleléssel: Anikó

"Ha a tanár, a szülő eddig az időpontig

Weöres Sándor: A felső fény

elérte, hogy szavai hitelesek voltak, akkor

A felső fénybe ér a szenvedély
az árny a felső fénybe ér, az éj
s minden hiány a felső fénybe ér.

nem kell sokat tennie, de gondolnia kell
arra, hogy egy-egy gyerek nem tud azonosulni, például egyszerűen azért, mert élete

A felső fénybe ér minden veszély,
minden a felső fénybe ér, a tér
minden veszélye a felső fénybe ér.

eltorzult otthoni környezetében. A gyerek
a szülőn, személyeken keresztül találkozik
elsősorban a magasabbrendűvel."

A felső fénybe ér a lenti fény,
a fény a felső fénybe ér, a fény
minden más fény a felső fénybe ér.

(Égi lajtorján)

Hlovoska Arnold, 7. osztály
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KÉT LEHETSÉGES ÚT A PEDAGÓGIÁBAN
EGY BESZÉLGETÉS
Werner Kuhfuss
Az Egyik: Hogyan gondolhatja Ön, hogy
a gyerekekkel való együttlétben egészen
emondhatunk a pedagógiai formákról?
Hisz az ilyen formátlanság teljes káoszhoz
vezet.Felfogásom szerint gyermekek akaratát ebben a korban a jó szokások kialakításával kell felkészítenünk a későbbi életre.

Maga a tisztelet az, mely a másik ember
érzékelése által megszületik, amely formát
és alakot ad az egymással történő érintkezésben. Nincs ez másképp nálunk, a kisgyermekekkel való együttlétben sem.
Az Egyik: Csupán egy valamit felejt el: A
kisgyermekek még tapasztalatlanok és
tanulatlanok. Esetükben nem feltételezhetjük, hogy olyan helyesen, jól nevelten
viselkednek majd, mint egy tanult felnőtt.
A gyerekeknek először el kell sajátítaniuk a
társas érintkezés formáit, melyeket a barátaiktól elvárnak.

A Másik: Kedves Barátom! Nekem egészen
mások a tapasztalataim, melyeket pár évtizednyi, sok-sok gyermek között eltöltött
időszak során szereztem. Igyekszem úgy
fogalmazni, hogy ez által kapjon összehasonlítást: Hogy viselkedik a feleségével és
a munkatársaival? Vannak velük kapcsolatban pedagógiai céljai és formái? Bizonyára nincsenek. Kaotikus és formátlan az
egymáshoz való viszonyuk? Remélhetőleg
nem az. S vajon mi ad rendszert és formát,
ha nem a pedagógiai cél?

A Másik: Kedves Barátom, az én meggyőződésem és tapasztalatom egészen más.
Önnek akkor lenne igaza, ha a gyermekek
valóban olyanok lennének, ahogy előttünk
megjelennek: testileg kicsiny lények, akik
csak a mi pedagógiai közreműködésünk

Évszakasztal, 1. osztály
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segítségével fejlődnek. Én más úton járok.
Már a legkisebb gyermeket is úgy szólítom
meg, mint olyasvalakit, aki már most is jelen van, azonban még láthatatlanul. A gyermekek ugyanis az égi világból éppen most
érkező hírnökök, kiknek tudása van az új,
felénk érkező történésekről, melyek majd
az ő életük során fognak bekövetkezni, s
amelyeket én, aki már régebben megszülettem, még nem ismerhetek.

ha sok gyermek van együtt, akkor egyéni
helyzetek olyan összevisszasága jön létre,
melyeknek nincs közös nevezőjük. Nem
hasonlít ez kicsit a hajdani diákmozgalmak
minden fegyelmezést elutasító látszatpedagógiájára?
A Másik: Éppen ellenkezőleg. Az akkori elképzelés az volt, hogy a szabadság az által
jön létre, ha a gyerekeket csak egyszerűen
szabadjára engedik, miközben a felnőttek
egymással fecsegve és tétlenül a gyerekek
közelében álldogálnak. Ezáltal azonban egy
szellemi-lelki űr keletkezett, és a gyerekek
ennek megfelelően is reagáltak: káosszal.
Ezt azután szabadságnak nevezték.

A gyermekekhez való viszonyulásom ennek értelmében a következő: egy kisgyermeket látok, de ezzel egyidejűleg tudatában vagyok annak, hogy ezt a gyermeket
körülveszi egy magasabb szellemi lény, a
tulajdonképpeni individualitás. Ezt a lényt
szólítom meg, amikor a kisgyermekhez
szólok. Szavaim gyermeknek megfelelőek,
magatartásomat azonban, éppúgy, mint
beszédmódomat, áthatja az individualitás
iránt érzett tisztelet, mely előtt tanulásra
készen állok. És ez a beszéd, ez a gyermekkel való érintkezés minden élethelyzetben — melyek naponta adódnak —, mindig
személyes, mindig új, minden pillanatban,
minden nap más, és meglepő a gyermek
számára éppúgy, mint számomra.

Ennek ellenkezője történik azonban, ha
a játszó gyermekek körül a biztonságot
nyújtó időbeosztás kialakítása nem ilyen
vagy olyan pedagógiai szempontok szerint
valósul meg, hanem a felnőttek jól átgondolt munkatevékenységéből fakad. Ha a
kultúrtörténetet tekintjük, akkor azt látjuk,
hogy a felnövekvő gyermek — főképp a
kisgyermek — számára legkedvezőbb körülményeket a falvak vagy az eleven és jól
szervezett munkatevékenységeket végző
műhelyek adták. A gyermekek a köztes terekben a játék teljes szabadságában éltek
és játszottak. Számos életút tanulmányozása során olvashatunk erről. A szabad
gyermeki játék ekkor azonban a vidéki és
a kézműves élet szabályszerűségeit és törvényszerűségeit tükrözte. Ez tartotta meg,
ez éltette a játékot.

Ha ebből szokások is alakulnak — és bizony ez történik —, akkor ezek olyan szokások lesznek, melyeket nem én vezetek be,
hanem ezek a gyermek individualitása és
a köztem megvalósuló együttműködésből
születnek. Így alakítja az individualitás önállóan a maga tapasztalatait és szokásait.
És számomra egyedül ez a fontos.

Az Egyik: Némi idegenkedéssel, azonban
készségesen követem az Ön gondolatait.
Nem gondolja, hogy ma egy teljesen más
korban élünk, és hogy nosztalgikus és életidegen a hajdani vidéki közösségek látszólag ideális világa iránti rajongásunk, amikor
a gyermekeink egy teljesen ezzel ellentétes
jövő felé haladnak?

Az Egyik: Elszédülök, ha Önt hallgatom.
Hiszen így az az érzésem, mintha minden
biztos alap hiányozna, és ezt a biztos alapot csak a körülmények mindig ismétlődő
azonossága biztosíthatja.
Csak a hasonló élet- és időbeli formák
biztos visszatérésében érezheti magát
biztonságban és megtartva a gyermek a
mai meghasadt világban. Amit az imént
elém tárt, az számomra mint egy tetszőleges, önkényes világ jelenik meg, melyben,

A Másik: De vajon milyen összefüggésben
áll ezzel a jövővel az Ön által képviselt pedagógiai forma? Hogyan tudhatná ma, hogy
azok a jó szokások, amelyeket a gyerme-
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keknek megtanít, húsz, harminc év múlva
alapul szolgának-e majd egy élethez, melyet még Ön sem ismer, amelyről azonban
néhány dolgot már most is sejthetünk. Ki
az vajon, aki tudhat erről a jövőről valamit?
Egyedül maga az individualitás. Így tehát
nekem az individualitástól kell tanulnom.
Csak attól az individualitástól tanulhatok,
aki velem szemben áll, hogy megfejtsem,
mire van szüksége a maga életalapjaihoz.
Csak az általam leolvasottakból — így gondolom — fakadhatnak a cselekedeteim,
hogy a gyermekben a kitartás képességét
erősítsem az eljövendő nehéz időkre, mely
csupán az égben előkészítette életimpulzus magjából eredhet. Mivel azonban a
gyermekek, akik az én óvodámba járnak,
mind hasonló korúak, azaz szellemi előkészítésüket ugyanabban az időben kapták,
így mindőjükben megfigyelhető valami közös.

a gyerekeikkel, továbbá rendet és biztonságot nyújtunk számukra.
A Másik: Útjaink itt sajnos elválnak. Remélem — és hosszú évek tapasztalata megerősít ebben —, hogy gyermekeink játékos
korszaka új kultúra kezdetét jelentheti számunkra. Tudom, hogy minden józan érvelés nézeteim ellen szól. A szellemi valóság
azonban nem követi a józanság érveit. Ha
a falu, vagy a régi értelemben vett kézművesség lassanként el is tűnik, az igazi,
zeneiséggel áthatott munka mint a föld
átalakításának eleme azonban soha nem
szűnik meg létezni. Az ellenállással szemben végzett munkát, és az ebből születő
kézzelfogható produktivitást éppen most,
a mechanizálás és a digitalizálás korában
újra meg kell tanulniuk az embereknek. A
játék mint a szabadság igazi eleme csak
egy megújult munkához való hozzáállás
fényében fejlődhet. Ha ámulattal és tisztelettel állunk a játék forrása előtt, akkor felismerhetjük benne a kultúra új kezdetét. Az
összes művészet, a tudományok, a vallás
és morál csírájában ott van minden igazi
játékpillanatban. Azonban rajtunk múlik,
hogy az adottságok kibontakoznak-e, hogy
felismerjük-e azokat. Hiszen egyedül ez a
csodálattal teli, alkotó felismerés hívja életre a létesülő, gyermeki alakban jelen lévő
ember kultúráját, kultúrára való képességét. Ön pedig legyen csak józan, járja csak
a bevált, megszokott ösvényeket! Még egy
kis ideig remélhetőleg megadatik a szellemi szabadság lehetősége Önnek is és
nekem is. Én az állandó fejlődés kalandját
választom, melyen a gyermekek vezetnek,
akiket ismerek. Ég áldja!

Ha sikerül megéreznem ezt a közöset, akkor nincsenek individuális szituációk, melyek egymásnak ellentmondanak, hanem
átélhetővé válik az egyéni hangok sokasága, melyek azonban egy szociális zeneiség
után vágyakoznak, hogy eljussanak egy
közösséghez, mely áradó, de mégis harmonikus, egységes, gondoskodó és beburkoló.
Ezt a mindent átható zeneiséget humornak
is nevezhetjük, mely az élet komolyságát is
teljességgel magában hordozza.
Az Egyik: Ez most már nekem túl bonyolult.
Amennyiben az Ön felfogása helyes, akkor
ez túl sokat kíván a nevelőtől. Vajon kinek
vannak olyan képességei, amelyeket Ön itt
felsorol? Én csak annak lehetőségét látom,
hogy egy biztos és gondosan kidolgozott
módszertant fejlesszünk ki, amely sok embernek megfelel, s amely azok számára is
megtanulható, akik nem rendelkezek azokkal a képességekkel, amelyeket Ön elvár.
Hiszen sok helyen az én pedagógiámat
igénylik a szülők, akik biztosak akarnak
lenni abban, hogy nem fogunk kísérletezni
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NÖVÉNYTAN EPOCHA AZ ÖTÖDIK OSZTÁLYBAN
Rudolf Steiner: Nevelésművészet az ember lényének megismeréséből
(GA 311)
Torquay, 1924. augusztus 14., részletek
„Most az a lényeg, hogy a gyermeket, miután belépett a 9. vagy 10. életévébe, bevezessük a külvilág néhány elemi tényébe,
lényébe; a növényvilág és az állatvilág tényeibe. Más tárgyakról is szót ejtünk majd
még. De éppen ezeknél a dolgoknál fontos,
hogy úgy vezessük be a gyermeket, ahogy
azt az emberi természet megköveteli. (…)

helyénvaló természet- és emberismeretre
szert tennünk. (…)
Ha itt van önök előtt egy növény (lásd az 1.
rajzot), az önmagában még nem a növény,
hanem a növényhez tartozik még az is, ami
talajként alatta van, behatárolatlanul tágan,
talán egészen széles körben. Vannak növények, amelyek egész nagy távolságokra
sugároznak szét apró gyökerecskéket. Mivel ez a darab föld, amelyben a növény él,
tágabb értelemben hozzá tartozik, arra a
tényre hívja fel a figyelmünket, hogy a földet trágyáznunk kell, ha azt akarjuk, hogy
bizonyos növények rendesen nőjenek.
Nemcsak ez a bizonyos növény él, az is él,
ami itt van, vele él, hozzátartozik a növényhez; a föld együtt él vele. (…)

Ha egyedi növényeket teszünk a gyerek elé,
és ezeken az egyedeken végeztetünk vele
megfigyeléseket, akkor először is olyasvalamit tettünk, ami nem felel meg a valóságnak. Egyetlen növény-egyed önmagában
nem a valóság. Ha kitépjük egy hajszálunkat, és ezt az egy szálat vizsgáljuk, mintha
önmagában való dolog volna, annak így
szintén nincs realitása.
A közönséges életben mindenre azt mondják: csak az, valóságos, amit valahogy
szemmel el tudnak különíteni. De hiszen
teljesen más, ha egy követ vizsgálunk, vagy
ha egy hajszál vagy egy rózsaszál van előttünk. A kő még tíz év múlva is pontosan
ugyanaz lesz, ami ma, a rózsa viszont két
nap múlva már nem; csak az egész rózsabokron van realitása. A hajszálnak sincs
valósága önmagában, csak a teljes fejjel, a
teljes emberrel együtt realitás. És ha kimegyünk a mezőre, és növényeket tépünk le,
az olyan, mintha kitéptük volna a föld haját.
Hiszen a növények pontosan úgy hozzátartoznak a földhöz, a- hogy a hajszálak az
emberi szervezethez.

Vannak növények, amelyek tavasszal virágoznak, május, június táján kirügyeznek, és
őszre gyümölcsöt hoznak. Azután elhervadnak, elhalnak. Benne ülnek a földben, s
a föld hozzájuk tartozik. De vannak olyan
növények is, amelyek a környezetből veszik
fel a föld erőit. Ez volna a föld; most a gyökér felszívja az erőket, amelyek a környezetben vannak, magába szívja őket. S mert
most felszívta a környezet erőit, felszállnak
a föld erői, és fa lesz belőlük.
De, hát mi is egy fa? Egy fa, sok növényből
álló kolónia. Hogy egy domboldalt tekintünk-e, amely maga kevésbé él, s amelyet
sok növény borít, vagy egy fa törzsét, ahová sokkal elevenebb állapotban húzódott
bele a föld, mindegy. Egyáltalán nem tekinthetünk tárgyilagosan egyetlen növényt
sem önmagában.

Badarság lenne egyetlen hajszálat önmagában vizsgálni, mintha csak úgy valahol
magában keletkezne. Éppígy badarság
botanikai gyűjteményként növényeket hazacipelni, és minden egyes növényt önmagában tekinteni. Ez nem felel meg a valóságnak, és ezen a módon nem lehetséges

Utazzanak át egy tájon, vagy még inkább,
sétáljanak egy vidéken, ahol bizonyos geológiai formációkat találnak, például elterülő
vörös homokot, és nézzék meg az ottani
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növényeket: legnagyobbrészt sárgás-vöröses virágú növények élnek rajta. A virágok
hozzátartoznak a talajhoz. A talaj és a növény egységet alkot, mint a fejbőrünk és a
hajunk.

Azonban, a növények a növekedési erőikkel
ugyanúgy hozzátartoznak a földhöz. Nincs
föld önmagában és növények önmagukban, éppoly kevéssé, mint ahogy a valóságban nincsenek hajszálak önmagukban
és emberek önmagukban. Ezek összetartoznak. És ha úgy tanítjuk a gyereket, hogy
azt neveztetjük meg vele, amit botanikai
gyűjteményből veszünk elő, akkor valótlanságot tanítunk neki. Ennek következményei vannak az életre; hiszen a gyermek
sohasem fogja megérteni, az így tanított
növénytanból, hogyan kell például bánnunk
a mezőgazdasági termőtalajjal, azt hogyan
kell élővé tennünk a trágyázással. Azt,
hogy a termőtalajjal hogyan kell bánni, a
gyermek csak akkor fogja megérteni, ha a
talaj és a növény összefüggését is megérti.
(…) Ezeknél a dolgoknál nem csak arról van
szó, hogy ismereteket szerezzen a gyermek, hanem arról is, hogy helyes érzéseket
kapjon. Ezt viszont megint csak akkor látjuk be, ha szellemtudományosan vizsgálunk egy ilyen kérdést.

Ezért nem szabad a gyermeknek egyszer
földrajzot, és geológiát másszor botanikát tanítanunk. Mert ez butaság. Ugyanis
a földrajznak, a táj leírásának, és a növények szemléletének mindig egységben
kell lennie; mert a föld egy organizmus, s
a növények olyanok, mint a haj, ezen az
organizmuson. És a gyermeknek el kell
tudnia képzelni, hogy a föld és a növények
összetartoznak, hogy minden darab föld
hordozza azokat a növényeket, amelyek
ahhoz a földdarabhoz tartoznak. Helyes
tehát, ha a növénytant csakis a földdel ös�szefüggésben vizsgáljuk, és határozott érzést ébresztünk a gyermekben arról, hogy
a föld élőlény, aminek haja van. A hajszálai
a növények… Azt mondják, a földről, hogy
nehézségi ereje van, a gravitáció. Ez a földhöz tartozik.

R. Nagy Kincső, 7. osztály
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Képzeljék el, hogy a legjobb indulat vezérli
önöket, és azt mondják: A gyereknek mindent szemléletesen kell megtanulnia, tehát
a növényekről is szemléletesen kell tanulnia. Korán ránevelem, hogy növényeket
gyűjtsön és hozzon be. Mindent megmutatok neki, hiszen ez a valóság. Ugyanis
úgy gondolom, hogy ez a realitás, ez tehát
a szemléltető oktatás. Csakhogy éppen
olyasmit nézünk ekkor, ami nem valóságos. Az ilyen szemléltető oktatással a legdurvább badarságot művelik manapság!

berek. Ekkor még nem különíti el magát a
gyerek a környezetétől. Most, hogy különbséget tesz, megint csak össze kell kapcsolnunk őt a külvilággal, egy magasabb
szinten. Most úgy kell bemutatnunk neki a
talajt, amin áll, hogy ez a talaj magától értetődő módon hozzátartozik a növényekhez.
Akkor gyakorlati érzéket nyer – amint bemutattam – a mezőgazdasághoz is. Tudni
fogja, azért trágyázunk, mert a földnek egy
bizonyos módon kell elevennek lennie egy
adott növényfaj alatt. A növényegyedet,
amit egy botanikai gyűjteményből vesz ki,
nem önmagában valónak tekinti, de egy
adott állatot sem önmagában valónak tekint, hanem az egész állatvilágra úgy tekint,
mint egy, a teljes földön szétterülő, nagy,
de részeire széttagolt emberre. Így tudja az
ember, hogyan is áll a földön, és tudja, hogyan viszonyulnak őhozzá az állatok.

Akkor úgy ismeri meg a gyerek a növényt,
mintha mindegy lenne, hogy egy hajszál viaszban vagy az emberi bőrben növekszik.
Viaszban pedig nem növekszik. Ha ilyen
fogalmakat fogad be a gyermek, akkor
azok teljesen ellentmondanak annak, amit
akkor szívott magába a gyermek, mielőtt a
szellemi világból alászállt a földre. Hiszen
ott teljesen másképp nézett ki a föld. Ott a
gyermek, vagyis a gyermek lelke, elevenen
találkozott az ásványi talajvilág és a növekvő növényvilág összetartozásával. Miért?
Mert a gyermeknek fel kell vennie valamit,
ami még nem ásványi, hanem az ásványivá
válás felé tart: az éteritást, hogy egyáltalán
megtestesülhessen. Bele kell növekednie
a növényi minőségbe. A növényi minőség
pedig a földdel rokonként jelenik meg.

Rendkívül fontos, hogy a 10. életévétől
kezdve úgy 12 éves koráig felébresszük a
gyermekben ezeket a képzeteket növényről-földről, állatról-emberről. A gyermek
ezáltal a teljes lelki, testi, és szellemi életével egy igen sajátos módon illeszkedik
bele a világba.
Azáltal, hogy érzést adunk a gyermeknek
– és mindezt érzésben, művészileg kell
közvetítenünk a gyermek felé -, hogy tehát
érzést adunk a gyermeknek a növények és
a termőföld összetartozásáról, a gyermek
okos lesz, valóban eszes és okos; természetesen fog gondolkodni. (…)

Ezt az egész érzés-sorozatot, amit átél a
gyermek, amikor a földi előtti létből alászáll
a földi világba, ezt az egész gazdag világot
összezavarjuk benne, kaotikussá tesszük
a számára, ha úgy vezetjük a növénytan
tanulásában, ahogy az szokás; miközben
bensőleg felujjong a gyermek, ha a földdel
összefüggésben ismeri meg a növényvilágot. (…)

Miért is tévelyegnek a mai emberek, hogy
úgy mondjam, gyökértelenül a világban?
Az embereken, ahogy manapság járnak-kelnek, bizony meglátszik, hogy nem
rendesen járnak, nem lépnek rendesen a
talpukra, vonszolják a lábukat. Bizonyos
dolgokat megtanultak a különböző sportokban, de ezek ismét elég természetellenes dolgok. És mindenekelőtt vigasztalan a
gondolkodásuk! Nem tudják, mi hasznosat
tehetnének az életben. Akkor még esetleg
tudják, mit tegyenek, ha a varrógéphez
vagy a telefonhoz ültetjük őket, vagy ha pl.

Azt mondtam önöknek, hogy a 9. és 10.
életéve között eljut oda az ember, hogy különbséget tesz önmaga, mint szubjektum,
és a külvilág, mint objektum között. Elkülöníti önmagát a környezetétől. Korábban
csak meséket, legendákat mondhattunk
neki, amikben a kövek és a növények úgy
beszélnek és cselekszenek, mint az em-
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vasúti utazást vagy világkörüli utat szervezünk nekik. De saját magukkal nem tudnak
mit kezdeni, mert a neveltetésük nem helyezte őket a megfelelő módon a világba.
Ezt azonban nem lehet azzal elérni, hogy
folyton frázisokat hangoztatunk, miszerint
helyesen kell nevelnünk az embert. Csak
azzal lehet elérni, hogy valóban egyenként, konkrétan rátalálunk olyasvalamire
az ember számára, mint hogy pl. rendesen
beleillesztjük a növényt a termőtalajba, és
az állatokat a megfelelő módon állítjuk az
ember mellé. Akkor a megfelelő módon áll
majd az ember a föld hátán, és akkor helyesen viszonyul majd a világhoz. Ezt kell elérnünk a tanításon keresztül. Ez a fontos, ez
a lényeg. Mindig az a lényeg, hogy minden
egyes életkor számára megtaláljuk azt,
amit az emberi fejlődés alapján az adott
életkor maga megkövetel. Ehhez pedig valódi embermegfigyelésre van szükség, valódi emberismeretre.”
És hogy hogyan is működik ez a gyakorlatban? Ízelítőül az ötödikesek növénytan
epochájának verseiből válogatott Richter
Bea.
Gomba-költemények

Dékány Bence, 5. osztály

Eső növeszti, szél terjeszti,
sötét helyen nagyra nő
nagy kalapja feltűnő,
pici piros kalapos,
ne szedd le, ha haragos.
Madaras Dorka
Barna a kalapom,
és nincsen virágom,
nincsen termésem és levelem se,
micéliumfonalam meg gyenge.
Szeretem a hideget
és a nedves helyeket.
Venicz Botond

A növényvilág csecsemői
eső után növekednek
spórákkal szaporodnak
elviszem hozzád,
ezek itt a gombák
Bulyáki-Jenei Bodza
Spórákkal szaporodik,
erdőben növekedik,
se nem növény,
se nem állat,
mégis ellepi a lábad.
Finom némelyik,
de nem mindegyik,
amelyik finom, az a jó!
Milánóiba való.

A fák alatt él egy gomba,
a kalapja ronda.
Ha sokat esik az eső,
ő még nagyobbra nő.
Ám ballag a gomba,
mert sok a rokona,
és van bocskora.
Szabó Alex

Barna Boldizsár

Nem is növény, nem is állat,
úgy hívják, hogy gomba.
Korhadt fa tövében üldögél,
s várja, hogy felrobbanjon.
Festeni is tud nekünk, ha
behozzuk a házba,
és rátesszük egy á-négyes
félfamentes lapra.
Simon Katalin
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A moszat kis egyszerű lény,
már kell neki a fény,
sok halnak eledele,
ízletes kis csemege.
Szabó Alex
A vízben laknak a moszatok,
valakik szerint algák,
termelnek sok oxigént,
nem is olyan balgák.
Szécsi Móric

Kerék Tamara, 5. osztály

A vízben élő egyedek
csúszósak és zöldesek,
a legjobb kacsaeledelek.
Ha a stégen szaladsz, elcsúszhatsz,
moszatokra pottyanhatsz.
(U.i.: Szárazföldön, fákon él a gomba,
társával zuzmóként él.)

Moszat-versek
Kék moszat, zöld moszat,
kicsiny mind a kettő,
Megeszi a teknős
és tele lesz a bendő!
Farkas Ákos

Madaras Dorka

Van, kérem a moszat,
másik nevén alga,
olyan mint egy maszat,
sárga, zöld és barna.
Nincs gyökere, se virága,
mégis növény, mondom rája.

A moszat az első növény,
ott úszkál a víz felszínén,
színük zöld, vörös és barna,
ez a moszat vagy az alga.
Mayer Hanna

Szalai-Kökéndy Lóránt

Egyedül nem tudok megállni egyenest,
a víz engem mindig támogat, terelget.
Apám a Nap, anyám a tenger,
"erdőm" egy egész halrajt elrejt.

Kicsi, csúszós növény vagyok,
a sziklába kapaszkodok.
Hogyha elvisz a víz,
úszok vele nagyot, biz!

Várkonyi Emma

Venicz Botond

5. osztály
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FÖLDI ÉS ÉGI BARANGOLÁSOK
a nyolcadikosok fogalmazásain és versein keresztül
KÉPZELETBELI UTAZÁSOK
Horváth Emma: Amerikai utam
1996. június 16. London
Ma reggel, pontban 9 órakor indult el a
repülőgépem a londoni Heathrow repülőtérről. Az Amerikai Airlines légitársaság
gépével repültem az „Újvilág” felé. A célállomásom New York reptere,, a John F. Kennedy nemzetközi repülőtér.
Életemben először ültem repülőgépen, így
kicsit izgultam. Az ablaknál sikerült helyet
kapnom, így felszállás után láttam, ahogy
eltűnik alattam London városa. Szerencsére kevés felhő takarta a várost, ezért szinte
tisztán láttam a város nevezetes épületeit
pl. a Big Bent, a Towert, a Buckhingham
palotát.

Az út során sokszor keveredtünk légörvénybe, turbulenciába, ilyenkor a kapitány
figyelmeztetett, hogy kössük be az öveinket. A gépen kaptunk ebédet és vacsorát is.
Az előttem lévő ülés háttámlájába be volt
építve egy kis monitor, ahol lehetett filmet
nézni, zenét hallgatni és még játszani is.
Érdekes volt az is, hogy ezen a képernyőn
láthattuk azt is, hogy éppen merre járunk.
Körülbelül 6 óráig tartott az út, ami elég
izgalmas volt. A leszállás sem volt zökkenőmentes, mert nagy szél fogadott New
Yorkban.
A repülőtéren hatalmas „csőrökön” keresztül jutottunk az épületbe, ahol futószalagon
már érkeztek is be a csomagok. Ez után
még várt a vámvizsgálat is. Hatalmas ez a
repülőtér, rengeteg az ember. A repülőtérről busszal jutottam el a szállásomig. Egy
kis motelben szálltam meg Brooklynban. A
szoba elfoglalása után a hosszú repülőút
után mély álomba zuhantam.
Július 17. New York:
Reggel korán keltem fel az időeltolódás
miatt és úgy döntöttem, hogy felfedezem
magamnak New Yorkot. Felszálltam egy
városnéző buszra (olyan nagyok a távolságok és annyi a látnivaló, hogy így a legkényelmesebb), ami a Brooklyn Bridge-en
keresztül vitt be a városba. Leszálltam a
Time Square-en, ami szinte a város legzsúfoltabb része. A hatalmas reklámtáblák villódznak és rengeteg a zsúfolt üzlet.
A mai napon tervben volt, hogy megnézem
a híres Szabadság-szobrot is, ezért hajóra
szálltam sok-sok turistával együtt.
Hamar beesteledett, így szállásom felé vettem az irányt.
Július 18. New York
Felkelés után úgy döntöttem, hogy megkóstolom az igazi amerikai reggelit, így fel-

Garamszegi Hanna, 8. osztály
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Vollár Tamás, 8. osztály

kerestem egy éttermet, ahol amerikai palacsintát rendeltem juharsziruppal.
A bőséges reggeli után irány a Central
Park. Ez New York „zöld szigete”. Található
itt egy állatkert, ahová sajnos nem jutottam
be. Felmásztam néhány kisebb sziklára,
megnéztem az egymás hegyén-hátán sorakozó árusok áruválasztékát.
A Central Park után célom az Empire State
Building megmászása volt. A tetejéről csodás kilátás nyílik szinte az egész városra.
Holnap irány Atlanta, ahol holnap kezdődnek a XXVI. nyári olimpiai játékok.
Kiss Gergő: Verseny Amerikába
A Hamburgi-kikötőből indultunk 2019.05.
29-én. Verseny volt Miamiig.
Hihetetlen jó szelünk volt, az ötven lábas
hajónk úgy szelte a habokat, mintha repülnénk. Teltek a napok, a szél növekedett és
nagyon jó idővel kerültük az Egyesült Királyságot a La Manche-csatornán.
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Az Atlanti-óceánra kiérve hatalmas viharba kerültünk. A tízméteres hullámok úgy
csaptak a hajóra, hogy minden pillanatban
azt hittük, elsüllyedünk, de ez nem történt
meg. A vihart követően két hónapig haladtunk félerős szélben, mikor végre jött egy
igen erős szél.
Ekkor megláttuk két társunkat előttünk, a
többi hajó mögöttünk volt, de ezt tudtuk.
Így haladtunk egy hétig, mikor elkezdődött
a véghajrá, már a Bahamák is látszódtak.
Most jött el a pillanata a taktikázásnak,
manőverezésnek, annak, hogy ki hogy kerüli ki a szigeteket. Nekünk nagyon nehéz
volt, mert a két grósz, amikkel jól tudtunk
haladni, szétszakadt. De egy jó döntéssel szinte mindent megoldottunk, egy kis
szigetet nagyon közelről kerültünk, és így
éppen olyan hátszél-csatornát fogtunk ki,
ami egészen Miamiig tartott.
Ahogy a szigetek között bolyongtunk, gyönyörködtünk az elénk táruló szépségben,
pedig izgalmas előzéseket, manőverezé-
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Keskeny Gabriella, 8. osztály

seket és taktikázásokat éltünk át. De a látvány azért szép maradt.
5 napig száguldottunk, míg este 22 óra 43
perckor még mindig harmadikok voltunk,
de az utolsó 10 percnél már elsők, de csak
fél méterrel. Vitorlák szakadnak, de megyünk.
A mögöttünk lévő hajó árboca kidől, majd
befordul az egész hajójuk, aminek tömegkarambol lett a vége. Az összes hajó széttört, aminek sikerült volna 23 órára, azaz a
menetidőre (szintidő?) befutni. Így miénk
lett az összes érem és trófea!
Mindenki aludni ment, mert csak másnap
volt éremosztó. Az ünnepség után elmentünk várost nézni. Gyönyörű város Miami.
Sok az ember az utakon, a tengerparton és
nagyon meleg van.
Még nem fejeztük be a városnézést, mikor
hívtak minket, hogy térjünk vissza a hotelbe.
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Siettünk vissza, mert éreztük, hogy ez nem
tréfa. Visszaérve megtudtuk, hogy kiürítik
egész Miamit a hurrikán miatt.
Gyors csomagolás és indulás Los Angelesbe. Repülővel mentünk. A repülőből láttuk a Mississippit és Texas egy részét. Los
Angelesbe érve megállapítottuk, hogy ez se
csúnya város. Két nap városnézés után átrepültünk New Yorkba.
Éppen a Grand Canyon fölött repültünk át,
gyönyörű volt, de New York is. Annyi ember
volt, hogy alig lehetett lépni.
Eddig a soksávos utakat, a felhőkarcolókat
alig tudtam elképzelni, de most láttam is
ezeket. A híres Szabadság-szoborról nem
is beszélve.
Másnap átrepültünk Rió De Janeiróba
ahonnan szintén egy verseny alkalmából
hazavitorláztunk. A hajót már odavitték, és
meg kell hagyni, hogy szép város, de főleg
a Krisztus szobra szép.

Ujcsek Blanka, R. Nagy Bíbor
Mindig Amerikába vágytam. Most az indulás pillanatában mégis elbizonytalanodtam, gépiesen pakolok a bőröndömbe,
miközben visszagondolok az elmúlt pár
órára.
Délután 4-kor megjelent Fil (a barátom),
hogy elvigyen magával. A kikötőbe mentünk, mert Fil nagybátyja, Napóleon bácsi
hajóján dolgozik a nyáron. A hajó egy vitorlás, a kabinban három ágy van és három
szekrény, amelyekben élelmet, vizet, tányérokat és ruhákat lehet tárolni. Ide hozott el
engem Fil, amit eleinte nem is értettem, de
amikor elmagyarázta, hogy mit is talált ki
a nyárra, a nyakába ugrottam és úgy éreztem, hogy boldogabb már sose leszek.
Fil azért hozott a kikötőbe, hogy megmutassa a hajót, amivel majd Észak-Amerikába utazunk a bácsikája társaságában.
Fil meg a szülei mindent megbeszéltek
anyámmal, nekem már csak be kell csomagolni, és már indulhatunk is! Dunkerque-ben élek, ez Franciaországban van
a belga határ közelében. Innen fogunk indulni (amint kész leszek).
Már nincs mit berakni a bőröndbe, csak
állok előtte és nézem az összehajtogatott
pólóim, mintha azok meg tudnák mondani,
hogy menjek-e vagy maradjak? Pedig tudom, hogy mit akarok.
– Amy, kell segítség? – hallottam anya
hangját a földszintről.
– Nem! Elvagyok. – mondtam, és becsuktam a bőröndöm.
Az idő felgyorsult, nem is emlékszem, hogy
jutottam le a konyhába vagy, hogy mit
mondott anya.
Csak az van meg, hogy a hajóról néztem,
ahogy elhagytuk a kikötőt.
– Jól vagy? – lépett mellém Fil.
– Igen, csak izgulok.
– Hát arra semmi szükség – szólt közbe
Napóleon bácsi, aki saját állítása szerint
egy igazi vén kalóz.
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Csakis az áramlatokra, a csillagokra és a
szélre hagyatkozik, ami szerintem nem a
legpraktikusabb a XXI. században, de ezzel akkor nem törődtem, sokkal jobban lekötöttek Dover fehér sziklái, amik mellett
elhaladtunk. Már messziről is megigéztek,
hát még közelről!
Már négy napja utazunk és eddig semmi baj nem történt, mondjuk végig a part
mentén haladtunk.
Napóleon bácsi elmagyarázta nekem, hogy
mennyi idő alatt érünk Bergenbe:
– Az 1800 km-t 13 km/h sebességgel 138
óra alatt tesszük meg. Ha beleszámoljuk
a megállásokat és az alvásidőt is, akkor
kb. nyolc napra lesz szükségünk. Bergenben pedig feltöltjük a készleteket, és nekivágunk a nyílt tengernek – miközben ezt
mondta felcsillant a szeme, amiről rögtön
egy rajzfilmfigura jutott az eszembe, azzal
a különbséggel, hogy Fil nagybátyjának
nem jelent meg dollárjel a szemében. Bergen után Izlandnak megyünk, utána pedig
irány Grönland.
– De miért megyünk Izlandnak? – kérdezte Fil. – Miért nem megyünk egyenesen
Grönlandnak?
– Azért, mert ha viharba kerülünk, utána
nyilván nem akarsz egy nagyobb távot
megtenni – mondta Napóleon bácsi.
Két és fél hét telt el indulásunk óta. Már egy
hete elhagytuk Bergent, és túlvagyunk egy
szélviharon, ami Napóleon bácsi szerint
semmiség volt. Én mindenesetre jobbnak
láttam a kabinomban megvárni, amíg elül a
szél. Két nap telt el, amikor már nem bírtam
tovább a bezártságot, muszáj volt kimennem a fedélzetre. Amint kiléptem a kabinból az első, amit megláttam az volt, ahogy
a fény megcsillan a
tengeren. Felnéztem, és csak hagytam,
hogy a Nap süsse az arcom. Amikor később kinyitottam a szemem egy kis szigetet láttam a horizonton, ami addig nem volt
ott.
– Az mi? – kérdeztem Fil nagybátyjától, és
a sziget felé mutattam. Napóleon bácsi egy
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távcsövet vett elő, belenézett, majd átadta
nekem is. Én is belenéztem. A szemem elé
táruló látvány nagyon elszomorított. Egy
úszó sziget volt. Szemétből. Egy üvegekből, flakonokból és miegymásból összeállt
szemétsziget. Nem bírtam tovább nézni,
összecsuktam a távcsövet és visszaadtam
Napóleon bácsinak.
– Miért? – ez volt az egyetlen kérdés, ami
az eszembe jutott. – Miért csináljuk ezt? –
tettem fel még egyszer a kérdést.
– Sok minden van, amit nem érthet meg
az ember. Talán mégse kéne Grönlandra
mennünk. – mondta halkan Napóleon bácsi, miközben engem nézett. De én nem
akartam visszafordulni.
– Nem, nem, tovább kell mennünk. Ha már
itt vagyunk, nem fordulunk vissza - mondtam.
A vártnál sokkal hamarabb hagytuk el
Grönlandot. Az útnak ezt a szakaszát végigsírtam. Pedig az elején még minden jó
volt. Napóleon bácsi kijelentette, hogy ő
ugyan nem viszi vásárra a bőrét holmi jégdarabkák miatt. Úgyhogy Fillel távcsővel
figyeltük a partot. Talán azért akadtam ki,
mert másra számítottam: egy-két kis darabkára, nem pedig házméretű óriásokra.
Amikor az első óriás megindult a vízbe, a
torkomon egy teljesen ismeretlen hang
tört fel, ami az összes érzésemet tükrözte.
Nem bírtam a szemem levenni róla, csak
néztem, ahogy a hatalmas jégtömb levált,
majd lassan a tengerbe süllyedt és újra felbukkant. Majd ezt követte egy másik, bár
az jóval kisebb volt, de akkor is szívtépő
látvány.
Egy hét telt el azóta, hogy elhagytuk Grönlandot, de még mindig nem bírtam kimenni a fedélzetre. Akárhányszor felmentem,
mindig a jéghegyek jutottak az eszembe,
és az, hogy mindez az emberek hibája.
– Amy! – hallottam Fil hangját. – Nemsokára New Yorkba érünk. Napóleon bácsi
azt mondta, hogy egy hétig maradunk.
– Az király! – mondtam tettetett lelkesedéssel. Semmi kedvem nem volt egy hétig
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egy forgalmas városban dekkolni, de senkit
nem akartam megbántani.
– Arra gondoltam, hogy elmehetnénk majd
várost nézni – mondta, és lesütötte a szemét.
– Persze! Remek ötlet! – mondtam.
– Örülök, hogy tetszik – felelte, majd kiment segíteni Napóleon bácsinak.
Kikötöttünk New Yorkban, de mielőtt elindulhattunk volna a „meglepetésre” – ahogy
Fil nevezte –, Napóleon bácsi egy kisebb
beszédet tartott nekünk.
– A ti korotokban én is ilyen voltam. Kalandokra és új dolgokra vágytam. Most itt vagyunk Amerikában, hogy is tagadhatnám
meg tőletek a szórakozást! De ha éjfélig
nem értek vissza, akkor itt hagylak titeket
és egyedül megyek haza!
Fil meglepetése az egyik legnagyobb meglepetés volt, amit valaha kaptam.
Nem tudom honnan, de kiderítette, hogy
itt van a kedvenc színészem és szerzett
jegyet arra a színdarabra, amiben játszott.
Amikor az előadásnak vége lett, és kimentünk a színházból, szakadt az eső. Egymásra néztünk Fillel, és kézen fogva futásnak eredtünk. Meg sem álltunk az Empire
State Buildingig. Addigra már mindketten
csuromvizesek voltunk. Nem értettem, miért jöttünk ide, a kikötő a másik irányban
van.
– Fil, szerintem rossz irányba jöttünk –
mondtam –, a kikötő nem erre van.
– Tudom – válaszolta –, ide akartalak hozni.
Kézen fogott és bevezetett az épületbe.
Felmentünk a legfelső emeletre és onnan
néztünk le a városra. Fantasztikus látvány
volt. Fil elővett egy kis dobozt és odaadta
nekem.
– Ezt neked vettem – mondta, és kinyitotta
a dobozt. Egy nyaklánc volt benne. Ezüstláncon egy végtelen jel függött.
Sok mindenről beszélhetnék még, ami New
Yorkban történt, de nem teszem. A lényeg
az, hogy mesés volt.

CSILLAGÁSZAT

R. Nagy Bíbor, Buzás Juli,
Garamszegi Hanna

Szemerédi Dominik szép gondolatai

Jupiter, Vénusz,
Föld, Szaturnusz,
Merkur, Uránusz,
Mars, Neptunusz,
Plutó.
Utolsó.
Bolyongó.
Gázbolygó.
Jupiternek sok a holdja,
Bölcsességnek a bolygója,
Pedig nincsen szilárd magja.
Szaturnusznak nagy gyűrűje,
nem is volt ő eljegyezve.
A Vénuszon egy nap
Hosszabb, mint egy év.
Naptól való távolságát már rég kimérték.
Nevezik csillagnak,
Esthajnal csillagnak,
pedig csak egy bolygó,
nem fényeket ontó.
Pont mint a Hold,
ó,
Földünk körül forgó,

Kint az űrben sok a csillag,
sok ábrát mutatnak.
Mikor esténként nézem őket,
akkor döbbenek rá, mily parány vagyok.
Több ezer fényévre vannak,
mégis hatalmuk alatt vagyunk.
Mikor merengve nézlek titeket,
döbbenek csak rá,
hogy mennyire sokatok felfedezhetetlen.
Földünk körül lebegtek,
mint sok más bolygó,
mégis titeket veszünk észre,
minden egyes este.
Mikor magasabbról nézem,
sokkal fényesebbek.
Miközben én nézem a csillagokat,
mások elmélyülten kutatják a Jupiter
holdjait.
Most megyek és megtudom,
mi mindent tár még elém a sok csillag.

Tóth Piroska, a 8. osztály osztálytanítója
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mely életet adó,
sőt,
a legszebb bolygó.
A Földünkön sok a hegy,
aki bátor, rá felmegy.
Legmélyebb a Bajkál-tó,
tengerekhez hasonló.
Embereknek
vízadó.
A nagy részét víz borítja,
Hajóinkat felborítja.
Legyünk nagyon hálásak a Föld felé,
Mert ha ő nem létezne,
Meg sem születnénk,
Nélküle nem is élhetnénk.
Nem tudunk még mindent róla,
Pedig nagyon sok a titka.
A világnak sok csodája,
Ha van időd, járj utána.

A kerge szél is felhőt hord.
Itt is, ott is, fent is, lent is,
Ha hóvirág, ha jégmadár,
Röppen, ugrik, úszik, mászik,
Ha naphal, ha parázsbogár.
Ne értsed, csak éld és érezd,
Víz és ég ahogy egybeér.
Minden sötét és világos,
Mintha a nappal és az éj.
Az egész egy szimfónia,
Eső zenél, madár dalol.
Együtt lüktet és összecseng.
Nézd, a fény is belédkarol.
Lippner Ádám, Tőkés Róbert: Univerzum
(részlet)
Mikor azt mondom, csillagok,
Távoli fényekre gondolok.
Ha felnézek az égre, sűrű sötétségbe,
Akkor is világít, mikor épp nem látszik.
Sok bolygó kering velünk,
Befolyásolva életünk.
Mi is a Nap körül keringünk,
Bár ebből semmit nem érzünk.

Dezső Lili
A rend az egyetlen szabály,
Világlik a Nap, nő a Hold.
Mégis bolond ez a világ.

Buzás Júlia, 8. osztály
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ARCOK
„A TÁNC KICSI GYEREKKOROM ÓTA
BENNE VAN AZ ÉLETEMBEN..."
Interjú új euritmitanárunkkal, Póder Galinával
A közel 30 éves iskolánk életében mindig nagy öröm, amikor régi tanítványaink visszatérnek tanárként, és közös gyökérből eredezve friss erőt hoznak nagy tapasztalatú tanári
közösségünkbe. Eddig már három ilyen régi diákunk gazdagította és gyarapítja jelenleg
is munkánkat, idén bővült a körük és szeptembertől Póder Galinát köszönthetjük a kollégák sorában. Ő nem mindennapi dologra vállalkozott: friss diplomásként euritmiát tanít
legnagyobb diákjainknak. Röviddel a pályakezdés után beszélgettünk vele az euritmiáról,
diákéveiről, a tanítás során szerezett friss tapasztalatairól, terveiről.
Régi diákunk vagy, 12 évig jártál hozzánk,
milyen érzés most tanárként jelen lenni?
Izgalmas, mert főleg a tanáraimra kell most
másképp néznem, másképp megszólítanom őket. A legtöbb tanárommal jó volt a
kapcsolatom, így ez nem esik nehezemre.
Hálás, kedves tanítvány voltál. Milyenek
a kollégák? Kapsz elegendő támogatást?
Igen, kapok, sokszor maguktól is felajánlják segítségüket. Margó a mentorom, vele
nagyon sokat beszélek, de Györgyihez bármikor fordulhatok segítségért. Kezdőként
nyilván sok kérdőjel van a fejemben, és ha
nehezebb helyzetbe kerülök, az osztálytanítók is sokat segítenek.
Emlékszem, gyönyörűen euritmiáztál már
a gimiben, élénken él bennem egy évszakünnep. Bevallom, én mindig is drukkoltam, hogy euritmiatanár legyen belőled.
Téged mi motivált arra, hogy ezt a pályát
válaszd?
Annak idején azért léptünk fel az évszakünnepen, mert Hegedűs Hangával együtt
érettségiztünk euritmiából. Ez egy előrehozott érettségi volt, abban az évben lehetett
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utoljára euritmiából érettségizni, ezután
megszűnt ez a lehetőség. Vidákovich Emese (szintén egykori tanítványunk – a szerk.)
készített fel bennünket, aki viszont az első
érettségizők között volt, így pont hét év telt
el az első és az utolsó érettségizők között.
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hogyan épülnek fel. Az euritmia nagyon
sok tantárgyat érint, mint pl. az irodalmat,
geometriát, zenét vagy akár a csillagászatot. Mindegyikből volt egy tételünk, legalább 20, más-más témából, de ezek persze
összefüggtek egymással.
Számomra ez egy nagyon jó élményként
maradt meg, sokat tanultam belőle. Amikor érettségiztem, nem tudtam még, hogy
euritmista leszek. Egyáltalán nem voltak
ilyen terveim, nem gondoltam arra, hogy
tanár legyek, legalábbis tudatosan nem készültem rá. Két évnek kellett eltelnie, hogy
megkezdjem az euritmia-képzést.
És akkor mi ösztönzött erre?

A pesthidegkúti iskolában Szentmártony
Yvonne vizsgáztatott, aki később tanított a
képzésen is.
Ez egy nagyon különleges dolog! Miből
épült fel az euritmia érettségi?
Amit az évszakünnepen bemutattunk, az
volt a gyakorlati illetve művészeti része.
Volt egy zongoradarabunk, egy duó, melynek a formáját Emese készítette, de mi
tettük hozzá a zenei hangok mozdulatait
Emese segítségével, aki 12. osztályban vett
át bennünket. Nyolcadiktól Györgyi tanított,
előtte pedig Margó, így elsőtől tizenkettedik
három euritmiatanárom is volt. A zongoradarabon kívül volt még egy szóló versem,
a "Gyöngy dala" című verses mese, mely
része volt az évesmunkámnak is.
Ez volt az egyik része az érettséginek,
a másik pedig a szóbeli, aminek voltak
ugyanúgy elméleti tételei, mint más tantárgyaknak, pl. a rúdgyakorlatok, lelki tartások
stb. El kellett mondani, miből állnak ezek,
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Egyrészt nagyon sok bíztató szót kaptam, többek között Emesétől is, ő javasolta, hogy foglalkozzam komolyabban
euritmiával. Érettségi után elkezdtem egy
csecsemő- és gyermekápoló-képzést, de
közben rájöttem, hogy nem így szeretnék
gyerekekkel, emberekkel foglalkozni. Lelkileg ez sokkal nehezebb pálya és nagyobb
a felelősség is, mert tulajdonképpen egy
adott esetben a gyermeknek az élete van
a kezedben. Nagyon nehéz látni, ha egy
gyermek beteg és szenved. Igazából azt
éreztem, hogy nincs elég elhivatottságom
ahhoz, hogy ezt csináljam, és lelkileg is nagyon megterhelő volt.
Rájöttem, hogy én másképp szeretnék gyerekekkel foglalkozni, például a tanításban.
Ez szintén nagy felelősség, de másként. Így
kezdtem el az euritmia-képzést.
A képzést azzal a szándékkal kezdted,
hogy majd tanítani szeretnél? Hiszen van
az euritmiának művészeti ága is.
Igen, de Magyarországon jelenleg nincs
arra lehetőség, hogy profi szinten foglalkozzanak művészi euritmiával, sőt, még
Németországban sincs túl sok példa erre,
talán Dornachban... Magyarországon arra
fut ki a képzés, hogy a legtöbb euritmista
tanítani fog.

Több mint 25 éves a képzés, komoly múlttal rendelkezik. Mennyire lettetek a tanári
pályára felkészítve?

hez ez szorosan hozzátartozik. Ők pedig
más szempontból tanultak tőlem – ezt ők
mondták –, azt gondolom, mindnyájan tanultunk egymástól. Nagyon jó csoportom
volt, örülök, hogy hozzájuk kerültem, talán
ez sem volt véletlen. Bevallom, néha előfordult, hogy kevesebbet gyakoroltam, de
rá kellett jönnöm, nem elég önmagában az,
hogy ott van mögöttem 12 év euritmia, és
csodáltam a csoporttársaimat, akik képesek voltak sokkal több energiát fektetni a
gyakorlásba.

A képzésünknek ez mindvégig része volt.
Én hétvégi képzésre jártam, mellette dolgoztam mindenfélét: árultam plázában cipőket, dolgoztam óvodában dajkaként és
a Mozgásjavító Általános Iskola és Gimnáziumban is egy évet pedagógiai asszisztensként. Nagyon szerettem mozgáskorlátozottakkal dolgozni, meghatározó élmény
volt számomra, azóta teljesen másképp tudok egy mozgáskorlátozott emberre nézni,
fantasztikus gyerekeket ismertem meg.

Mennyire tudsz a Waldorf-diák éveidből
merítkezni?

Nem volt nehéz munka mellett tanulni?

Most a tanítás során egyre több élményem
jön fel azzal kapcsolatban, hogy én milyen voltam akkoriban vagy milyen is volt
a mi osztályunk és hogy egyáltalán milyen
volt a hozzáállásunk az euritmiához. Így
most a gyerekek szempontjából próbálom
figyelembe venni, hogy nekik mi lehet a nehézségük az euritmiaórák során, és ezekre
próbálok építeni. Például nekünk nagyon
nehezen ment, hogy egyáltalán megmozduljunk kamaszként – ezeket igyekszem
nem elfelejteni.

Így, utólag visszanézve nagyon szívesen
tanultam volna nappali képzésen, de egyrészt nem is indult akkoriban, amikor én
kezdtem, másrészt viszont nem szerettem
volna a szüleimre terhelni ennek a költségeit. A képzésünkbe részben be volt építve
a pedagógiai euritmia, de ebben az évben
még folytatjuk a munkát, annak ellenére,
hogy nyáron művészi euritmiából sikeresen lediplomáztunk. A vizsgaelőadásunk
Dornachban volt, mivel mi a Goetheanum
kihelyezett képzése vagyunk, így ott kaptuk
meg a diplománkat. A pedagógiai oklevelet
az idei tanév végén vehetjük majd át.

Erre milyen stratégiáid vannak, terveid,
ötleteid?
Ez mindig a helyzettől függ. Igyekszem alkalmazkodni a gyermekek adott állapotához, ami gyakran elég nehéz, mivel kezdő
pedagógusként még próbálok ragaszkodni a gondosan előkészített óraterveimhez.
Mindeközben rugalmasnak is kell maradnom, mert előfordul, hogy egy nehéz
nap után kevésbé motiválhatóak a közös
munkára. Az euritmiaórán ezt is figyelembe kell venni, ilyenkor próbálom kreatív
módon, másképp ösztönözni őket, például
könnyebb gyakorlatokkal kezdünk. Az óra
elején időnként megkérdezem, milyen volt
a napjuk és mindenki mond pár mondatot. Vannak, akik könnyebben megnyílnak,
mások kevésbé nyitottak irányomba, de törekszem a bizalmi kapcsolat kialakítására.

A képzésen bizonyára voltak olyan csoporttársaid is, akik nem Waldorf-iskolából érkeztek. Milyen volt a csapat?
Heten végeztük el a képzést, a csoportban
én voltam a legfiatalabb. Volt, aki Waldorf-iskolából érkezett, volt, aki az állami
oktatásból és olyan is, aki még nem tanított. Azt gondolom, kicsit másképp tudtam az euritmiára tekinteni a Waldorf-diák éveimből kifolyólag. Bevallom, néha
adódtak ebből nehezebb helyzetek. Elég
nagy a korkülönbség a csoporttársaim és
köztem. Az első, ami eszembe jut, ha vis�szagondolok, hogy nagyon sokat tanultam
tőlük emberileg, rengeteget megtudtam az
antropozófiáról, de az élettapasztalataikról is. Az én képzésemhez és fejlődésem-
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Itt, nálunk rögtön a nagyokkal kezdtél, a
hetedik-nyolcadikosokkal, ez nem egy
könnyű korosztály, főleg kezdőként. Ez a
Te kívánságod volt?
Emlékszem, mi sem voltunk könnyű osztály... Margóval közösen döntöttünk így,
hogy ezt a két osztályt fogom átvenni. Van
bennem egyfajta kitartás és előrefelé való
törekvés, így azt mondtam, hogy lesz, ami
lesz, én ezt elvállalom, és nem gondolkoztam azon, hogy ez most nehéz vagy kön�nyű feladat.
Még nagyon az elején vagy, mik az első
tapasztalataid? Mi az, ami jól sikerült és
mi az, ami nehézséget okoz?
Azt gondolom, ahhoz, hogy megszokjanak
egy új tanárt, időre van szüksége a gyerekeknek. Margóval különbözik a személyiségünk, más oldalról próbáljuk megfogni
a gyerekeket, így hozzá kell még szokniuk
ahhoz, hogy más a stílusom, egyszerűen
más ember vagyok. Az első két óra után
azt éreztem, hogy ez könnyű lesz, de aztán
kiderült, hogy egyáltalán nem így van. Azóta is vannak mélypontok, ez persze napról-napra, hétről-hétre változik, és vannak
nagyon pozitív élményeim is. Fokozatosan
kell a bizalmat kiépítenünk egymás felé.
Keresel-e más módot, hogy megismerhesd őket?
Igen, szeretném más oldalukról is megismerni a tanítványaimat, erre jó alkalmat
nyújtanak az iskolai rendezvények, kirándulások. Hiszen látom, hogy euritmiaórán
hogyan működünk, de egyáltalán nem biztos, hogy máshol is ugyanígy.
Ebben a korosztályban már gyakran felmerül a kérdés, hogy mire is jó ez az
egész. Úgy tudom, hogy ezt kérdezted is
tőlük. Mi van a fejedben, szívedben, hogyan lehet az euritmiát közelebb vinni
hozzájuk?
Először is jó lenne, ha látnának több euritmiaelőadást, amikor is érzékelhetővé válik,
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hogy hova is tudunk eljutni. A színpadi euritmia persze nagyon más, mint amit mi az
iskolában csinálunk. A pedagógiában nem
elsősorban a színpad felé törekszünk, de az
nagyon jó, ha gyerekekkel akár csak az évszakünnepen, vagy az Euritmianapon bemutatunk valamit. Ilyenkor látják, hogy van
értelme. Az a tapasztalatom, hogy azok a
gyermekek, akik euritmiaelőadást néznek,
nagy áhítattal tudják nézni, varázslatos
dolgok kerülnek a színpadra. Ezért nagyon
jó, ha van erre lehetőség. Azt gondolom,
hogy az euritmia felé azért van egyfajta lázadás a nagyobb gyermekekben, mert ennek során saját belső lényünket fejezzük ki.
Egy kamasznak nehéz, hogy megmutassa
önmagát, mikor valójában még nincs is
tisztában azzal, hogy mi is lakozik benne.
Egyrészt a társai és a tanára felé mutatkozik meg, másrészt saját magát ismeri
meg. Azt gondolom, nagyon kevés az olyan
kamasz, aki érti és el is fogadja önmagát,
ezért lesz igazán nehéz ez számukra.
Milyen érzés, hogy a húgodat is tanítod a
nyolcadikosok között?
Borókával nagyon jó a kapcsolatom, 11
év van köztünk, én vagyok a legidősebb, ő
pedig a legfiatalabb a családban: két lány,
közöttünk 3 fiúval. Azt gondolom, hogy
szereti Boróka az euritmiát, nagyon segíti
a munkámat.
A családod mit szól ahhoz, hogy euritmiatanár lett belőled?
Nagyon büszkék arra, hogy a lányuk és a
testvérük tanár, nagyon jól esik nekem,
hogy így felnéznek rám.
Mi az, amit tovább szeretnél vinni a diákkorodból a tanításban és van-e olyan,
amit esetleg másképp szeretnél csinálni?
Azokra a tanárokra tudok alapozni, akik
itt, az iskolában és a képzésen tanítottak,
nekem ők jelentik az euritmiát. Sok olyan
dolog van, amit nagyon jól csinálnak és hát
miért ne használnám az ő eszközeiket?
Azt gondolom, minden tanárnak meg kell
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találnia a saját eszköztárát, amivel hitelessé tud válni. Például a nyolcadikosokkal
dolgoztunk most egy őszi versen, amire én
találtam ki a formát. Jól esik látni, ahogy
mozdulnak rá, ahogy élővé válik a forma.
Ez óriási dolog!
Tanítasz, ugye, más iskolában is?
Igen, Sashalmon tanítok még, ott van egy
4., 6. és egy 7. osztályom, így a hetedikes
korosztályból most van bőven! Persze nagyon más, mindkettő nagyon jó, én mindegyiket élvezem! Ott is nagyon segítőkészek és meg tudom beszélni a kollégákkal
az élményeimet. Végighallgatnak és ez nagyon fontos nekem.
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18 órám van egy héten, ebből hétfőn-kedden vagyok Gödöllőn, itt van 8 órám, Sashalmon pedig 10. Négy nap tanítok a héten,
minden nap legalább négy órám van, bár
óva intettek korábban, hogy napi három
is bőven elég. Én azt gondolom, hogy en�nyivel nagyon jól megedződöm, bár a nap
végére elfáradok.
Milyen érzés itt, Gödöllőn lenni?
Nekem furcsa, hogy nincs már gimnázium, de lassan kezdek hozzászokni, így elég
családias lett az iskola. Egyébként nagyon
szerettem a gimnáziumot itt, Gödöllőn. Nekem jó érzés ebben az iskolában tanítani és
az is nagyon pozitív számomra, hogy vis�szahívtak, azaz innen kaptam a felkérést.
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Mondjuk meg őszintén, hogy Ti voltatok
az első osztály a gimnáziumban, akiknél
elindult az elvándorlás. Hogyan élted ezt
meg, majd a gimi megszűnését?
Mi kilencedikben 29-en indultunk, ami fokozatosan épült le, és 12. osztályban – ez
volt a gimi utolsó éve – már csak 7-en maradtunk! Nekem ez nagyon nehéz volt, mert
mindig vágytam egy olyan osztályra, ahol
sokan vagyunk, sokszínű az osztályközösség és sok az élmény. Szívesen fejeztem
volna be itt az iskolát, de végül a fóti Waldorf-iskolában végeztem a 13. osztályt és
ott is érettségiztem.
Mi az, ami Téged mégis itt marasztalt?
Igazából 9. osztályban felvételiztem Fótra,
a népművészeti iskolába néptánc szakra,
ahova fel is vettek, de akkoriban sokat fájt
a térdem, emiatt nem mertem bevállalni.
Szerencsére az euritmiában csak ritkán jön
elő.
Említetted a néptáncot, hogyan tudtad ezt
kamatoztatni az euritmia során?
Nem is tudom pontosan megmondani,
hogy gyerekkoromban hány évet is néptáncoltam, de 7-8 évet biztos, Kistarcsán
a Pannónia Néptáncegyüttesben, ahol az
öcsém, Levi és a húgom, Bori is táncol. Tulajdonképpen mi a népzenén nőttünk fel,
igaz, hogy szüleink nem zenélnek, de nagyon sok népzenei kazettánk, később CDnk volt. Ezeket hallgatva az életünk részévé
vált a népzene, és ez a mai napig így van.
Én magam hegedülök, népzenét játszom.
Tagja vagyok egy gyerekzenekarnak, a
Napraforgó együttesnek. Velük leginkább
óvodákban szoktunk fellépni, vagy különböző rendezvényeken. Az életemnek nagyon fontos része a zene. Próbálom beépíteni ezt az euritmiába is, népdalokon,
népdal-átiratokon, ritmusokon keresztül.
A ritmus nagyon fontos dolog, hiszen erre
épülnek a zenei hangok is. A ritmusnak
vannak hangjai és nem fordítva. Az eurit-
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mia is szép, jó ritmust, áradást jelent. Átáramoltatjuk magunkon a hangokat és a
hangzókat. Az euritmia Németországból,
Steinertől indult, de próbálom a magyarságot, a magyar népzenét belevinni.
Mégis merőben más a kettő mozgásvilága, impulzusa.
Nagymamám nagyon aranyosan megfogalmazta, amikor látta a budapesti diploma-előadásunkat. Emlékszik, amikor
kislányként táncoltam a szobában, még a
bútorokat is szét kellett tolni, hogy elférjek. Könnyes szemmel mondta, milyen jó,
hogy ez azóta is megmaradt, és mennyire
örül ennek... Nekem a tánc kicsi gyerekkorom óta benne van az életemben, a szabad
tánc.
Szabadidődben mit csinálsz szívesen?
A tanítás mellett a zenélés nagyon fontos
nekem. Mikor egy-egy nap után fáradtan
hazaérek, azt érzem, hogy hegedülnöm
kell, ez nagyon ki tud kapcsolni. Nagyon
szeretek biciklizni, túrázni, a természetjárás is fontos része az életemnek. Minden
évben – 12 éves korom óta – járok egy nomád, természetvédelmi táborba. Jelenleg
Budapesten élek a párommal, így még jobb
érzés, mikor kijutunk a városból.
Mik a további terveid?
Egyelőre szeretném ezt az évet végigcsinálni, megedződni a tanításban, megtalálni a saját stílusomat és tanári mivoltomat,
ami, úgy érzem, hogy bennem van, de meg
kell erősíteni. Mellette szívesen járnék egy
művészeti csoportba, beszéltünk is erről a
csoporttársaimmal, de mivel többen vidéken élnek, nehéz összehozni.
Gondolkoztam azon is, hogy kimenjek külföldre tanulni, de most egyelőre itt vagyok,
ebben élek és igyekszem a legtöbbet kihozni belőle!
Az interjút készítette: Kecskés Judit

„NEM IS GONDOLTAM, HOGY ENNYIRE
SZERTEÁGAZÓ EZ A FELADATKÖR"
Bepillantás egy iskolatitkár életébe, mindennapjaiba
Munkatársainkat bemutató sorozatunkban ezúttal iskolatitkárunk, Fóris Orsolya bemutatkozását olvashatjátok, aki kérdéseinkre válaszolva mesélt magáról, családjáról,
munkájáról. Orsi tavaly szeptemberben vette át ezt a feladatkört Bálint Krisztinától, de
szülőként már több mint egy évtizede közösségünkhöz tartozik. Néhány éve gyermekeink nap mint nap találkozhatnak vele az ebédlőben, ahol mosolyogva, kedvesen osztja az
ebédet, és most már egy éve az iskolával kapcsolatos ügyes-bajos dolgaink intézésében
is ő van segítségünkre.
Sokat találkozhatunk veled, mégis keveset tudunk rólad. Mesélj egy kicsit magadról: honnan indultál, mivel foglalkoztál korábban, milyen út vezetett ahhoz,
hogy most iskolatitkárként segítsd munkánkat?
Kicsit messzebbről indulnék. Nagyobbik
leányom 2 éves lehetett, amikor megcsörrent a telefon: anyukám lelkendezve hívott,
hogy a Gödöllői Waldorf Iskolában járt, és
boldogan mesélte, hogy itt a gyermekek
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természetes anyagokkal dolgoznak és egy
szuper angolórán járt, amit egy sötét hajú,
Bea nevű tanárnő tartott (ennyire emlékszem, 2005-ben járunk ekkor). Mindig is
nyitott voltam az új dolgokra, ezért az ös�szes, interneten fellelhető információt elolvastam a Waldorf-oktatásról.
Mivel anno egy elit gimnáziumba jártam,
ahol az egész osztályunk reggeltől estig
tanult, és a kamaszkorunk ezzel röppent el
nem kevés stressz közepette, eldöntöttem,
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hogy a gyermekeimet ennek nem fogom kitenni, nekik legyen idejük az éppen aktuális
életkoruknak megfelelő tevékenységekre, a
tanulás mellett, természetesen. Napsugár
lányom most a Regibe jár, érdekes módon
nem messze az említett gimnáziumtól.
A főiskolán már ilyen tapasztalatom nem
volt, azt már lazábban vettem. (Az International Business Schoolt végeztem Budapesten.) Dolgoztam marketingesként
egy nagy lapkiadónál még a főiskola alatt,
utána pedig a K&H Bankban termékmenedzser, majd üzleti elemző voltam. Megszületett Napsugár (16), majd Kincső
(mindjárt 13), és én hosszú éveket otthon
töltöttem, családcentrikus mivoltom miatt
el sem tudtam képzelni, hogy ne velük legyek iskola és óvoda után délutánonként.
Férjem, Attila ekkor még szintén a bankban
dolgozott informatikusként, a lányok pedig
mindketten a Gödöllői Waldorf Óvodába
jártak, majd ide, az iskolánkba. Tulajdonképpen emiatt is költöztünk Gödöllőre.
Hirtelen csöppentél bele az iskolatitkári
feladatokba egy évvel ezelőtt. Nehéz volt
beletanulni?
Ez is érdekes volt. Jó néhány évvel ezelőtt
éppen Napsugárt vártam a termük előtt,
a termük meg itt volt az irodák mellett, és
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egy kósza gondolatként átfutott az agyamon, hogy szívesen dolgoznék itt mint iskolatitkár.
Aztán a sors úgy hozta, hogy ez be is következett. Igazi önismeret volt számomra
a kezdés: egy nap alatt akartam az összes
feladatot átlátni. Ez persze lehetetlen volt,
és ez az elvárásom önmagamtól frissiben
fizikai tüneteket is okozott, viszont erőt
adott ahhoz, hogy minden energiát belevetve minél előbb belerázódjak.
Biztosan volt egy elképzelésed arról, hogy
mit is jelent ez a munkakör, amikor elvállaltad: ilyesmit vártál? Volt-e, ami váratlanul ért?
Nem is gondoltam, hogy ennyire szerteágazó ez a feladatkör. Hol azt érzem, hogy
jogásznak kell lennem (persze ha kérek,
kapok jogi segítséget), hol pszichológusnak, hol orvosnak (időnként a gyerekek
megjelennek különböző sérülésekkel, és én
is besegítek az ellátásba), hol egy egyszerű
adatrögzítő vagyok, máskor szervező, ügyintéző, telefonos kisasszony, vagy éppen
információs központ, vagy a szülőkön és a
tanárokon hajtok be különböző dokumentumokat.

Segíti-e a munkádat, hogy több mint 10
éve szülőként is jelen vagy közösségünkben, intézményeinkben?

kedvesebbek vagy egyformán állsz hozzá
minden feladathoz?
Ez a munka nagyfokú precizitást kíván, és
én szívesen elbíbelődök például egy Exceltáblával. Vannak olyan munkák, amiket
egyedül, csöndben, nyugalomban tudok
csak végezni, máskor viszont átjáróház az
irodám az ügyintézések miatt; sokat kommunikálok írásban és szóban is. Ezek a
feladatok váltják és ki is egészítik egymást,
így nem válik unalmassá.

Természetesen igen. Nagy segítség volt az
elején is, és most is az, hogy ismerem a tanárokat, munkatársakat, nagyon sok szülőt
és gyermeket, és maga a pedagógia sem
ismeretlen számomra.
Mi az, ami a legtöbbet adja neked a munkád során?
A tanév folyamán mindig van egy-egy nagyobb témakör, amiben dolgozom a több
kisebb, állandó munka mellett. Például
maga az évkezdés, a statisztika, a 8. osztályosok továbbtanulása, a leendő első
osztályosok felvételi folyamatában való
részvétel, a beiratkozás, az adategyeztetési
folyamat. Amikor ezek teljesek és lezárulnak, akkor az elégedettséggel tölt el.

Hogy érzed magad ebben a szerepkörben?
Szeretek jól értesült lenni, és ez a szerepkör
helyenként ezt is megkívánja. Fent soroltam, mi minden szakmába van lehetőségem belekóstolni; a pénzügy hiányzik még,
de más kenyerét nem akarom elvenni.
Komolyra fordítva a szót: munkám kapcsán
gyakran beszélgetek szülőkkel, tanárokkal,
munkatársaimmal, sőt a gyerekekkel is, és
ezt szívesen teszem. Pl. egy iskolánkba
való átjelentkezés során a szülők elmesélik, hogy milyen nehéz helyzetből szeretnék
a gyermeküket kimenteni, és ilyenkor óhatatlanul belecsöppenek a magánéletükbe.
De ez nem baj, érdekelnek az emberi sorsok.

Van-e olyan, ami nehézséget okoz?
A legnehezebb számomra az elsős felvételi
folyamán a fel nem vett gyermekek szüleinek reakciója, fájdalma volt, lelkileg érintett
meg több család szomorúsága. Ezt nehéz
volt kezelni. Azt is rossz látni, hogy nagyon
sok gyermeket szeretnének áthozni állami
iskolákból, rengeteg telefonhívást kapok,
és sokszor helyhiány miatt el kell utasítanunk őket.

A gyerekeid hogyan fogadták, hogy az
édesanyjuk is folyamatosan jelen van az
iskolában?

Sokféle emberrel kell együttműködnöd:
szülőkkel, tanárokkal, munkatársakkal és
olykor a vezetőséggel. Milyennek éled ezt
meg?

Már csak Kincső jár ide, őt szerintem egyáltalán nem zavarja, inkább örül neki. Reggel együtt jövünk, napközben nem sokat
látom, de azt mondja, jó, hogy itt vagyok,
mert bármi van, be tud hozzám jönni szólni.

Úgy érzem, ezzel nincsen gondom, remélem, nem is lesz. Ha valaki ügyet jön hozzám intézni vagy kér valamit, azt próbálom
a leggyorsabban és legjobb tudásom szerint elintézni. Ugyanezt várom el másoktól
is. Általánosságban elmondhatom, hogy
segítjük egymást és szerencsére sok jó
humorú emberrel találkozom.

Nagyobbik lányod már egy éve gimnazista. Milyen érzésekkel engedted el őt a
Regibe?
Egyedül a hosszú utazással volt problémám – és Napsugár sajnos tényleg nagyon sokat utazik –, más egyéb félelmem
nem volt, inkább természetesnek éreztem,

Biztosan sokféle feladat is megtalál: vannak-e hozzád közelebb állók, szívednek
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hogy oda fog járni. Napsi viszont nagyon
várta, hogy új embereket ismerjen meg.
Egy gondolatot még megosztanék itt az iskolaváltással kapcsolatban arról, hogy lelkileg nagyon megrázó volt számomra a 8.
év befejezése, a ballagás utáni napok.
Olyan érzésem volt, mintha egy energiamező a darabjaira hullott volna. Nagyon
szerettük Napsugár osztálytanítóját, Györgypál Ildikót, és Kincső osztálytanítóját,
Kovács Klaudiát is nagyon szeretjük. Sok
szülőtárssal is nagyon jó kapcsolatot építettünk ki.
Mindannyian tudjuk, hogy nemcsak örömökkel, de konfliktusokkal is jár, ha valaki
intenzívebben jelen van egy Waldorf-közösségben. Hogyan tudod ezeket kezelni?
A munkám kapcsán közvetlenül nem igazán kerültem eddig komoly konfliktusba.
Mit csinálsz szívesen a szabadidődben?
Az elmúlt egy év leginkább a munkába való
betanulással telt el, illetve a háztartás, férj,
gyerekek, a kutyánk és 2 cicánk mellett
nem igazán foglalkozom mással mostanság. Itt említeném meg, hogy nagy kutya-,
és cicabarát vagyok, imádom Kókusz kutyánkat, Pamacs és Mazsola cicáinkat.
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Őket mind találtuk és befogadtuk magunkhoz. Azt is fontosnak tartom elmondani
magamról, hogy 17 éve nem eszem húst,
mert nem tudok elsiklani amellett a mozzanat mellett, amikor megölik az állatokat.
Ők a néma kiszolgáltatottak.
Visszatérve: ha ki akarok kapcsolódni, akkor megnézek egy filmet, egy jó kis drámát.
Főleg az igaz történetek alapján készült
műveket részesítem előnyben, melyeknek
van mondanivalója. Egyébként régebben
mindig foglalkoztam valamivel, tanultam
asztrológiát, agykontrollt, szellemgyógyászatot, foglalkoztam az új germán medicinával, részt vettem számos családállításon, itt, az iskolában jártam Tápai Dóra
szülőknek tartott szolfézs kurzusára, Molnár Judit szülői kórusába és Oszkár bácsihoz zongorázni, szeretem a nyelveket,
tanultam angolul, németül, oroszul, egy fél
évig japánul, sőt még törökül is tanultam
néhány hónapig, pár szóra még emlékszem. Amit viszont igazán szeretek most is
és mindig is szerettem, azok a nagy családi
összejövetelek, beszélgetések, eszmecserék, az élet nagy kérdéseinek megvitatása, csillaghullás együtt nézése és sok-sok
nevetés. Amikor összejövünk, olyanok vagyunk, mint egy nagy olasz család.

HAJDÚ CSALÁD
Sziasztok. Mi vagyunk a Hajdú család. Gergő fiunk most kezdte a második évet Lehel
osztályában. Régóta gondolkoztunk a Gödöllőre költözésen, ami idén nyáron megvalósult, azóta mi is ebben a szép városban élünk, egy erdő melletti kertes házban. Két kisebb
gyermekünk Kolos és Veronika is nagyon élvezi a nagy teret és szabadságot.
Jelenleg a mindennapjainkat a ház körüli felújítási munkák teszik ki, a gyerekek óriási
örömére.
Mi szülők, Bea és Attila, azért örülnénk, ha hamarosan véget érne ez az életszakasz.
Bea közgazdász, Gergő születése óta a gyereknevelés a fő profilja. Kolos most nagycsoportos óvodás, Veronika is lassan elkezd közösségbe járni, eleinte hetente csak 1-2
napra. Mindez lehetőséget ad arra, hogy ha csak heti pár órában is, de a családon kívüli
önmegvalósításba ő is belefogjon.
Attila villamosmérnök, egy ideig vezette a szoftver fejlesztést egy autóipari cégnél, most
mint termék manager dolgozik ott. A multis környezetben is próbálja megtalálni az egyensúlyt, ezért nemrég úgy döntött több időt tölt a családdal és önmagával. Pihenésként,
feltöltődésként egyre többet jógázik, régebben csak elméleti szinten foglalkozott a keleti
filozofiakkal, főként a buddhizmussal. Szabadidejében próbálja kiélni alkotó vágyát: asztaloskodással, heggesztéssel, különböző gépek építésével. Most a házfelújításban szeretne minél több szakmát elsajátítani:-)
Gergő hat éves korában döbbentünk rá, hogy a világról, gyermeknevelésről alkotott nézeteink összeegyeztethetetlenek azzal a rendszerrel, amire Gergőt addig rábíztuk, így kezdtünk valami sokkal emberibbet, “egészebbet” keresni. Így találtunk rá a waldorfra. Elláto-
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gattunk a gödöllői waldorf iskola elsős hívogató előadásaira, pár alkalom után nem volt
kérdés, hogy ide szeretnénk járni. Egy évvel később teljesült ez a vágyunk, aminek nagyon
örülünk. A waldorfos út azóta is sok érdekes újdonsággal szolgál számunkra, meglepő
módon nekünk szülőknek is egy önismereti, fejlődési lehetőség. Reméljuk kisebb gyermekeink is idejárnak majd, és így még hosszú ideig gyűjthetjük a tapasztalatokat, építhetünk,
alkothatunk ebben az iskolában.

VANCZER CSALÁD
Mindenekelőtt köszönjük a lehetőséget, hogy bemutatkozhatunk. Családunkat négy fő
alkotja: Márk fiúnk most lett másodikos Lehel osztályában, Zétény, aki nyáron múlt 5 éves,
a férjem János és én, Kriszta. A gyerekek születése előtt közgazdászként egy bankban
dolgoztam vállalati területen. A férjemnek és a sógornőmnek egy közös épületgépészeti
nagykereskedő cége van. A gyerekek születése után már nem mentem vissza a bankba,
hanem a sógornőm invitálására a családi vállalkozásban kezdtem el dolgozni, mint pénzügyes. Nagyon szeretem a munkám és nagyon jó itt dolgozni, amiért nagyon szerencsésnek érzem magam.
Gödöllőn élünk. Szabadidőnkben legszívesebben kirándulni és utazni szeretünk (imádjuk
a Balatont és a Balaton-felvidéket), valamint szeretünk a tágabb családunkkal, barátainkkal együtt lenni.
Márk igazi „waldorfos” gyerek, nagyon szereti futni, a földet túrni, botokat gyűjteni, növényeket vizsgálni, saját kis „kertje” van. Nagyon kreatív (több társasjátékot tervezett és
kivitelezett már) és imádja a számok világát.
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Iskolaválasztáskor számunkra az volt a legfontosabb, hogy olyan iskolát válasszunk, ahol
nem csak értelmileg, hanem érzelmileg is megfelelően tud fejlődni, meg tudja őrizni a
különleges látásmódját, kreativitását. Sorra jártuk a gödöllői iskolákat, hogy melyik lenne
igazán neki való és akkor vált számunkra egyértelművé, hogy a Waldorf iskola a legmegfelelőbb. Az iskola és az oktatás nem volt számunkra ismeretlen, hiszen anyukatársamtól,
Tarnik Csillától sokat hallottunk róla és a keresztfiunk, Peti is waldorfos. Ő már 10.-es, a
Fóti Waldorf Gimnáziumba jár. A vele való közös tanulások során betekintést kaptam a
waldorf oktatásba, ami nekem mindig is nagyon tetszett. A húgom állami iskolában pedagógus és az ő kérése is az volt, hogy ne vigyük Márkot állami iskolába. Ezután már olyan
nagyon elszántak voltunk, hogy nem is volt alternatívánk a Waldorf-on kívül.
Több okból is nagyon hálásak vagyunk Lehelnek. Mi nem Waldorf-óvodából érkeztünk, de
mégis lehetőséget kaptunk tőle, hogy ennek az összetartó közösségnek a tagjai legyünk.
Hálásak vagyunk, mert itt Márknak lehetősége van arra, hogy a mindennapokban a jelenben éljen és „igazibb”, tartalmasabb gyerekkora legyen, ami számára egy boldogabb,
kiegyensúlyozottabb életet tud megalapozni.
Én külön hálás vagyok azért, hogy sok-sok év után újra érezhetem az ünnepek varázsát.
Számomra igazi ajándék volt az, amikor tavaly elsős szülőként a Szent Miklós ünnepére
készülődtünk a szülőtársaimmal és az is, amikor karácsony előtt megnéztük Pásztorjáték
előadást.
Örülünk, hogy egy nagyon értékes (és vidám) szülői közösség részei vagyunk. Örömmel
veszünk részt az iskolai programokban. Jó ide tartozni mindnyájunknak.
Kriszta, Jani, Márk és Zétény
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ISKOLAI ÉLET
A NYÁRI SZÜNETBEN TÖRTÉNT ÉPÜLET-,
ÉS KÖRNYEZETÁTALAKÍTÁSRÓL
A nyári időszak többnyire az iskolai felújításokról szól. Ez idén sem volt másként, csak
nagyságrendjében tért el az eddig megszokottaktól. Ennek több oka is volt, több dolog, szempont változott, alakult a 2018-19.
tanév során, mely ezt a léptékű változást
indokolta.
Hosszú időn keresztül próbálkoztunk egy
saját épület megszerzésével, építésének
gondolatával. Volt, mikor egészen közel
jutottunk már hozzá, de – mivel komoly
kényszerítő erő nem volt – ezekből a lehetőségekből nem tudtunk valóságot teremteni.
Az utóbbi néhány évben azt is be kellett
látnunk, hogy épített környezetünk egyre
kevésbé támogatja azt a pedagógiai elvet
és tapasztalatot, miszerint a gyermeket
körülvevő tér is a nevelés egyik eszköze.
Sok éven át várakozva bizonyára hozzá is
szoktunk azon körülményekhez, amiben
éltünk, s már nem is csodálkoztunk rá, milyen környezetben töltjük a hétköznapjainkat, ünnepeinket a gyerekekkel együtt mi,
tanítók is.
Tudatosítani kellett magunkban, hogy az
iskolai tér a mi – gyerekek és tanárok –
életterünk, ahol az életünk a hétköznapok
idejének legnagyobb részében zajlik. Ezért
már 2 éve megkezdtünk bizonyos átalakításokat. Ilyen volt a német-rajz terem és
a tanári burkolása, a felső emeleti termek
légkondicionálása, az ebédlő leköltöztetése és teljes felújítása.
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Az ebédlő átalakítása – mint a tavalyi Dióhéjban olvashattátok – önállóan, de egy
nagy tervhez beillesztve lett megvalósítva.
Az ún. farmiskola-tervünk azon részeként,
hogy kialakítunk egy saját konyhát is, aminek működtetése különféle pedagógiai célokat is szolgál majd, s ehhez az iskolakertet is átalakítjuk egy még hatékonyabban
termelő kertté. Azonban az elmúlt tanévnek a tavaszán új helyzet elé kerültünk.
Ennek megértéséhez néhány évet vis�sza kell mennünk az időben, amikor még
gimnáziumi osztályaink voltak. Akkor az
épület havi bérleti díja közel 3 millió Ft volt.
Ezt az akkori tanulólétszám alapján ki tudtuk gazdálkodni. Amikor azonban kb. 100110 gimnáziumi diák eltávozása kapcsán
lecsökkent a bevételünk (mind az állami,
mind a szülői támogatás), világos lett, hogy
lehetetlen lesz az évi 36 millió Ft-ot előteremtenünk. Szerencsére a bérbeadó is
megértette ezt, így lehetőségünk volt arra,
hogy a bérleti díjat is a meglévő tanulói
létszámnak megfelelően a kétharmadára,
azaz évi kb. 24 millió Ft-ra csökkentsük.
Cserébe az új szerződés úgy lett megfogalmazva, hogy az épületből 600 m2-t nem
használunk. Ebben szerencsénkre volt egy
kiskapu, mivel nem egy konkrét szint lett
kivonva a használatból, „csak egy területméret”, így a megürült osztálytermeket pillanatok alatt használni kezdtük mint szaktantermek. A valóság az volt, hogy az egész
épületet használtuk újra, az addigi bérleti
díj kétharmadáért… Ez ugyan számunkra
előnyös volt, de mindig magában hordozta

Kristóf Simon, 5. osztály

azt a veszélyt, hogy valaki egyszer mégis
igényt tart a „nem használt” 180 m 2 -re,
és bérlőként jelentkezve beköltözik mellénk. Ennek volt is gyakorlati próbálkozása
a gimnázium után 2 évvel, ezért már az
akkori Vezetőség is folytonosan kereste a
helyzet tisztázásának lehetőségét, de úgy,
hogy az nekünk ne kerüljön többe. (Többek
közt ezért is kerestük a helyünket másfelé.)
Sajnos ezt a helyzetet nem sikerült megoldani egészen 2019 tavaszáig.
Ekkor ismét megkerestek a bérbeadó részéről, hogy várhatóan áttekintik az élő
szerződéseket, s akkor valószínűleg átvizsgálják a tényleges helyzetet, s ez a bérleti díj
emelésével, vagy a fennmaradó területrész
másnak való bérbeadásával jár majd. Így
a Vezetőség tárgyalásba kezdett a bérbeadóval, s egy új – jelen helyzetben a lehető
legjobb – szerződést kötöttek idén tavas�szal. Ennek lényege, hogy 10 évig nem változik meg a bérleti díjunk, de az épületben
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a felújítási munkálatok nagy részét saját
erőforrásból kell biztosítanunk. Ez tehát lehetővé tette, hogy legálisan használjuk az
egész épületet, a bakelit-raktárunkat, szerszámosunkat és a kecskeistállónkat is.
Ez az új jogi helyzet másféle elsőségi
szempontokat hozott létre a beruházások
terén, mint addig volt. Az ablakaink már
évek óta cserére szorultak, hiszen a fémkeretek, tokok elavultak, időnként kiszakadtak, le kellett csavarozni azokat, s nem
is lehetett hatékonyan használni, tisztítani.
(Ezt megelőzően a bérbeadó pályázat útján
próbálta az ablakok cseréjét megoldani, de
kiderült, hogy bérbeadott épülettel nem lehet pályázni.) Ezenkívül ott voltak/vannak
az erősen leromlott állapotú WC-k, és a
60-as évek burkolatai. Úgyhogy megspórolt erőforrásainkat ezekre, a mindennapi
életminőséget meghatározó környezeti
elemekre fordítottuk. Volt egy szintén – a
költözés vágyába merülés miatt – évek
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Baji Vica Mária, 8. osztály

óta elhalasztott, de a működési feltételeket meghatározó előírások általi kötelességünk: a tornasátorhoz tartozó öltözők
megépítése is. A kialakult helyzet miatt ezt
is meg kellett oldanunk. Több árajánlatot is
átnéztünk, és egy neves céggel előzetesen
már tárgyaltunk, majd egy olyan cég (R.
Nagy Gábor szülőtársunk által javasolt)
mellett döntöttünk, amin több mint 1,5 millió Ft-ot spóroltunk. Ebben benne volt az is,
hogy a kivitelező cégnek mi voltunk az első
iskolai megrendelése, és ezt a szempontot az árban is érvényesíteni tudta Mincsik
Krisztina, iskolánk gazdasági ügyintézője,
aki mind ennek a munkának, mind az ablakcseréknek, festésnek teljes körű szervezését, lebonyolítását végezte, irányította, ide számítva a szaletli megrendelését,
szállításának, lerakásának intézését is. Az
már csak érzelmi és egyben pedagógiai
szempont volt, hogy a legfelső emelettel
kezdtük az átalakítást, hiszen több mint 20
éve ezen a szinten folytatta – mint új élettérben – az addig a lakótelepen, lakások-
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ban zajló működését a Gödöllői Waldorf
Iskola.
Az átalakítások kapcsán az is szempont
volt, hogy lehetőség szerint a szükséges
szakembereket iskolánk szülői közösségében találjuk meg. Erre nemcsak a bizalom miatt volt szükség, hanem gyakorlati
szempontból is, hiszen már a nyár elején
jártunk, mikorra konkretizálódtak a feladatok, s akkor már külsős szakembert nem
is találtunk volna, míg szülői segítő hozzáállásra bizton számíthattunk a kivitelezés
fontossága terén.
A szülői munkákban nem is csalódtunk, így
köszönetet mondunk nekik ezen sorok által
is:
• Bede Norbertnek, a vizesblokkok ki- és
átalakításáért;
• Takács Gábornak a festésért az emeleti folyosón, euritmiateremben, lépcsőházban, fejlesztőteremben, gyógyeuritmia-teremben;

• Póder Tivadarnak és fiainak az ebédlő,
az euritmiaterem felcsiszolásáért, lakkozásáért, a VIII. és III. osztály padlójának
javításáért, az öltözőkonténerek fogadó
betontuskóinak kivitelezéséért;
• Szentmártoni Lászlónak (volt szülőtársunk) a villanyszerelésért;
• Dognai Gábornak az ebédlő külső ajtaját
védő tetőnek az elkészítéséért.
Az ablakok cseréjét, az emeleti folyosó
burkolását külső cég és szakemberek végezték. A kerti szaletlit is külső cég készítette el, de a fogadófelületet gondnokaink
segítségével – Papp Zoltán és Vizy Miklós
– alakítottuk ki.
Sajnos legjobb akaratunk ellenére sem
lett minden annyira készen a tanévnyitóra, mint ahogy szerettük volna, de az első
hetekben minden igyekezetünkkel rajta
voltunk/vagyunk a hátralévő munkálatok
elvégzésén, s így terveink szerint az őszi
szünetig az öltözőkonténer minden részlege használhatóvá válik, és a 2. emeleten
is kialakítjuk a tervezett „kiskonyhát”. Igen
nagy kihívás volt az öltözőkhöz a víz be-,
és a szennyvíz elvezetése, mert már vagy
burkolt felületeken keresztül, vagy a mélyben rejtőző villanyvezetékek szövedékében
kellett a munkálatokat végeznünk. Erre
már nem is találtunk kivitelezőt – csak kézi
ásás jöhetett szóba –, így azt teljesen saját
erőből oldottuk meg, s a gondnokainkkal
vállvetve még a férfi tanárkollégák is kivétel
nélkül derekasan kivették részüket az árkok
ásásából.
Természetesen a Farm-iskolai terveinket nem adtuk fel, s annak előkészítése is
zajlik ezen munkálatokkal párhuzamosan,
igaz, kissé más ütemtervben, mint egy éve
terveztük.
Fábián Zsuzsa és Kecskés Judit szülőtársainknak és kollégánknak köszönhetően
egy sikeres pályázatot tudhatunk magunkénak, s így a Magnet KAP-programnak
köszönhetően 555 ezer Ft-ot kaptunk az
iskolakert fejlesztésére. Ezen összegből
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épített ágyások és egy csepegtetőszalagos
öntözőrendszer kiépítését terveztük meg.
A vezetékes víz csőrendszerének munkálatait már el is kezdtük. (Felmerült egy fúrt
kút terve is, de gödöllői viszonylatban ezt
minimum kb. 60-80 m – ilyen mélyen található nagy valószínűséggel számottevő
hozamú vízréteg – mélységűnek becsülte
két kútásó szakember is, aminek engedélyeztetése, kivitelezése kb. 1,5 millió Ft lett
volna. Ezért ezt elvetettük, s maradt a vezetékes kerti csapról való öntözés.)
Tavasszal sikeresen vettünk részt egy másik pályázaton is –Iskolakertekért Alapítvány szervezésében –, ami által 600 ezer
Ft értékben eszközöket, szerszámokat
kaptunk.
Ebben a tanévben is megvannak már a
következő fejlesztési irányelvek. Régről be
van tervezve egy tűzlépcső megépítése,
ennek tervezése, költségvetési igényének
kiszámítása folyamatban van.
Sajnos az ablakok cseréjénél kiderült, hogy
a vakolat egyes helyeken instabillá vált,
ezért annak részleges, de szükséges ideiglenes javítását már az ősszel el kell végeztetnünk, nehogy a lehulló vakolatdarabok
balesetet okozzanak.
Tervben van a középső szint és a lépcsőház ablakcseréje, az ottani WC-k felújítása,
festés, padlóburkolatok javítása, a folyosói
járólapok cseréje.
Nagy álmunk az udvari terület játék- és
sportszempontú fejlesztése is. Természetesen arról, hogy mi mindenre lesz elegendő az éves megtakarításunk, s milyen
sorrendet állítunk fel eme igények kapcsán,
majd tavasszal, a költségvetési év vége felé
tudunk biztosat mondani.
Reméljük, hogy ezen munkálatok legalább
részben megoldják azokat a felvetéseket,
jogos igényeket is, melyeket a tanév végén,
a szülői visszajelzésekben olvastunk.
Mincsik István
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KUTYA
Falra festeni nagy kaland, az biztos.
Vagányság, tudás, művészet és bátorság!
Az idei nyolcadikosok csalódottak voltak,
mert pont lemaradtak a tavalyi „aluljáró-projektről" (Sajnos, csak kétévenként
festik át a város diákjai az aluljáró falfelületét.) Így aztán nagy örömmel fogadtuk a
hírt, hogy a város gazdátlan kutyáit befogadó és ápoló Gyepmesteri Telepe, a Városi
Múzeum munkatársaival karöltve megszervezték, hogy idén is legyen lehetőség
effajta mulatságra. Városunk határában
található kutyamenhelyet érthető okokból
hatalmas betonfal választja el a külvilágtól.
Ennek szépítését, díszítését bízták a szervezők az iskolásokra. Mégis mit kellene
festeni? — érdeklődtem Kovács Noémitől
(egykori diákunk édesanyjától) a múzeum
honlapján. Valami kutyásat — érkezett a
válasz — , de 3x4 métereset!
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Piroska 8. osztályának nagy többsége
tehetséges, kreatív alkotó, nehéz volt a
csapat tíz tagját kiválasztani. Végül aztán
Hanna, Gabi, Mesi, Juli, Mári, Anita, Lili,
Palkó, Robi és Tomi képviselték iskolánkat.
Gyönyörű időben, remek hangulatban telt
a délelőtt. Mindenki megfestette a maga
„valami kutyás" képét, igazi, vidám tabló
született. Mindannyian nagyon elégedettek voltunk
Én meg újra nagyon büszke!
U.i.: A kutyusok üzenik, hogy gyertek el sokan, tekintsétek meg az alkotásokat — főleg a waldorfosokét! — , minden segítséget
szívesen fogadnak. Még sétáltatni is szabad minket!
Vagy befogadni!
Kőhalmi Ákos

KÖZÖSSÉGI ÉLET
CIRKUSZTÁBOR 2019
Vizy Miklós írása
„Édes rózsám, szívem kedvese” népdal
dallamára:

tott végre, hogy ennyi gyerek és felnőtt tudjon mosakodni, létezni iskolánkban.

„Itt a nyár és újra itt van
A Waldorf-cirkusztábor,
Táborozni nyáron kell, mert
Sokkal jobb, mint máskor.
A cirkusztábor a legjobb móka,
Erre vártunk hónapok óta.
Tele van a tornasátor.

A kezdet: A cirkusztábor ötlete a Bothmer-gimnasztikához köthető.
Magyarországon 1995-től gyakorolják a
Waldorf-iskolákban ezt a mozgásformát.
„Az első Waldorf-iskola testnevelő tanárát
hívták Bothmernek, az ő nevét viseli ez a
mozgásforma, amely nemcsak gimnasztika, hanem annál jóval több, nevezhetjük
mozgástantervnek is. Ebben elsősorban
arra figyelünk, hogy melyik korosztálynak melyik tevékenység mikor a legmegfelelőbb. Fontos, hogy a gyermekeknél
az évek során megfelelően fejlődjenek a
koordinációs képességek és ehhez válogatjuk a gyakorlatokat.” (Martin Bakernek,
a Bothmer-felnőttképzés vezető angol
tanárának nyilatkozata.) Célja elmélyíteni
a térélményt, fejleszteni az akaraterőt és
koncentrálóképességet. (A gyulai televízió
2016. március 23-i riportjából)

Surran, röppen a zsonglőrlabda
Buzogány pördül a kézben,
Légi akrobaták forognak,
Táncolnak az égen.
Tigrisbukfenc nem kispálya,
Az egykerekűnek nincsen párja,
Cirkusz buli van a héten.”
(Szöveg: Méhes Csaba
hirtelen felindulásából)
2019. július 7-12-ig, helyszíne a gödöllői
Waldorf-iskola minden zege-zuga, 21. alkalom.
A létszám: 94 gyerek az ország minden részéből, 12 tanár, mondhatnám, a világ minden részéről.

Az első képzés 1995-ben indult, 2000-ben
végeztek az első magyar Bothmer-tanárok.
Azóta is szoros baráti és szakmai együttműködésben állnak, például ők szervezik
évről-évre a Waldorf Olimpiát és ők a Waldorf-iskolák óraadó tanárai is.

A házigazdák: Richter Bea, Tóth Piroska
(aki most „szabad évet kért”), Kuntz Orsolya, Buth Viki, Kőhalmi Luca, Kőhalmi
Ákos, Freigang Krisztián és természetesen
iskolánk minden tanára és dolgozója, akik
„csak” annyit tettek, hogy kitakarították a
tantermüket vagy Papp Zoltán gondnokunk, aki már komoly előkészületeket haj-

A Bothmer-gimnasztikában jelen vannak
a zsonglőrködés, az egyensúlyozás elemei
is. Ennek kapcsán Galántai Balázs agyából
pattant ki az a szikra, hogy lehetne nyári,
úgynevezett cirkusztáborokat csinálni.
Gönczi Robival szövögették terveiket és
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1999-ben Őriszentpéteren megvalósult az
első cirkusztábor. 2003-2004-ben Szolnokra tevődött át a helyszín. 2006-tól Gödöllő ad otthont a tábornak.
12 tanár:
• Gönczi Róbert: táborvezető, zsonglőr,
egykerekű
• Méhes Csaba: pantomim, ének-zene és
humor
• Turai Bálint: zsonglőr, egykerekű
• Nádas Janka (Turainé): poi: szalagos
pörgettyű
• Hornyák István: zsonglőr (artistaképzős
tanár) „Béci”
• Geret + Julcsi + Szikra, féléves lányuk,
a Tűzmadarak zsonglőrei (Kiss Gergely,
Kollányi Júlia)
• Drávai Zója: légiakrobatika
• André Roland: légiakrobatika (levegő hercege)
• Kaszányi Roland: „Csiri-bá”, bűvész
• Molnár Elza: tissue, légiakrobatika
• Erdélyi Attila: zene-ének
• Kőhalmi Natasa: pantomim
A gyerekek érkezése előtti nap, vasárnap
a lázas készülődések ideje. A stáb, azaz a
házigazdák egy kávézóban jönnek össze,
eltervezik, megbeszélik a technikai igényeket. Van-e elég fazék a főzéshez, tepsik a
sütésekhez, mi legyen a menü?
Napi ötszöri étkezésről kell gondoskodni a
komoly „fizikai munkásoknak”. A táplálék
húsmentes egytálétel a főétkezésekkor.
Itt jegyzem meg, hogy az ételek olyan finomak, hogy ebéd után alig kell valamit a
komposztba vinni. Mindezt fűszerezi még
a „konyhások” kedvessége, anyai szeretettel viseltetnek a tábor kicsi és nagy lakói
iránt. A hét napjain reggel hatkor kelnek,
bevásárolnak, főznek, mosogatnak és este
9 óra körül hazamennek. Eközben nagy vidámság tapasztalható egész nap a konyhában, amely egy központi hely, itt lehet
kérni (még egy kis repetát), panaszkodni,
hogy nincs hús (aztán uzsonnára lesz felvágott is).
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Ezen a vasárnapon öt órakor megérkeznek
a tanárok, baráti ölelgetések közepette elmesélik, ki, honnan jön (Dubajból, fesztiválokról vagy filmforgatásról), alternatív
cirkuszművészek ők. Majd hosszantartó
megbeszélés következik az elkövetkezendő hét programjairól.
Hétfőn megérkeznek a táborlakók nagy
batyuikkal, némelyek hóna alatt egy egykerekű, egy gitár vagy más hangszer. Elfoglalják a szállástermeket, majd az udvaron
elkezdődik az ismerkedő játék, a tábor
rendjének, programjának ismertetése, a tanárok bemutatása.
Mindenki kipróbálhat mindent, egyensúlyozhat, zsonglőrbuzogányokat dobálhat,
egykerekűzhet, ördögbotozhat, akrobatikázhat, kipróbálhatja a légiakrobatikai
eszközöket, a tissue-t, slackline-t, a hammockot, a pantomimet, a bűvészkedést, a
zenélést, az éneklést. Azután választania
kell két „szakot”, a zene-ének „kötelező”. Elkezdődnek a munkás hétköznapok.
Reggel hétkor ébresztő, de milyen! A tanárok hangszeres zenével, énekkel mennek
emeletről-emeletre. A reggeli bemelegítés,
futás és jóga után következik a reggelizés,
a társaság mindig együtt étkezik, már látványnak is szép. Minden nap kijelölt segítők gondoskodnak a terítésről, az ételek
gusztusos megjelenítéséről. Majd elkezdődnek a délelőtti foglalkozások a tornasátorban és az iskola udvarán. Szigorú időbeosztásban dolgoznak a csoportok, a fizikai
megterhelést enyhíti a zene-ének foglalatosság, a fiatalok lelkesen énekelnek, gitároznak, zongoráznak, dobolnak, fuvoláznak. Az évek óta összegyűjtött repertoár
dalai zengnek, mert a tábor végére komoly
cirkusz-zenekar áll össze és zenél-énekel a
záró bemutatón, kísérve a „porondon” történő eseményeket.
Délben az ebéd is fegyelmezetten zajlik,
hiszen esznek, de még mennyit! Utána
csendes pihenő következik három óráig.
Délután közös énekléssel, dobolással foly-

tatódnak a foglalkozások, amelyet az ötórai uzsonna szakít meg. Hétkor vacsora,
utána szabad gyakorlás, zenélés, mosakodás, kapcsolatok ápolása…, kilenc órakor
mindenkinek el kell menni pihenni.

Az előadás után a házigazdák még egy
kedvességgel állnak elő (évről-évre), gyümölcsleves és pogácsa várja a messziről
érkezett vendégeket, nehogy már éhesen
induljanak haza.

Kivételes programok a hét elején: A tanárok bemutatóját nagy érdeklődés fogadja,
itt lehet érzékelni, hogy hová lehet fejlődni.
Aztán, úgy a hét közepén egyik este, sötétedéskor a tűzzsonglőrök (tanárok) bemutatóját fogadják nagy ovációval a fiatalok.

Majd elpakolunk, közben jóízű anekdotázás vezet az ellazulás felé. Táborvezető
Robi megemlíti (minden évben): „Lehetne
jövőre két tábort szervezni.” Nehéz, mert
minden tanárnak sok nyári fellépése van.
Aztán áttevődik a hangsúly arra, ki, hova
megy nyaralni, s fáradtan, de élményekkel
teli szétszéledünk a nyárba.

Eljön a péntek, bevett szokás szerint Kecskés Jutka szervezésében kivonulnak Gödöllő főterére, a város lakóinak tartandó
előadásra. Ez egyben főpróba is a szombat
délelőtti bemutatóra, ami a tornasátorban
történik. Megjönnek a szülők, a nagyik és a
tesók, óriási hangulatban egy igazi cirkuszi
előadás tanúi vagyunk. Az emberi ügyességet próbálgató fellépők egyik ámulatból
a másikba ejtik a közönséget. Szól a zene,
aki éppen nem szerepel, az dobol, gitározik,
énekel.

Vizy Miklós

Az előadás hosszú, mert van mit megmutatni. Hol az ügyesség dominál, hol az erő,
hol a bátorság, hol a humor. De a koncentráció végig jelen van. Megcsodáljuk, hogy
egy hét alatt mi mindent meg lehet tanulni,
persze tudjuk, a nagyobbak már több éve
jönnek ebbe a táborba.
Említést kell tennem azokról a fiatalokról,
akik már segítőként vannak jelen. Volt, aki
az egykerekűzésnél segített vagy épp a
konyhában végigfőzte a hetet.
Külön érdekesség Kőhalmi Natasa, iskolánk volt tanulója, aki addig táborozgatott,
míg az idén a tanárok táborát segítette,
profi bohócnak tanult és végzett, és már
megnevettet.
Az alternatív cirkusz világát emlegetjük,
ahol az ügyességhez és a humorhoz egy
magasabb színvonalú szellemesség vagy
szellemiség társul.
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EGÉSZSÉGES GYERMEKKOR A DIGITÁLIS VILÁGBAN
Gondolatok Michaela Glöckler budapesti előadásából
Szeretnék veletek megosztani egy szubjektív ízelítőt Michaela budapesti előadásából,
és remélem, hogy kedvet kaptok ahhoz,
hogy az előadást az internetről visszanézzétek. Michaela stílusa, lelkesedése és az
ember és még inkább a gyermek fejlődése
iránti elkötelezettsége magával ragadó.

sék, szolgálják őt. Mára azonban válaszút
elé jutottunk, ugyanis a gépek elkezdték
helyettesíteni az embert.

Bevezetőjében Michaela mindannyiunk
számára ismerős jelenségeket említett. Mi
is érzékeljük, hogy bár fejlett technika vesz
körül bennünket, úgy érezzük, szinte mindenre kevesebb időnk jut. Le kellene lassulnunk és többet foglalkoznunk a minket
körülvevő emberekkel.

Josepp Weizenbaum, az MIT professzora
1966-ban megalkotta az Eliza nevű beszélgető robotot, amely képes volt egyszerűbb
terápiás beszélgetéseket is lefolytatni, a terapeuták helyett elvégezte a páciensekkel a
kezdeti beszélgetéseket. Weizenbaum ezt
a pillanatot paradigmaváltásként értékelte:
ha egy gép emberi interakcióra képes, az
vajon nem az ember degeneráltságát jelzi?
Innentől kezdve nagyban foglalkoztatta a
számítástudomány etikai vonatkozása.

Rövid történeti áttekintésében kiemelte,
hogy a II. világháború óta a technikai fejlődés felgyorsulásának lehetünk tanúi.
Kezdetben az ember azért használt gépeket, hogy azok segítsék, tehermentesít-

Mit jelent a digitális média korában felnőni? Előadása leghosszabb részben Michaela az emberi élet 5 alkotóelemét emelte
ki, amelyekre nekünk, felnőtteknek kiemelt
figyelmet kell fordítanunk.

Nyolcadikos agyagmunkák a Földrajz epocha keretében
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Elsősorban van testünk és térre, egészséges térre van szükségünk. Részletesen
beszélt az elektroszmog jelenségéről,
melynek veszélyeit kevésbé ismerjük és
alul is becsüljük. Az elektroszmog káros
hatásait az erre szuperérzékenyeknél figyelték meg, de mindannyiunkat, különösen a gyerekeket érinti. Az elektroszmog
(a wifi-jel, a mobiltelefon-jel stb.) oxidatív
stresszt okoz az ember sejtjei számára,
mivel a jel ritmusa interferál testi sejtjeink
elektromos jelének ritmusával. Ennek következtében regenerációs képességünk
lassú csökkenésnek indul.
Megoldásként említette, hogy ésszerűen
korlátozzuk az elektroszmognak való kitettségünket, illetve az elektroszmog hatásainak kompenzációját célzó kutatásokat.
További jó hírként elmondta, hogy alternatív technológiák már léteznek, csak sajnos
amíg nem kellően nagy a nyomás, nem
tudnak a piacon tért hódítani.
Másodsorban időben és annak folyamatában élünk és fejlődünk. Az élet maga is
egy folyamat, melynek ideje, ritmusa és
körforgása van. Az epigenetika mára már
tudtunkra adta, hogy genetikánk is változik.
Fejlődésünkben, változásunkban az önfejlesztésnek, tanulásnak, önmegfigyelésnek
1/3 résznyi szerepe van. Rudolf Steiner
szerint a társadalom alkalmazkodásra,
szabálykövetésre késztet bennünket. Rajtunk múlik, hogy merre fejlődünk, gépfüggők leszünk-e vagy sem. Michaela ebben a
folyamatban az emberiségért való felelősségünket is kiemelte.
Harmadikként említette, hogy a szabad
döntéshozatal és a független gondolkodás alapjai a gyermekkorban alakulnak ki.
Az agy 16 éves korra fejlődik ki. Ha addig
a gyereket szoftverek veszik körül, akkor
csak a mások gondolataira való reakciót,
válaszadást tanulja meg. Az önreflexió
nem alakul ki.
Thomas Fuchs szerint az agy az emberi
kapcsolatok szerve. Ha a gyerek a képer-
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nyő előtt ül, az emberi kapcsolatokkal járó
testi élményeket nem tapasztalja meg, és
ezzel megfosztja az agyat ezen hatásoktól.
Mindezen gondolatokból következik, hogy
a gyerek számára a képernyő előtt töltött
idő rablás a fejlődési és tanulási időből.
A negyedik alkotóelem az identitás. 9 éves
korra tehető az én kialakulása. Ekkortól érzékeli a gyermek, hogy ő egyedi, mindenki mástól különböző. Ez azzal is jár, hogy
egyedül is érzi magát, melankolikussá válhat. Ez az időszak lehet az addikciók kezdete. Emiatt is meg kell tanulnia, hogyan
barátkozzon emberekkel és ne a géppel.
A gép használat magában rejti a tolerancia- és empátiahiány veszélyeit. Michaela
is elmondta, hogy Steve Jobs és Bill Gates
sem engedték gépezni a gyerekeiket. Akkor
mi miért engedjük meg nekik?
Michaela szerint az iskolai informatikaoktatásnak arra is ki kellene terjednie, hogy
megtanítsuk a gyerekeknek, hogy csak
akkor használjuk a gépet, amikor valóban
kell. A kor legfejlettebb technológiája nem
hiányozhat az oktatásból Rudolf Steiner
szerint sem.
Végül az utolsó alkotóelem a gondolkodás,
érzés és akarat hármasa. Rudolf Steiner
szerint a test fejlődésével a gondolkodás
életünk végéig fejlődik. Ez a testi valónkon
alapuló életbölcsesség. Érezzük a saját
gondolkodásunkat és a differenciálásra
való képességünk segítségével gondolkodunk. Steiner szerint a lélektest a differenciáló erőnk, melyre nagy szükségünk van
a biztos ítélőképességünk kialakulásához,
mely 24 éves korunkra tehető. Az énszerveződés annyit jelent, hogy én énnek érzem magam. Ha differenciáló erőink felszabadulnak, testünk által meg nem kötött
akaraterőnk lesz.
Michaela Glöckler előadása a www.eliant.hu
oldalon megtekinthető.

Fazekas Réka
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ÓVODAI ÉLET
ŐSZ A MESEHÁZBAN
A gyerekeink épphogy visszatérnek a hos�szú, szabadon töltött nyári szünet után az
óvodába, máris itt az egyik legfontosabb
ünnep: a Mihály-nap. A magyar néphagyományban ez a nyári munkák befejezésének, a betakarításnak az ünnepe: a természet már kezd visszahúzódni, de még
bőségesen ellát bennünket finomságokkal,
megtelnek az éléskamrák, a gabonák már
a csűrökben vannak, a juhászok elszámolnak a jószágaikkal. A Nap sugarai napközben még melegen simogatják az arcunkat,
de az éjszakák és a reggelek már hűvösek.
Elindul a változás, körülöttünk és bennünk
is.

Nem is beszélve azokról a gyerekekről, akik
először teszik meg ezt.

Az ősz kezdetén a Meseházban is a betakarításra fókuszálunk, úgy, hogy közben
már Mihály felé fordulunk. Gondoljunk csak
bele, mekkora bátorságra van szüksége
egy kisgyereknek ahhoz, hogy a szabadon,
családdal együtt töltött időszak után újra
átlépje az óvoda kapuját!

Óvodánkban ez nem egynapos ünnep,
hanem egy többhetes időszak. Ennek az
időszaknak a kezdetén, a nyár adományait
felhasználva, paradicsomot főzött a Meseház apraja, nagyja — szülők, testvérek
– megtöltve ezzel a kamránkat és ebédre
a pocakunkat.
Eközben az évszakasztalok körül gyűltek
a nyár kincsei: zöldségek, gyümölcsök,
mindenféle termények. Bekerült az óvodába a nyár folyamán gyűjtött búza, amit
a gyerekek kicsépeltek, kosarakba gyűjtöttek. A búzaszemek egy részét kézi malommal megőrölték és belesütötték az év
első, Mihály-napi cipójába, amit az óvónénikkel együtt kelesztettek, dagasztottak,
formáztak és tettek kemencébe, majd a
piros szalvétás ünnepi asztalnál közösen
fogyasztottak el. A magocskák másik részét zsákocskákba töltötték, hazavitték,
egészen tavaszig őrizgetik majd, hogy
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akkor újra földbe kerülhessenek, hogy az
élet körforgása elölről elinduljon.
A Mihály-napi ünnepkör fontos szimbóluma a sárkány. Szent Mihály harcát a sárkánnyal mindenki ismeri. És ahogy a természetben, úgy a gyerekekben is viharok
dúlnak, küzdenek a bennük lakó sárkán�nyal.
A betakarítási ünnepet követően a gyerekek
gondos és alapos munkával színes papírsárkányokat készítettek. Ezek a papírsárkányok a sárkányeregetés napján a Margita
tetején szálltak a levegőbe az alájuk kapó
szélben az önfeledten szaladgáló gyerekek
után. A sárkányok egészen a hegy lábáig, a
Soyka család gyönyörű kúriájáig repültek.
A meseháziak ezen a napon Opa (róla és
az óvodában végzett munkájáról a Dióhéj
egy korábbi számában már olvashattatok)
és családja vendégszeretetét élvezték. A
kiadós reggeli után a gyerekek gesztenyét
fúrtak, amikből erős, messzire szálló, üstökös gesztenyesárkányok készültek, még a
fára is felrepültek. Előkerült a prés is, igaz,
szőlőt szüretelni már nem lehetett, mert
vagy túlértek, vagy lecsipegették a mada-
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rak. Ennek ellenére mégis tudtunk szőlőt
préselni énekszóval kísérve, kóstolgattuk
a kipréselt mustot, a szőlőszemekkel pedig megetettük a mangalicákat. A napot
finom ebéddel zártuk. Csodás napot töltöttünk Opáéknál, hálatelt szívvel zártuk a
napot. Ahogy egy kisgyerek otthon lelkesen
mesélte: „Olyan jó volt! Mikor lesz megint
olyan, mint ma volt?”
A Mihály-napi ünnepkör zárásaként már
„csak” egy dolog vár ránk. Ahogy a természetben rövidülnek a nappalok, a mi lelkünkben is megütközik egymással a fény
és a sötétség, a jó és a rossz. Az óvodában
ezt — a gyerekeknek a csoportszobákban
elhelyezett, a felnőtt közösségnek pedig
a bejáratnál álló – mérleg szimbolizálja,
egyik serpenyőjében sok apró, fekete kővel, amit a másik serpenyőbe gyűjtött fehér kavicsokkal ellensúlyozunk. Reméljük,
hogy a „jó” serpenyő a benne gyűlő fehér
kavicsoktól napról-napra nehezebb lesz,
egyszer csak egyensúlyba kerül a mérleg,
majd a „jó” oldalra billen. És a fény legyőzi
a sötétséget.
Szeles Anita
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ÉLETMÓD
A WALDOF-ISKOLA ÉS NÉPE
Christof Wiechert
Áttekintés
Előttem hever a háromkötetes „A világ
Waldorf-iskoláinak története" gyönyörű
díszdobozban. Megemlékezés ez a Waldorf-pedagógia 100. évfordulójáról, összeállította Nana Göbel, kiadja a Verlag Freies
Geistesleben, időszerűen 2019-ben. A világméretű iskolai mozgalom felbecsülhetetlen értékű ajándékot kapott általa.
Forma
Mikor követ dobunk egy tóba, koncentrikus
körök indulnak a beesés helyétől a part felé.
Így alakult az első rész: a középpont az iskola megalapítása Stuttgartban, 1919-ben,
amit további, ebből az első Waldorf-iskolából származó iskolák követtek. A „part” a II.
világháború volt, ami korlátozta a „hullám”
továbbterjedését. Mindezek ellenére addigra 42 iskolát alapítottak.
A második kötet tartalmazza a II. világháború utáni fejlődést, ezúttal Európára
korlátozva. Az iskolák az országokon belül kerülnek bemutatásra. Így a kötet 39
országot érint, ábrázolásuk a kezdetektől
napjainkig nyúlik.
A harmadik kötet az Európán kívüli iskolákra fókuszál: Észak-Amerika, Dél-Amerika,Ausztrália és Új-Zéland, Afrika, Ázsia és
Kína. Ez a kötet a II. világháború utáni idő-
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szak mozgalmon belüli nemzetközi együttműködésével zárul.
Az első kötet több mint 450 oldal, a második és a harmadik kötet is több mint 800
oldalas. Mindhárom kötet rendkívül jól illusztrált.
Tartalom és stílus
Előszavában Nana Göbel állítja, hogy a
projekt nagyságrendje és a tények sűrűsége miatt az olvasók nehéz stílussal találkozhatnak és hogy kutatásai egyfajta
szakkönyvet eredményeztek. Mindezt nem
támasztják alá saját tapasztalataim. A
tartalom meggyőzően, magával ragadóan
áramlik, ezért igazán lenyűgöző. Valójában
minden összefügg benne, mintha Tolsztoj
egyik remekműve lenne. Másszóval, a tények nem öncélúan szerepelnek, mindig
jelentést adnak a kontextusnak.
A stílus objektíven tényszerű, a szerző
kommentárjának hiánya lehetővé teszi,
hogy a tények magukért beszéljenek. (Ittott néhány kivétellel: mikor leírja, hogy a
nemzeti szocialisták miként fojtották meg
lassan a hamburgi iskolát, megjegyzi: „még
ezeket a tetteket is német alapossággal
hajtották végre.”) (1. kötet, 247. oldal)
A tartalom kapcsán el kell mondani: az,
hogy egyetlen ember képes legyen ilyen
hatalmas mennyiségű dátum, név, tény

és kapcsolat kutatására, fejben tartására és archiválására, a lehetetlennel határos. És mindezt világszerte! Előszavában
szerényen azt mondja, hogy munkáját a
„Nevelés művészetének barátai” (Freunde der Erziehungskunst) tette lehetővé. Ez
csak egy része a történetnek. Ott van még
a feladat szeretete és a szerző kivételes
képessége, hogy megragadja és nyomon
kövesse a dolgokat, tényeket, neveket és
eseményeket. Egyszerűen jelzi azokat a
helyzeteket, amelyekre érdemes kritikus
szemmel néznünk, lehetővé téve az olvasó számára, hogy igénye szerint megítélje
azokat. Minden, amit ábrázol, életre kel a
Waldorf-iskolai mozgalom iránti szeretetének fényében és szándéka sikerrel járt:
a világméretű Waldorf-mozgalomnak állít
emléket, amelyet bárki elolvashat.
… és népe
Amint az köztudott, a nagyszerűség egyszerű. És ami egyszerű és nagyszerű ebben az esetben, az a cím: több ezer ember,
tanítók, iskolaalapítók és azok, akik inspirálták a mozgalmat, láthatóvá válnak (újra).
Megszabadultak az anonimitástól és elis-
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merik őket az oktatás művészetéért dolgozókként. Feltűnik a nevük és ők maguk
hosszabb-rövidebb jelenetekben, melyek
tevékenységüket és részvételüket mutatják be. Olyan ez, mintha maga az iskolai
mozgalom ébredne fel: minden tett, bárhol
történt is a világon, hozzákapcsolódik az
emberekhez és egy tudatosságban él velük. Ez a tudatosság tette lehetővé, hogy az
olvasáson keresztül mindenki tudatosságában újra éledjen. A Waldorf-mozgalom
életre kel és a száz év válik láthatóvá az
adott sorsok nyomán.
Karmikus szempontból azt mondhatjuk,
hogy ezen ábrázolások révén láthatóvá
válik a közösség, amely elhatározta, hogy
igazán emberi léptékű oktatást hoz a földre, méghozzá három generáción keresztül.
Ez az ajándék számunkra mind terjedelmében, mind jelentésében egyedülálló.
Ajándék a waldorfos kollégáknak a második száz év küszöbén. Sikerrel járunk-e
a jövőben is? Ez a három könyv hatalmas
segítség lehet ehhez a sikerhez, mert megmutatja, mit, hogyan csinált az előző generáció.
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Mit csináltak a kollégák?
Mindegy, melyik kötetet nyitjuk ki, a történetek mind lebilincselők. Emberi sorsok
fonódnak össze az oktatás művészetének
sorsával:
Ki tudta, hogy Portugáliában minden általános iskolában bevezetésre kerülhetettvolna a Waldorf-módszer, de két nappal a
döntés meghozatala után tragikus balesetek a kormányzatban meghiúsították ezt.
(2. kötet. 439. oldal)
Ki tudta, hogy az első óvónő Olaszországban, Pederiva asszony, Auguste Arenson és
Carl Unger lánya volt? (2016-ban elhunyt)
Ki tudja, hogy a colmari Waldorf-iskolát Matthias Grünewald Iskolának hívják,
és hogy az iskola egyik társalapítója Else
Zimmer volt, egyike az eredeti Uhlandshöhe-tanulóknak? (2. kötet 348. oldal)
Ki tudta, hogy 2008-ban Tobias Richter és
Slavica Basic professzor asszony tanfolyamokat szerveztek a zágrábi egyetemen és
Waldorf-pedagógiából lehetett diplomát
szerezni? (2. kötet, 620. oldal)
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Ki tudta, milyen meglepően modern volt
Örményország újonnan elfogadott oktatási törvénye, amely a hármas tagozódású
társadalmi rend szellemében készült 1918.
szeptember 18.-án? (2. kötet, 699. oldal)
Ki tudta, hogy már 1926-ban volt Waldorf-iskola Budapesten? Ez a történet önmagában egy regény.
És milyen gyakran fordul elő, hogy történelmi tudatosságunk olyan szörnyen
„nemtörődöm", hogy elfelejtjük, milyen
vehemensen és milyen gyakran támadják
az antropozófus mozgalmat és az iskolai
mozgalmat, mint például a titkosszolgálatok és a minisztériumok durva támadása
1999-ben Franciaországban, amikor az
1982-es szektarianizmus vádjának fenntartása és megszilárdítsa volt a cél? Mint
egy krimi. (2. kötet 363. oldal)
És ne felejtsük el, hogy vallott kudarcot az
angol iskolai mozgalom, miután kidolgoztak egy sor módszert, amelyekkel gazdaságilag próbáltak életképessé válni. Az
ország, ahol Steiner annyi élvezettel beszélt a pedagógiáról, és a szigeteken tett

látogatásai során oly sok reményt keltett.
Nézzük a neveket: Brian Masters, Francis
Edmunds, John Davy, Ron Jarman, Martyn
Rawson, Christopher Clouder, John Burnett, Shirley Noakes és az ámulatra méltó
jellem, Charles Kovacs, akinek fő kutatásai még nyomtatás alatt vannak. (2. kötet,
181-209. oldal)

(1976) megalapításával kapcsolatban –
akivel már találkoztunk 1921-ben(!), az
első kötetben, az autonóm tanárképzés leírásában, az úgynevezett „Jena-Zwätzen-i
pedagógiai munkacsoport” kapcsán.
Az ilyen kereszthivatkozások újra megmutatják, hogy nemcsak az idő haladt, de a
születés előtti szándékok széles körű emberi hatásai is a földre érkeztek, hogy megvalósuljon korunk igazán emberi oktatása.

Minél messzebb megyünk vissza az időben, annál kevésbé konvencionálisak és
annál inkább szándék-vezéreltek a munkatársak. Mintha nem érdekelnék őket a a
szociális és gazdasági bonyodalmak. Ami
számított, az a pedagógia fejlesztése és –
Németországban – a helyreállítása volt.

Tény, hogy Nana Göbel a világméretű Waldorf-mozgalomnak állított emléket.
Kívánjuk, hogy a Waldof-tanárok „új”, negyedik generációja is figyeljen oda rá és
őrizze meg szívében.

Természetesen ezek a könyvek lineáris
kronológiát használnak, ezt az idő folyása
teszi szükségessé. Annál kielégítőbb, amikor a kereszthivatkozások láthatóvá válnak
és az olvasó megtapasztalhat valamit, ami
leginkább egy történelmi alakzathoz hasonlítható.

Ennek a trilógiának minden tanári kar
könyvtárában – valójában minden Waldorf-tanár és Waldorf-nevelő könyvtárában – ott a helye.
Skoda Mercédesz fordítása

Tehát például az első kötetben részletes
beszámolók találhatók arról, hogy Steiner
hogy tudott beszédeket tartani Nagy-Britanniában, hogy kik fektettek be az oktatás
új formájába (Millicent Mackenzie profes�szor) és az egyetemekről, amelyek meghívták Steinert. Mire a második kötethez
érünk, már rendelkezünk tehát alapvető
ismeretekkel az angliai helyzetről (1 kötet, 78. oldal). Azaz, a fent említett Auguste
(Arenson) Unger már megjelent az első kötetben, mivel ő segített Caroline von Heydebrandnek az I. világháború által legyengített gyerekek táplálásában (1. kötet, 175.
oldal).
Abban a jelentős fejezetben, amely a
második világháború utáni nemzetközi
együttműködésről szól, újra megjelenik
Ernst Weissert személye, ezúttal a Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steinsers
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WIM WENDERS:
FERENC PÁPA - EGY HITELES EMBER
Az elmúlt évben Magyarországon is megismerhettük Wim Wenders „Ferenc pápa
– Egy hiteles ember” (Pope Francis – A
Man of His Word) című dokumentumfilmjét, melynek elkészítésére a Vatikán kérte
fel a német rendezőt, s amelyhez az alkotó
szabad kezet kapott. (Néhány hazai mozi
2019 tavaszán rövid időre műsorára tűzte
a filmet, illetve DVD-n is forgalomba került.)
Wenders egy interjúban Ferenc pápa kommunikációs készségét és az emberekhez
való közvetlenségét, közelségét emeli ki,
amely igen szokatlan számunkra egy pápa
esetében. Az alkotás egyértelműen a katolikus egyház vezetőjének gondolatait, tanításait és törekvéseit kívánja közvetíteni.
Wenders így vall a filmről:
„Csak arról a témáról tudok filmet csinálni,
amit nagyon szeretek, mert ebben a szeretetben rejlik az erő, ami arra ösztönöz,
hogy ezt másokkal is megosszam. […] Nem
olyan filmet akartam készíteni, ami kritikus
távolságtartással szemléli a pápát, ehhez
mások sokkal jobban értenek. Olyan filmet
akartam csinálni, mely abban segít, hogy a
pápa enthuziazmusa, pozitív energiája, ezt
a hihetetlen energia, amelynek birtokában
van, a legjobb értelemben véve előre vigye
az emberiséget, és ne csak az egyházat.
Ennek akartam a szócsöve lenni.
Úgy éltem meg őt, mint egy félelmet nem
ismerő embert, akiben ősbizalom lakozik,
aki azt mondja és teszi, amit helyesnek
tart. Nem csupán a katolikusoknak készítettem a filmet, hanem tudatosan mindazoknak, akiket a pápa megszólít.”
(A rendező egyébként összesen nyolc órán
át beszélgetett a pápával, de ő maga nem
jelenik meg a filmben mint beszélgetőpartner, a pápa így közvetlenül hozzánk, nézőkhöz szól.)
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Nemrégiben került a kezembe a gyógypedagógus Henning Köhlernek a szociális
ridegségről írott cikke, melyben az emberi
együttérzés elhalásáról, az erőszak elfogadhatóságának egyre süllyedő küszöbértékéről beszél. Köhler a számos aggasztó
jelenség mellett mégis reménykedve látja,
hogy a civil társadalom él, és egy pártokon
és vallási hovatartozáson túlmutató „sokszínű szövetség” körvonalazódik számos
németországi településen, és ezek a csoportok egyre aktívabban lépnek fel a szociális érzéketlenség és a gyűlölködés ellen.
Az írás végén méltatja Wim Wenders filmjét, mely újabb megerősítést jelentett számára:
„Ez a – valljuk meg igen szuggesztív – tanulmány az 1936-ban Buenos Airesben
született Jorge Maria Bergoglioról – aki
a pápák közül elsőként és teljes tudatossággal a Ferenc nevet választotta –, az ő
gondolatairól és cselekedeteiről szól. A film
a legmerészebb várakozásaimat is felülmúlta.
A szívjóság manifesztuma ez, ugyanakkor azonban a szent dühé is. Ferenc pápa
emberként, filozófusként és teológusként
egyaránt meggyőző. Mindent elmond, amit
el kell mondania: a rabló kapitalizmusról,
a környezeti katasztrófáról, a menekültek
nyomorúságáról, az ifjúkori eszményképekről, a szabadságról, a szociális felelősségről, a toleranciáról, a könyörületességről, a bűnről és megbocsátásról… és újra
meg újra a gyerekekről.
Semmi kétség: a gyermekek jóléte és boldogsága minden másnál többet jelent számára, a sok gyermeki szenvedés fölött érzett fájdalma szinte tapintható. Elevenen él
’68 valódi, autentikus szellemisége, ötven
évvel később, és éppen egy pápa szavai és

magatartása által. Wenders – aki maga is
hatvannyolcas – intuitív módon ráérzett
erre anélkül, hogy ezt a filmben valahol kimondaná.

kultúra az erő kultúrája, az egyéni siker kultúrája. Mindenki felfelé törekszik a létrán,
amennyire csak tud: előléptetésért, pénzért
és hasonlókért.

Minden középiskolásnak látnia kell a Ferenc pápáról szóló filmet. Ezt a kordokumentumot elzárni előlük súlyos mulasztás
lenne.”

Minden elromlott, mert itt egy kultúra, ami
azt üzeni, hogy erősebbnek kell lennem a
szomszédomnál. És ha erősebb vagyok a
szomszédomnál, nem tanulok meg osztozni az emberekkel. De megtanulok föléjük kerülni. A szekularizált világban nagy
a veszélye annak, hogy elfelejtjük a „mi”-t.
Azt, hogy mindannyian egy család vagyunk. Hogyan változhatna ez?

Kuntz Orsolya
Felhasznált irodalom:
Wim Wenders & sein Film über Papst Franziskus
- interjú
https://www.youtube.com/watch?v=8EBuMYoLvls
https://www.erziehungskunst.de/artikel/kolumne/der-sozialen-kaelte-widerstehen/

„Egy olyan kultúrában élünk, melyben az
erőt, a szépséget és a képességet értékelik.
És azoktól, akik kevesebbre képesek, akiknek úgy tűnik, kevesebb talentum adatott,
mintha meg kellene szabadulni. Így ez a

A kérdés mindig az lesz: Hogyan mondjunk
le az erőnkről? Az ebből fakadó lelkiség
lényege tehát, hogy kerüljünk közel azokhoz, akiket kitaszítottak. Hogy ledöntsük
a falakat, melyek elválasztják gazdagot a
szegénytől. De van itt még valami más is.
Ez a találkozásról szól. És a találkozás azt
jelenti, hogy én nem vagyok értékesebb nálad, s te sem vagy jobb nálam.
Mi egyszerűen Isten gyermekei vagyunk.
Ez a leereszkedés mozgalma. Ne higgyünk
a hatalomban, sem a különféle rangokban.
Amikor valakivel lelkem mélyén találkozhatom, ahol nem kell úgy tennem, mintha
jobb lennék másoknál, akkor felszabadulok. Szabaddá válok arra, hogy önmagam
lehessek. Csak egyetlen dolog van, ami
igazán fontos: a kapcsolat.
Szeretsz engem? Szeretsz engem úgy,
ahogy vagyok? Így ez Isten megtapasztalásának helye.
Valahogy annak felfedezése, hogy mi találkozhatunk. Válaszfalak nélkül. Én elfogadom a te ajándékodat, te elfogadod az
enyémet. Történik valami lényeges: a közösség pillanata, az öröm pillanata. És ez
az, ahol az igazi mély öröm rejlik. Amikor
egymással találkozunk, nem egymás fölé
kerekedve, hanem Isten gyermekeiként,
együtt.”
Jean Vanier

Dobránszky Petra, 5. osztály

63

2019. ÖSZ

AZ ÉLET AZ ISKOLÁBAN...
Vámosi-Nagy István tollából
Özvegy Nagy Emil ügyvéd, tárcaíró, képviselő, igazságügyminiszter az első világháború alatt vásárolta meg az akkori első kerülethez tartozó három és fél holdas telket, kőbányával, kis erdővel. Ezt parkosította, és egy 14 szobás házat építtetett magának és 7
gyermekének. Ez lett a Kis-svábhegyi út 21. számú épület. Feleségével, Nagy Emilné dr.
Göllner Máriával egy nemes cél alapításába kezdtek. Az akkori vallás- és közoktatásügyi
miniszter, Klebelsberg Kuno támogatásával megszerezték egy kétnyelvű magániskola létesítéséhez szükséges engedélyeket. Házuk egy tágasabb szobájából tantermet, egy másikból többágyas hálószobát alakítottak ki. 1926 szeptemberében két osztállyal és húsz
növendékkel így nyílhatott meg a Kis-Svábhegyi Waldorfiskola és Internátus.
Hogyan alakult az internátusi lakók egy
napja?
Fél hétkor megszólalt a gong. Ébresztő,
mosdás, öltözködés, reggeli. Nyolc órára
mentünk át a másik épületbe, az internátusból az iskolába. Hozzávetőleg tíz perc
alatt tettük meg az utat, a kert másik végébe kellett lépcsőkön felmennünk, aztán
keresztülvágtunk a kis fenyvesen, és beléptünk a kijelölt tanterembe. Ott a tanár
megérkezéséig, mi tagadás, nagy ricsajt
csaptunk. 8 és 10 (esetleg 11) óra között
folyt az epochának megfelelő tantárgy oktatása. A többi órák ésszerűen összeállított sorrendben következtek: egyik napon
például hittan, euritmia, angol, máskor
kézimunka (kötés, vagy horgolás), francia,
torna, furulyaóra, karének. Az epochák váltakozása miatt az órarend is szükségképpen módosult.
Egy órakor ért véget a tanítás. Lefele menet
szinte repültünk, száguldottunk, gyakran
versenyben, majd kézmosás, étkezés előtt
rövid imádság, ebéd. A házi feladatot szép
időben sokan - magamat is beleszámítva csak hányaveti módon, úgy tessék‑lássék
végeztük, mert várt bennünket a gyönyörű
kert. A fiúk többsége a labdajátékok különböző válfajaiban lelte örömét. A futballt
édesanyám azzal az indoklással tiltotta
meg, hogy durva és erőszakos indulatokat ébreszt a gyermeki lélekben, és ráadásul balesetveszélyes. Zugban azért néha
fociztunk. A lányok az ugróiskolát kedvel-
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ték, napirenden szerepeltek a bújócska
különböző variánsai, ipi‑apacs, rabló‑pandúr. Ezekre pompás lehetőséget nyújtott a
három és fél holdas kert, fákkal, bokrokkal,
lugasokkal. Nyáron sokat lubickoltunk a
medence vizében, télen felöntötték a kert
egy részét, és lelkesen korcsolyáztunk. A
környező rétek a szánkózásra is remek lehetőséget adtak, amit akkoriban mindenki
ródlizásnak nevezett.
A kertben folyó játék természetesen felügyelet mellett történt, és az illetékes tanárok, vagy nevelők gondoskodtak róla, hogy
a szertelen viháncolást időről időre komoly
kertészkedés váltsa fel; ásás, kapálás, öntözés, ültetés, persze szakavatott irányítás
mellett. Este hét óra előtt néhány perccel
vacsorához szólított a gong, utána úgynevezett szabad foglalkozás következett,
mindenki azt csinálta, amire kedve szot�tyant. Kilenckor takarodót jelzett a gong,
a nevelő ellenőrizte, hogy mindenki tetőtől
talpig megmosakodjék. Azután ágyba bújtunk, és közös ima - melyet Rudolf Steiner
írt - zárta a napot:
"Tetőtől talpig Isten képe vagyok, szívemtől
kezemig Isten lelkét érzem, ha egyet lépek,
Isten akarata él bennem, és ugyanígy él
apámban, anyámban,fában és virágban,
állatban és kőben.Sohasem érhet félelem,
ha Isten szelleme tölt el, ha Isten lelkében
élek, ha Isten akaratában járom utamat."
Forrás: https://elsowaldorfiskola.jimdo.com

GLUTÉNMENTES, VEGÁN RECEPTEK
Dezső Judittól
RUSZTIKUS ALMATORTA
VEGÁN, GLUTÉNMENTES
Itt az ősz és beköszöntött a hűvösebb idő.
Ennek a süteménynek a tésztája tulajdonképpen a nyers vegán torták tésztája alapján készült, a különbség csak annyi, hogy
most megsütjük, nem a hűtőben hűtjük.
Hozzávalók
A tésztához:
•
•
•
•
•
•

2 csésze dió
1,5 csésze áztatott datolya
0,5 csésze áztatott mazsola
fél kk fahéj
csipet só
1 ek olívaolaj vagy víz

A töltelékhez:
• 4 alma megtisztítva és vékony szeletekre vágva
• 2 ek juharszirup vagy méz vagy rizs�szirup, agavé stb.
• 2 ek kókuszvirág-cukor vagy nyírfacukor,
eritrit stb.
• 1 ek citromlé
• 1 kk fahéj
• 1/4 kk szerecsendió
• 1/4 kk szegfűszeg
• 3 ek tápiókakeményítő
• csipet só
Elkészítés
A sütőt melegítsük elő 175 fokra. Olajozzunk ki, vagy béleljünk ki sütőpapírral egy
kb. 20 cm-es piteformát. (Én olyat szoktam
használni, aminek az alját ki lehet venni, így
amikor kihűlt, ki tudom emelni belőle a süteményt.)
A tészta hozzávalóit aprítógépben dolgozzuk össze annyira, hogy egy kis ragacsos
gömb formálódjon belőlük a gépben.
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(A mazsolát és datolyát alaposan nyomkodjuk ki, nincs szükség plusz nedvességre!) Alaposan nyomkodjuk bele a sütőformába a kezünkkel. Az oldalára is!
A töltelék hozzávalóit, az alma kivételével,
egy tálban jól keverjük össze, a tápiókakeményítőt a végén adjuk hozzá és azzal is
jól forgassuk össze. Végül forgassuk bele
az almát. Kanalazzuk a sütőformába, os�szuk el, hogy mindenhova jusson, a tetejét
simítsuk le kicsit.
40 percig süssük, majd rácson hűtsük ki.
FERRERO ROCHER
VEGÁN, GLUTÉNMENTES,
MAJDNEM NYERS
Hozzávalók
• 1,5 csésze enyhén pirított törökmogyoró
+ 15 db egész mogyoró
• 0,5 csésze datolya (ha nem nagyon puha,
akkor pár órára hideg vízben áztatva)
• 1/4 csésze rizsszirup
• 1/4 csésze kakaópor
• 2 ek kókuszkrém (pl. Cocomas)
• 1/8 tk vaníliapor (nem aroma!)
• 1 csipet só
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A csokibevonathoz:
• 8 ek olvasztott kakaóvaj
• 4 ek juharszirup (vagy agavészirup)
• 3 ek kakaópor vagy vegán csokoládé felolvasztva
Elkészítés
Tegyük a 1,5 csészényi mogyorót az aprítóba és aprítsuk morzsásra. Vegyünk ki 3
evőkanállal és tegyük félre, a többit aprítsuk finomra. Keverjük hozzá a kakaóport,
vaníliát, sót, datolyát, rizsszirupot, kókuszkrémet és dolgozzuk össze, amíg kis
gombócot nem kapunk. Formázzunk kis
gombócokat, mindegyik közepébe tegyünk
1 szem mogyorót. Tegyük a hűtőbe őket,
hogy összeálljanak.
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Az olvasztott kakaóvajat és a juharszirupot
keverjük össze, majd adjuk hozzá a kakaóport. Keverjük alaposan össze. Amikor
sűrű csokit kapunk, akkor a golyókat gyorsan forgassuk meg a csokiban, majd azonnal hempergessük meg őket a félretett darált mogyoróban. Gyorsnak kell lenni, mert
a hideg golyókon a csoki nagyon gyorsan
megdermed.
Hűtőben pár napig, fagyasztóban több hónapig is eláll légmentesen lezárt dobozban.
Bátran kísérletezhetünk más olajos maggal
és különböző fűszerekkel. Dióval, mandulával, kókusszal stb. A golyócskákat pedig
ezeknél a verzióknál kakaóba, kókuszreszelékbe, aszalt hajdinába is forgathatjuk.

NYERS, VEGÁN MARCIPÁN

• 0,5 ek kurkuma

Ez a marcipán nagyon gyorsan és egyszerűen elkészíthető, ráadásul nagyon finom!
Hűtőben elég sokáig eltartható.

Elkészítés

A mandulát áztassuk be 12 órára, többször öblítsük le és cseréljük le a vizet, majd
szedjük le a héját és töröljük meg. Ezután
használhatjuk. Ha nincs időnk vagy lehetőségünk hosszan áztatni, akkor öntsünk rá
forró vizet, majd egy kis idő múlva le tudjuk
szedni a héját. Ebben az esetben is töröljük
meg alaposan.
Hozzávalók
• 1,5 csésze héjazott, megtörölt mandula
• 4-5 kanál folyékony édesítő (rizsszirup,
agavészirup vagy méz). Ha juharszirupot
használunk, akkor kicsit sötétebb lesz a
marcipánunk.
• 1 kanál mandulaaroma
Elkészítés
A mandulát tegyük aprítógépbe és kicsit
morzsásra aprítsuk. Ekkor tegyük hozzá
a folyékony édesítőt és a mandulaaromát.
A géppel dolgozzuk össze, amíg egy gombóccá össze nem áll.

A fodros kelt alaposan mossuk meg, majd
töröljük szárazra.
A diót daráljuk apró morzsásra, majd minden hozzávalót keverjünk össze egy nagy
tálban.
A kelleveleket szaggassuk kisebb darabokra és keverjük hozzá a szószhoz. Kézzel
alaposan masszírozzuk bele a levelekbe a
szószt.
Amikor ez készen van, akkor terítsük ki sütőpapírral bélelt tepsire vagy az aszaló tálcájára, és aszalóban 43 fokon, sütőben 50
fokon szárítsuk meg.
Az igazság az, hogy ez a chips akkor lesz
igazán ropogós, ha magasabb hőfokon
szárítjuk (pl. 55-60), viszont így nem marad
nyers.
Sima kelkáposzta levelekkel is nagyon jól
működik a recept, viszont akkor válasszuk
a vastagabb, külső leveleket.

Formázzuk kedvünk szerint, majd frissentartó fóliába vagy alufóliába csomagolva
tegyük a hűtőbe.
Hosszú ideig eláll a hűtőszekrényben.
FODROSKEL-CHIPS – „SAJTOS”
GLUTÉNMENTES, VEGÁN
Hozzávalók
• 25 dkg fodros kel
• 1 és 1/3 csésze dió áztatva (24 óráig, a
vizet gyakran cserélve)
• 1/3 csésze gm sörélesztőpehely
• 1/3 csésze olívaolaj
• 1/4 csésze víz (lehet, hogy kell még +)
• 1 tk almaecet
• 2 tk fokhagymapor
• 1 tk chili vagy cayenne bors – opcionális
• 0,5 kk só
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