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"Add,Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem és mindenkiben. 
+RJ\�D]�pMV]DND�FV|QGMpEHQ�DV]WDORGKR]��OKHVVHN��DKKR]�D]�DV]WDOKR]��DPL�PHOOĞO� 

senki se hiányozhat. Ahhoz az asztalhoz, hol a Nappal és a csillagokkal együtt   
a hétköznapok is kialszanak, s egyedül a te békéd  világít." 

(Pilinszky János) 

0LKiO\�QDS�XWiQ�YDJ\XQN��6]HQW�0iUWRQ��QQHSpKH]�N|]HOHGYH�D�N�OVĞ�IpQ\�FV|NNHQpVpQHN�
pV�D�EHOVĞ�IpQ\�Q|YHNHGpVpQHN�~WMiQ��(]HQ�D]�~WRQ�NpW�IRQWRV�MHONpS�NtVpU�PLQNHW��0LKiO\�
PpUOHJH�pV�0iUWRQ�N|S|Q\HJHW�NHWWpV]HOĞ�NDUGMD��0LQGNpW�V]LPEyOXP�HOHPHQWiULV�HUHMĬ�NpSL�
PHJMHOHQtWpVH�DQQDN��KRJ\�KRO�WDUWXQN�LQGLYLGXiOLV�IHMOĞGpV�QN�~WMiQ��pV�XJ\DQDNNRU�OHNp-
SH]L��DUFKHWLSLNXV�IRUPiED�VĬUtWL�DNWXiOLV�YLOiJXQN�HVHPpQ\HLW�LV�
0DL�NHWWpKDVtWRWW�YLOiJXQNEDQ�D]�HOOHQWpWHN�IHV]�OWVpJpEHQ��D�SROiULV�V]pOVĞVpJHNUH�LUiQ\XO�
tWpOHWDONRWiVXQN�IyNXV]D���$]�HPEHULVpJ�W|UWpQHWpEHQ�DOLJ�DNDG�RO\DQ�LGĞV]DN��DPLNRU�D�KD-
WDORP�J\DNRUOiViQDN�QH�D�PHJRV]WRWWViJ�OHWW�YROQD�D]�HJ\LN�HV]N|]H��'H�H]�Q\LOYiQYDOyDQ�
QHP�D]�HOĞUHYLYĞ�PHJROGiVW�V]ROJiOMD��KLV]HQ�D�PHUHY�UDJDV]NRGiV�HJ\�EL]RQ\RV�iOOiVSRQW-
hoz azt jelenti, hogy a mérleg nyelve megállt, nem mozdul ki egyik irányba sem. Ha egyik 
VHUSHQ\Ğ�VHP�WpU�NL�D�KHO\]HWpEĞO��DNNRU�QHP�N|]HOHGQHN�HJ\PiVKR]�D�Qp]HWHN��+RJ\�H]�
HOLQGXOKDVVRQ��0e5/(*(/1,�NHOO��$�PpUOHJHOpV�DODSIHOWpWHOH�D�WXGDWRVViJ��&VDN�WXGDWRV�
PpUOHJHOpVVHO�WXG�D�NpW�SyOXV�N|]|WW�OpWUHM|QQL�YDODPL�~M��'H�H]�D]�~M��PiU�N|]|V��PHO\�HJ\�
GLQDPLNXV�HJ\HQV~O\EDQ�iOODQGy�YiOWR]iVUD�NpSHV�
(UUH�D� V]HPOpOHWPyGUD�ÀJ\HOPH]WHWQHN�PLQNHW�D]�pYN|U|Q�0pUOHJ�KDYiQDN�NLKtYiVDL�� pV�
HUUH�NDSXQN�HJ\UH�HUĞWHOMHVHEE�IHOV]yOtWiVW�pOHW�QN�V]iPRV�WHU�OHWpQ�
5i�NHOO�G|EEHQQ�QN��KRJ\�HEEĞO�D�PHJRV]WRWWViJRW�NLKDV]QiOy�PDQLSXOiFLyEyO�PLQGDGGLJ�
nincs kitörés, amíg a két oldal szemben áll egymással, és minden erejét, energiáját a másik 
OHJ\Ğ]pVpUH�IRUGtWMD�
$PtJ� IHO� QHP� LVPHUM�N�� KRJ\�0LKiO\� HUĞLUH� YDQ� V]�NVpJ�QN� HGGLJL� JRQGRONRGiVPyGXQN�
PHJKDODGiViKR]��pV�D]�HJ\UH�PpO\�OĞ�V]DNDGpN�iWKLGDOiViKR]��DGGLJ�QHP�WXGMXN�PHJIpNH]-
QL�D�EHQQ�QN�KDWy�V|WpW�HUĞNHW��QHP�WXGMXN�OiQFRQ�WDUWDQL�D�ViUNiQ\W�
+D�IHOpEUHG�QN�pV�UipEUHG�QN�VDMiW�IHOHOĞVVpJ�QNUH��DNNRU�0iUWRQ�NHWWp�YiJRWW�N|SHQ\H�LV�
HJ\�~MDEE�OpSpVVHO�YLV]�HOĞEEUH�EHQQ�QNHW�D�IHOLVPHUpVEHQ��KRJ\�XJ\DQD]�DODWW�D�N|S|Q\HJ�
DODWW�YDJ\XQN��PpJ�KD�HOIHOH]WpN�LV��$NNRU�D�PHJRV]WiV�LV�~M�pUWHOPHW�Q\HU��D�V]HUHWHW�UDQJ-
MiUD�HPHONHGLN��pV�QHP�D�V]pWYiODV]WiVW��KDQHP�D]�|VV]HNDSFVROyGiVW�V]ROJiOMD��0HUW��D]�
asztalnál mindenkinek akad egy szék, s mindenki a maga eleve kijelölt, ezerszer áldott 
KHO\pUH�NHU�O���DQQ\L�YLWD��KHO\FVHUH�pV�]ĬU]DYDU�XWiQ����3LOLQV]N\���

)RUJiFV�(U]VpEHW
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ÉVNYITÓ MESE

PEDAGÓGIA 
¥6�0ì9¥6=(7

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét ha-
táron is túl, volt egyszer egy birodalom. 
Ezt a birodalmat nem király vezette, 
noha volt királya, hanem összhangban 
C�DKTQFCNQO�JGTEGIGK�ȌU�UGIȐVɦK�

'I[KM� HGNCFCVWM� XQNV� C� VʆDȘNEUUQTUȚ�
NȄPIHQTTȄU� ɦT\ȌUG�� COKV� GI[� ȄVNȄVU\ȕ��
tiszta kristályba rejtettek. Sok ilyen 
kristály volt a földön, az egyik éppen 
ebben a birodalomban.

Másik feladatuk a kristály bölcsessé-
gének átadása volt azoknak az állha-
tatos gyermekeknek, akiket szüleik 
MKXȄNCU\VQVVCM��ɥMGV�JȐXVȄM�Vʆ\I[GTOG-
keknek.

0[WICNOCU�ȌU�XKJCTQU�KFɦM�XȄNVCMQ\VCM�
a birodalom életében, sokan jöttek és 
mentek. Mígnem történt egyszer, hogy 
egy gonosz sárkány kezdte rettegés-
ben tartani a Földet. Senki sem látta, 
FG�OKPFGPMK�DGU\ȌNV��XCI[�JCNNQVV�TȕNC��
A sárkány nyomában nyomorúság, 
betegség, halál ütötte föl a fejét. A böl-
EUGUUȌI�HQTTȄUȄPCM�ɦT\ɦK�PGO�VWFVȄM��
OKVȌXɦM�NGI[GPGM��/KPFGPJQPPCP�C\�C�
tanács érkezett feléjük, hogy minden-
MK� \ȄTMȕ\\QP� DG� QVVJQPȄDC�� ȐI[� VCNȄP�
el lehet kerülni a tragédiát. A tanácsot 
GNHQICFVȄM��5QMCP�XQNVCM��CMKM�XCNȕDCP�
DG\ȄTMȕ\VCM��XQNVCM��CMKM�C�JGI[GM�MȘ\Ȍ�
menekültek, voltak azonban, akik úgy 

ȌTG\VȌM��JQI[�VQXȄDDTC� KU�ɦTK\PKȜM�MGNN�
a kristályt, hogy a bölcsesség fényútja 
PG�JCNXȄP[WNLQP�GN�C�MTKUVȄN[�ȌU�C� Vʆ\-
gyermekek között. A munka hosszú és 
fáradságos volt. A sárkány a kristályt 
szerette volna megkaparintani, bármi 
áron. Mindenki segítségére szükség 
volt, így azok is visszatértek, akik ko-
TȄDDCP�GNOGPGMȜNVGM��ȌU�GI[ȜVV�ɦTK\VȌM�
VQXȄDD�C�MTKUVȄN[V��5ɦV�C�MTKUVȄN[�MȘTȜN�
ȘUU\GI[ʆNV� GODGTGM� C� DȘNEUGUUȌI� ȄV-
adását is folytatni tudták. De a sárká-
nyok csak szaporodtak a földön, az 
egész földet el akarták pusztítani, csak 
hogy a kristályokat megszerezzék.

#� MTKUVȄN[� ɦT\ɦK� ȚI[� FȘPVȘVVGM�� UGIȐV-
séget kérnek. Azok az angyalok, akik 
UGIȐVGVVȌM� C\� ɦT\ɦM�OWPMȄLȄV��OGI� KU�
adták ezt a segítséget bölcs tanácsok 
formájában. A tanácsok így hangzot-
tak:

ť� 6ʆ\I[GTOGMGM� ȄNNJCVCVQU� ɦT\ɦK�
vagytok. Ismerjétek meg a sárkányo-
kat, hogy bölcsebbek legyetek náluk!

ť���#�HȌP[ȚV�ɦT\ɦK�XCI[VQM��VʆDȘNEUUQT-
UȚ�XKNȄIWVC\ȕM��0G�JCI[LȄVQM�GNXGPPK�C�
Vʆ\I[GTOGMGM�I[GTGMMQTȄVЏ

ť� � #� NȄPIHQTTȄU� ɦT\ɦK� XCI[VQM�� ɥTK\-
zétek mindannyian a forrást! Együtt 
többek vagytok! Együtt többre vagytok 
képesek!

A birodalomban mindenki megfogadta 
az angyalok bölcs tanácsait. Össze-
HQIVCM�OKPF�C�NCMȕK��ȌU�C�VȘDDK�DKTQFC-
NQO� NCMȕKXCN� GI[ȜVV� NGI[ɦ\VȌM� C� UȄT-
MȄP[QMCV�� OGIɦTK\VȌM� C� MTKUVȄN[QMCV��
megmentették a földet. 

#\ȕVC�KU�DQNFQICP�ȌNPGM��XKFȄOCP�ȌPG-
kelnek, táncolnak. Aki nem hiszi, járjon 
utána.

Freigang Krisztián

SZÉPSÉG ÉS SZÖRNYETEG?

"Mert a világ sebzett szíve vonaglik
V�D�O«W�YDM¼GQL�PHJ�QHP�V]ĳQLN�DGGLJ�
P¯J�V]DEDGV£JRW�QHP�Q\HU�£OWDODG�
V�EHQQHG��D�WH�GLFVēV«JHGEHQ�¼MUD

romolhatatlanná magasztosulva
föl nem ragyog a megváltott anyag."    

(Rónai György: A teremtett világ sóvárgása)

Világunk a polaritások és dualitások fe-
U\ȐVɦ�OGIQU\VQVVUȄIȄDCP�NȌVG\KM�KOOȄT�
VȘDD�OKPV�G\GT�ȌXG��COKȕVC�MKVȘTȘNVȌM�C�
JȄTOCUUȄIQV�C�IQPFQNMQFȄUWPMDȕN��'V-
VɦN�C\�KFɦVɦN�MG\FXG�C\�GI[KM�QNFCNQP�XCP�
az Isten, a másikon az ördög, a sátán. A 
,ȕ�ȌU�C�4QUU\�CPVCIQPKU\VKMWU�GNNGPVȌV-
ként jelennek meg, és a modern ember 

OȄT�CNKI�GONȌMU\KM�ɦUGK�VWFȄUȄTC��OKU\G-
rint: az egészség és a boldogság titka a 
poláris energiák egyensúlyában rejlik. Ha 
DȄTOGN[KM�GNGO�VCTVȕUCP�HGNȜNMGTGMGFKM�
a másikon, zavar keletkezik a mikro- 
ȌU�C�OCMTQMQ\OQU\�OʆMȘFȌUȌDGP��#�
FWCNKVȄUQM�MKHGLG\ɦFȌUȌDGP�C�UȘVȌVUȌI�
ȌRRQN[�U\ȜMUȌIU\GTʆ��OKPV�C�XKNȄIQUUȄI��
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a fájdalom ugyanúgy életünk része, mint 
C�LȕNȌV��C�DQNFQIUȄI��&G�ȌRRGP�ȐI[�HQPVQU�
szerep jut az aktív cselekvés mellett a 
türelmes várakozásnak is. Korunkban 
G\�WVȕDDK�LGNGPV�KIC\K�MKJȐXȄUV�

#�ƒNQ\ȕƒȄDCP��C�XȄTCMQ\ȄU�C�VȘMȌNGVGU-
UȌI�WVȄPK�UȕXȄTIȄU�

A polaritásban nem létezik önmagában 
ȄNNȕ�+)'0�XCI[�0'/��#�FWCNKVȄU�MGVVȌ-
QU\V��FG�C�RQNCTKVȄU�PGO�MK\ȄTȕNCIQU�

A kettéosztottságban egyszerre van je-
NGP�VGUV�ȌU�NȌNGM��NȄVJCVȕ�ȌU�NȄVJCVCVNCP��
emberi és isteni. A test nem él, ha nincs 
benne lélek, és a lélek sem él, ha nem ölt 
VGUVGV��%UCM�HȘNFK�NȌVȜPMDGP��GI[�ƒ\KMCK�
VGUVDGP�ȌNJGVLȜM�OGI�C�NȌNGMVɦN�XCNȕV��
(ȌTƒ�ȌU�PɦK�OKPɦUȌI��C\�#V[C�ȌU�#P[C�
MȌV�ɦURTKPEȐRKWOC�CNMQVLC�C\�'I[UȌIGV�
és mozgatja az Univerzumot.

#�I[ȜOȘNEUȘ\ɦ�RQNCTKVȄUV�OGI�MGNN�MȜ-
lönböztetni az antagonisztikus és rom-
DQNȕ�FWCNK\OWUVȕN��COK�GNNGPVȌVGU�GTɦMȌPV�
LGNGPKM�OGI�C�Lȕ�ȌU�C�TQUU\�HQTOȄLȄDCP��
#\QPDCP�C�Lȕ�ȌU�C�TQUU\�PGO�GI[GPȌT-
VȌMʆ�GNNGPVȌV��JCPGO�GI[�OȄUQFNCIQU�
következmény, mint ahogy a halál sem 
az élet ellentéte, hanem csak egy része. 
De az árnyékot sem foghatjuk fel a fény 
ellentétének. Fény és árnyék polaritása 
OKPFGP�OGIUʆTʆUȘFȘVV��ȄVNȄVU\CVNCP�
anyagi testre érvényes.

A polaritás egy hatékony természeti tör-
XȌP[��COGN[�GI[OȄUV�MKGIȌU\ȐVɦ�GTɦMDɦN�
áll. Egy hármas egység felé törekszik és 
GI[�PCI[QDD�GI[UȌIGV�VCTV�U\GO�GNɦVV��
De amikor a megítélés úgy jelentkezik, 
JQI[�C\�GI[KM�QNFCNV�GOGNK�MK�LȕPCM��C�OȄ-
UKMCV�RGFKI�TQUU\PCM��CMMQT�GNMG\FɦFKM�
egy reménytelen küzdelem, mely nem 
CF�GUȌN[V�C�VGTGOVɦ�GI[ȜVVOʆMȘFȌUPGM��

és csak viszályokhoz, háborúskodáshoz 
vezethet.

#ZGN�$WTMCTV�PȌOGV�CPVTQRQ\ȕHWU�ȐTȕ�
KU�GTTG�ƒI[GNOG\VGV��COKMQT�C�LGNGPNG-
gi problémákra igyekszik rávilágítani. 
Fejtegetésében rámutat, hogy a béke 
PGO�NGJGV�RQNȄTKU�GNNGPGTɦ�C�JȄDQTȚXCN�
szemben. Csak középen lehet a mérleg 
MȌV�UGTRGP[ɦLG�MȘ\ȘVV��OGTV�GI[�OGIQN-
dás eredménye! Hogy ezt belássuk, ki 
MGNN�NȌRPȜPM�C�RQNȄTKU�IQPFQNMQFȄUDȕNЏ�#�
VTKPKVȄUV��C�JȄTOCUUȄIQV�JQTFQ\ȕ�U\GO-
léletre van szükségünk.

Ha nem az egészségtelen kettéhasított-
ságban stagnálunk, és a béke középre 
MGTȜN��CMMQT�C�OȌTNGI�MȌV�UGTRGP[ɦLȌDG�C�
háború és béke ellentétpárjának helyébe 
a felépítés és a lebontás kell, hogy ke-
TȜNLȘP��'\�GI[�GNGXGP��OQ\IȄUDCP�NȌXɦ�
RQNCTKVȄU��OGN[�C\�ȘUU\GU�ȌNɦ�QTICPK\-
OWUV�LGNNGO\K��ȌU�ȐI[�XCNȕFK�RQNCTKVȄUMȌPV�
LGNGPJGV�OGI��OKPV�GI[�GI[OȄUDȕN�HCMC-
Fȕ�MȘTHQTIȄU��'I[�.'/0+5<-ǩ6#��COK�C�
MȌV�OȌTNGIMCT�MȘ\ȘVV�NȌXɦ�OȌTNGIP[GNX�
keresztjében kap mindig újabb impulzu-
sokat, hogy ne váljon egyoldalúvá! Csak 
ez vezet egészséges egyensúlyhoz, mint 
a természetben is. Egy új növény kifej-
NɦFȌUȌJG\�C�OCIPCM�NG�MGNN�DQONCPKC��
ȌU�C�DKODȕPCM�GN�MGNN�JGTXCFPKC��JQI[�
gyümölcs legyen. A táplálékot le kell bon-
tanunk, hogy felépíthesse a testünket. Az 
ȌNGVJG\�U\ȜMUȌI�XCP�G\GMPGM�C\�GTɦMPGM�
C\�ȄNNCPFȕ�XȄNVCMQ\ȄUȄTC�

A béke a harmonikus váltakozás a le-
bontás és a felépítés között. Örök me-
VCOQTHȕ\KU�GTGFOȌP[G��COK�PȌNMȜN�PGO�
NȌVG\JGV�HGLNɦFȌU��

Ha így szemléljük, akkor a BÉKE nem 
C\��JC�XȌIGV�ȌT�C�*ǩ$14ǿЏ�1N[CP�PKPEU��
hogy a gonosz ott kívül csakis és kizá-

TȕNCI�GI[GFȜN�HGNGNɦUЏ�/GTV�XCNCOK��COK�
PCI[QP�TQODQNȕ��CJJQ\�OGI�MGNN�LGNGPPKG�
GI[�GTɦVGNLGUGP�HGNȌRȐVɦPGM�KU��/GI�MGNN�
VCPWNPWPM�C�JȄTOCUUȄIDCP�XCNȕ�IQPFQN-
kodást, és ez nem egyéb, mint a mihályi 
IQPFQNMQFȄU��*C�G\\GN�C\�GTɦXGN�NȌRȜPM�
fel, akkor vívhatunk meg a sárkánnyal. 
A küzdelmet azonban önmagunk sárká-
nyaival kell kezdenünk.

1UJQ�C\V�OQPFLC��JQI[��CJJQ\��JQI[�
megismerjünk valamit, el kell veszíte-
PȜPM��/KPFGPMK�NGVȌT�C�DGNUɦ�XKNȄIȄDC��
DGNUɦ�VGTȌDG�XG\GVɦ�ȚVTȕN��ȌU�NCUUCPMȌPV�
ȌJG\PK��UȕXȄTQIPK�MG\F�WVȄPC��ǱJUȌI�
támad benne, szomjúságot érez. Hívás 
ȌTMG\KM�NGIDGPUɦDD�ȌPLȌVɦN��JQI[�VȌTLGP�
haza, és az egyén utazni kezd. Ezt jelen-
VK�MGTGUɦPGM�NGPPK��8KUU\CVȌTȌU�CDDC�C�
OGNGI��DGNUɦ�VȌTDG��COGN[GV�GI[�PCRQP�
elhagytunk. Nem szerzel vele semmi 
ȚLCV��1N[CUOKV�U\GT\GN�XGNG��COK�OKPFKI�
is ott volt, most mégis nagy nyereség 
NGU\��OGTV�XȌITG�GNɦU\ȘT�NȄVPK�HQIQF��OK�KU�
az. Amikor utoljára abban a térben voltál, 
OCIȄVȕN�ȌTVGVɦFɦPGM�VGMKPVGVVGF���'PPGM�
a fajta keresésnek a motívuma jelent 
OGI�GNɦVVGO�C�5\ȌRUȌI�ȌU�C�5\ȘTP[GVGI�

ȘTȘM�ȌTXȌP[ʆ�U\KODQNKMȄLȄDCP��4GPIG-
VGI�HQTTȄUDȕN�TȌIK��IȕVKMWU�NGIGPFȄM�ȌU�
rémtörténetek szolgáltak alapjául, és va-
lamikor a XVIII. század közepén vetették 
RCRȐTTC��#�UQMHȌNG�XGT\KȕDCP��UQMHȌNG�ȄV-
alakuláson átment romantikus történet-
DGP�C�NȌP[GIGU�MȘ\ȘU�GNGO�C�Tȕ\UC�ȌU�C�
védtelen, törékeny leány, aki mindig egy 
XCFȄNNCVK�HQTOȄDCP�OGILGNGPɦ�HȌTƒXCN�
VCNȄNMQ\KM��CMKV�C�OGUG�XȌIȌTG��OGIXȄNV��
U\ȘTP[GVGI�OKXQNVȄDȕN��/CI[CT�P[GNXGP�
$GPGFGM�'NGM�I[ʆLVȌUȌDGP�VCNȄNJCVLWM�
OGI��#�Tȕ\UC��EȐOOGN�

A mese témája bizonyára azért tudott 
KFɦU\GTʆ�OCTCFPK�PCRLCKPMDCP�KU��OGTV�
mindenkor izgalmas kérdéseket vet fel. 
#�5\GPV�/KJȄN[JQ\�Hʆ\ɦFɦ�VȘTVȌPGVGMDGP�
is találunk példát arra, hogy a szörnyet 
nem ölik meg, hanem megtanulják uralni, 
MQTFȄDCP�VCTVCPK���#�Tȕ\UC��OGUȌDGP�C\V�
látjuk, hogy felébredt egy érzés, mely 
a szépséget a szörnyeteghez köti. De 
OK�KU�G\�C\�ȌT\ȌU�XCNȕLȄDCP!�'ORȄVKC!�
5\GTGVGV!

'NɦU\ȘT�OȌI�C\�KU�GU\GODG�LWVQVV��JQI[�
VCNȄP�5VQEMJQNO�U\KPFTȕOȄTȕN�NGJGV�U\ȕ��
#TTȕN�C�JGVXGPGU�ȌXGMDGP�OGIJCVȄTQ\QVV�
VȜPGVGI[ȜVVGUTɦN��COK�C�MȐP\ȕ�ȌU�C�MȐP-
zott viszonyában egy olyan jelenséget 
mutat, amikor a kiszolgáltatott áldozat 
sorsa elviselése érdekében empátiát, 
OGIȌTVȌUV�VCPȚUȐV�C�HQIXCVCTVȕLC�KTȄPV��
és ragaszkodni kezd hozzá. Ezt a fel-
tételezést hamar elvetettem, mert itt a 
lány önként vállalja fel a rabságot, hogy 
apja ígéretének eleget tegyen. Ebben a 
szabadon elfogadott szenvedésben 
lassan, fokozatosan kel életre benne a 
OGIKUOGTɦ�U\GTGVGV��#�U\GTGVGVPGM�U\ȜM-
UȌIG�XCP�ȌT\GNOK�RTȕDCVȌVGNGMTG��NGNMK�
OGIRTȕDȄNVCVȄUQMTC��JQI[�HGLNɦFȌUPGM�

*HUJHO\�'µUD�����RV]W£O\
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indulhasson, ugyanakkor a szeretet csak 
C�U\CDCFUȄIDȕN�U\ȜNGVJGV�OGI���

#�Tȕ\UC�LGNMȌRTGPFU\GTG�G\V�KU�OGIOW-
VCVLC��4KNMG�KU��VKU\VC�GNNGPVOQPFȄUPCM���
I[ȘP[ȘTʆUȌIPGM��PGXG\VG��5\KPVG�OKP-
den kultúrában a titok, a titokzatosság, 
vonzalom, szépség, öröm, szerelem 
UVD��OGIVGUVGUȐVɦLG��/CICUCDD�U\KPVGP�
C�HȌP[��C\�ȌNGV��C�FKEUɦUȌI��C�RQORC��C�
büszkeség archetípusa. De a tüskék, a 
tövisek a taszítás, a fájdalom képei is. A 
kereszténységben az égi szerelmet jelen-
VK��ȌU�KVV�C�DʆPDGGUȌU�OKCVV�LGNGPPGM�OGI�
TCLVC�C�VȘXKUGM��#�MKDQONȕ�Tȕ\UC�-TKU\VWU�
MGTGU\VHȄTC�JWNNȕ�XȌTȌTG��C\�ȘVU\KTOȚ�XCF-
Tȕ\UC�-TKU\VWU�UGDGKTG�WVCN�

/KȌTV�NGJGV�C�Tȕ\UC�GI[U\GTTG�RQ\KVȐX�ȌU�
PGICVȐX�LGNMȌR!�/KV�LGNGPV��JC�C�NȄP[�C�OG-
UȌDGP�GI[GVNGP�U\ȄN�Tȕ\UȄV�MȌT�C\�CRLȄVȕN��
C�JQUU\Ț�ȚVTC�KPFWNȕ�MGTGUMGFɦVɦN!�/KȌTV�
QN[CP�PGJȌ\�G\V�VGNLGUȐVGPKG!�/KȌTV�MGNN�
EUGTȌDG�QFCȐIȌTPKG�C�NȄP[ȄV!�

#�OCI[CT�VȜPFȌTOGUȌMDGP�C�4ȕ\UC�PGXʆ�
VGTOȌU\GVHȘNȘVVK�NȌP[GM�OGINGJGVɦUGP�
ambivalens tulajdonságokkal rendel-
MG\PGM��JCPIUȚN[Q\XC��JQI[�XCNȕLȄDCP�
OKPFGP�NȌP[PGM�MGVVɦU�VGTOȌU\GVG�XCP��
Az, hogy a csúfnak, gonosznak tartott 
NȌP[DGP�OKMQT�OWVCVMQ\KM�OGI�C�Tȕ\UC�
NGNMK�U\GNNGOK�VGTOȌU\GVG�C\�CP[CIK�ƒ\KMCK�
felett, vagyis mikor mutatkozik meg a 
HGNUɦDD�ǱP�LG��C\�C�VGTOȌU\GVHȘNȘVVK�NȌP[�
saját döntésén múlik.

4WFQNH�5VGKPGT�C\V�ȐTVC�C�XȘTȘU�Tȕ\UȄTȕN�

)#������JQI[�DȄT�C\�GODGTJG\�MȌRGUV�C�
Tȕ\UC�CNȄTGPFGNV�NȌP[��FG�OȌIKU�GU\OȌP[��
ideál az ember számára, mert az ember 
legjobb érzéseivel arra törekszik, hogy 
XCNCOKMQT�JCUQPNȕ�NGI[GP�C�Tȕ\UȄJQ\��
Hogy valamikor jobbik Énje úr legyen 
a rosszabbik Énje felett, és így megne-

mesedjék. Egész lénye, egész vére pe-
dig olyan tiszta legyen, mint a növény 
életnedve.

�#�XȘTȘU�Tȕ\UȄDCP�GPPGM�C�LȘXGPFɦDGNK��
U\GPXGFȌN[GMVɦN�OGIVKU\VWNV�XȌTʆ��OGI-
nemesedett embernek a jelképét látom. 
*C�C�XȘTȘU�Tȕ\UC�MȌRȌV�C�NGNMGO�GNȌ�KFȌ-
zem, segítséget kapok ahhoz, hogy úrrá 
NGI[GM�ȘPOCICOQP�ȌU�NGI[ɦ\\GO�OC-
gamban mindazt, ami akadályoz abban, 
JQI[�OGIVKU\VWNLCM������

Szépségnek és Szörnyetegnek meg kell 
KUOGTPKȜM�GI[OȄUV��JQI[�RQNCTKVȄUWMDȕN��
XCI[KU�C\�ȘUU\GQONQVV�FWCNKVȄUDȕN�NȌV-
TGLȘJGUUGP�XCNCOK��COK�UGOOK�OȄUDȕN�
nem jöhetett volna létre, és soha nem 
születhetett volna meg.

)RUJ£FV�(U]V«EHW

A RÓZSA

(Benedek Elek)

Hol volt, hol nem volt, hetedhét orszá-
gon is túl, volt egyszer egy gazdag ke-
TGUMGFɦ�GODGT��CPPCM�MȌV�U\ȌR�NGȄP[C��
#\V�OQPFLC�GI[U\GT�C�MGTGUMGFɦ�C�NGȄ-
nyoknak: - Na, édes leányaim, én most 
elmegyek idegen országba, mondjátok 
OGI��OKV�JQ\\CM�QPPȌV�PGMVGM!�/QPFLC�
C\�KFɦUGDDKM�NGȄP[����0GMGO��ȌFGUCRȄO��
hozzon egy olyan arany köntöst, hogy 
C�FGTGMȄV�GI[�MCTKMCI[ʆTʆ�ȄVCNȌTLG��U�JC�
leteszik a földre, ott szépen megálljon. 
Mondta a másik: - Nekem, édesapám, 
EUCM�GI[�Tȕ\UȄV�JQ\\QP��%UQFȄNMQ\QVV�C�
MGTGUMGFɦ�GTɦUGP��U�OQPFVC�C�MKUGDDKM�
leánynak: - No, neked ugyan nem nagy a 
MȐXȄPUȄIQF��*Q\JCVQM�ȌP�Tȕ\UȄV��U\GDD-
PȌN�U\GDDGV��PGO�GI[GV��FG�U\Ȅ\CV��&G�LȕN�
XCP��JC�Tȕ\UC�MGNN��Tȕ\UȄV�JQ\QM�PGMGF��
'NDȚEUȚ\QVV�C�MGTGUMGFɦ�C�NȄP[CKVȕN��&G�
hogy szavamat össze ne keverjem, volt 
két szép rozmaringbokor, s meghagyta 
a lányainak, hogy azokat este, reggel ön-
tözzék, amíg odajár, mert valahányszor 
elfeledik az öntözést, mindannyiszor egy-
egy ága hervad el a rozmaringbokornak. 
Megígérték a leányok, hogyne ígérték 
XQNPC�OGI��'NOGPV�C�MGTGUMGFɦ��OGPV�
JGI[GMGP�XȘNI[GMGP��GTFɦMȘP�OG\ɦMȘP�
által, s amint egy nagy városba ért, ott 
OKPFLȄTV�XGVV�KU�GI[�CTCP[�MȘPVȘUV�C\�KFɦ-
sebbik leányának, éppen olyat, amilyet 
C�U\ȐXG�MȐXȄPV��GI[�MCTKMCI[ʆTʆ�ȄNVCNȌTVG��
s ha a földre eresztették, ottan szépen 
megállott. Haj de halljatok csudát: ment 
XȄTQUTȕN�XȄTQUTC��HCNWTȕN�HCNWTC��U�Tȕ\UȄV�
nem talált sehol. Sem csúnyát, sem szé-
RGV��6CNȄNV�Tȕ\UCDQMTQV�GNGIGV��FG�Tȕ\UȄV��
GI[GV�UGO��/GIU\QOQTQFQVV�GTɦUGP�
C�MGTGUMGFɦ��U�OKPF�EUCM�UȕJCLVQ\QVV�

magában: - Istenem, Istenem, lám csak, 
GI[�Tȕ\UȄV�MȌTV�C�MKUGDDKM�NGȄP[QO��U�C\V�
sem tudok szerezni! Föltette magában, 
hogy addig meg nem nyugszik, még ha 
VȌTFKI�XȄUKM�KU�C�NȄDC��COȐI�Tȕ\UȄV�PGO�
talál. Ment, mendegélt hetedhét ország 
GNNGP��GTFɦMȘP�OG\ɦMȘP��HQN[ȕXK\GMGP�ȄV��
benézett minden kertbe, amerre csak 
járt, látott szebbnél szebb virágokat, 
EUCM�Tȕ\UȄV�PGO��.ȄVQVV�Tȕ\UCDQMTQV�KU�
GNGIGV��FG�OKPVJC�XCNCOGPP[KTɦN�ȌRRGP�
CMMQT�XȄIVȄM�XQNPC�NG�C�Tȕ\UȄV��EUCM�C�
helye látszott. Már egy kerek eszten-
FGLG�XQNV��JQI[�GNLȘVV�JC\WNTȕN��C\V�JKVVG��
hogy: no, már a világ vége sem lehet 
messze. Amint megy, mendegél, meglát 
GI[�I[ȘP[ȘTʆ�U\ȌR�U\KIGVGV��*ȄV�C\QP�
a szigeten annyi a virág, hogy a szeme 
PGO�VGNV�DG�C�PȌ\ȌUȌXGN��8QNV�QVV�Tȕ\UC�
is, nem egy, de száz; nem száz, de ezer, 
U\GDDPȌN�U\GDD��ȌIɦXȘTȘU��JCNQXȄP[�
vörös, sárga, mint a színarany, s fehér, 
mint a fehér liliom. Bemegy a szigetre, 
s amint ott mendegél, egy aranysövé-
P[ʆ�MGTVJG\�ȌT��COGN[PGM�C�MCRWLȄDCP�
MȌV�UȄTMȄP[�ȄNNQVV�KUVTȄ\UȄV��)QPFQNLC�
OCIȄDCP���0C��KFG�Lȕ�JGN[TG�MGTȜNVGO��
+PPGP�WI[CP�PGO�XKU\GM�Tȕ\UȄVЏ��&G�OȌI�
LQDDCP�OGIIQPFQNVC���'I[�ȌNGVGO��GI[�
JCNȄNQO��CMȄTJQI[�NGU\��OGIRTȕDȄNQOЏ��
S nekiindult a kapunak. Hát hallgassa-
tok ide, mi történt! Nem történt a vilá-
gon semmi. Az a két sárkány meg sem 
OQEECPV��PGO�ȄO��OGTV�Mɦ�XQNV�OKPF�
C�MGVVɦ��/GI[�VQXȄDD��U�NȄVLC��JQI[�GI[�
ember ott áll az ösvény szélén. Köszön 
PGMK�KNNGPFɦMȌRRGP����#FL�KUVGP�Lȕ�PCRQV��
földi! De bizony a földi azt sem mond-
ta: befellegzett. Közelebb megy hozzá, %X]£V�9LROD�����RV]W£O\
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nézi, nézi, aztán megtapogatja, s hát ez 
C\�GODGT�KU�VKU\VC�Mɦ��6QXȄDDOGI[��PȌ\�
GTTG��PȌ\�CTTC��U�JȄV�KVV�GI[�FGNK�U\ȌR�ȚTƒ��
QVV�GI[�I[ȘP[ȘTʆUȌIGU�U\ȌR�MKUCUU\QP[��
Volt ott száz is, ha nem több, s mind meg 
XQNVCM�OGTGXGFXG�ȄNNȕ�JGN[ȜMDGP��EUWRC�
Mɦ�XQNV�XCNCOGPP[K��0GO�VCNȄNV�GI[�ȌNɦ�
NGNMGV��CMKXGN�DGU\ȌNLGP��1VV�XQNV�C�MGTV�
MȘ\GRȌP�GI[�TCI[QIȕ�U\ȌR�RCNQVC��IQP-
dolta, fölmegy oda, majd csak talál ott 
valakit. Fölmegy a garádicson, be akar 
P[KVPK�C\�CLVȕP��FG�OȌI�C�MKNKPEUTG�UGO�
VGVVG�C�MG\ȌV��MKP[ȐNV�C\�CLVȕ�OCIȄVȕN��U�
WVȄPC�DG�KU�EUWMȕFQVV��ǱRRGP�C�MQP[JȄDC�
NȌRGVV��U�JȄV�QVV�ȌI�C�Vʆ\�PCI[�NQDQIXC��
UȜN�Hɦ�C�UQM�OKPFGPHȌNG�FTȄIC�ȌVGN��FG�
U\CMȄEUPȌPCM�JȐTG�P[QOC�UKPEU���7TC-
OKUVGP��WTCOKUVGP��VʆPɦFȘVV�OCIȄDCP��
hova kerültem én, talán valami elátkozott 
QTU\ȄIDC!Џ��+PFWN�C�U\QOU\ȌF�U\QDȄDC��
CPPCM�C\�CLVCLC�KU�OGIP[ȐNKM�OCIȄVȕN��U�
COKPV�DGNȌR��DG�KU�EUWMȕFKM�WVȄPC��QVV�
sincs senki. De volt a szoba közepén 
egy asztal, aranyabrosszal megterítve, 
aranytányérok, -villák, - kanalak, -kések, 
ȌRRGP�MȌV�U\GOȌN[TG�XCNȕ��

ɥ�DK\QP[��IQPFQNLC��CMȄTOK�VȘTVȌPKM�XGNG��
CU\VCNJQ\�ȜN��U�JC�GPPK�JQ\PCM��GU\KM��.G�
is ült az asztalhoz, s ahogy leült, színig 
volt a tányér levessel, de nemcsak az 
övé, hanem szemben vele a másik tá-
nyér is; s ahogy elkezdett kanalazni, látta, 
hogy vele szemben is mozog a kanál, 
fogy a leves, de hogy ki eszik ott, azt el 
nem tudta képzelni, mert nem látott sen-
kit. Aztán sorban kerültek az asztalra a 
OKPFGPHȌNG�Lȕ�RGEUGP[ȌM��DQTQM��I[ȜOȘN-
csök; került oda még kávé is. Evett-ivott 
OKPFGPDɦN��GXGVV�KXQVV�C\�C�OȄUKM�KU��C\�
a láthatatlan valaki, de már azt igazán 
C�Lȕ�KUVGP�VWFLC��JQI[�MK��/KMQT�C\VȄP�LȕN�
OGIGDȌFGNV��HȘNMGNV�C\�CU\VCNVȕN��OGPV�C�
szomszéd szobába, ott sem talált senkit. 
Keresztülment vagy száz szobán, s hát 
C�NGIWVQNUȕDCP�MȌV�ȄI[�OGI�XCP�XGVXG��
0GO�MȌTFG\VG�UGPMKVɦN��OGTV�PGO�KU�XQNV�
MKVɦN��U\CDCF�G��PGO�G��C\�GI[KM�ȄI[DC�
belefeküdt, s mind csak azt nézte, hogy 
XCLQP�C�OȄUKM�ȄI[DCP�HGMU\KM�G�XCNCMK!�
Egyszerre csak elkezd suhogni a párna 
s a dunna a másik ágyban, mintha nyug-
JCVCVNCPWN�HQTQIPC�GI[KM�QNFCNȄTȕN�C�OȄ-
UKMTC�XCNCMK��0GMKDȄVQTQFKM�C�MGTGUMGFɦ��
gondolja, egy élete, egy halála, már csak 
mégis megnézi, hogy ki fekszik abban 
C\�ȄI[DCP��1FCOGI[��XȌIKIVCRQICVLC�C\�
ágyat, de biz azt tapogathatta, senki sem 
feküdt abban. Nagy bosszúsan visszafe-
küdt az ágyába, de ahogy lefeküdt, csak 
OGIU\ȕNCN�GI[�JCPI�C�OȄUKM�ȄI[DȕN����
,QDD��JC�CNU\QN��COȐI�Lȕ�FQNIQF�XCP����
Ejnye, ilyen-olyan adta, hát mégis van ott 
XCNCMK!Џ���MȌTFG\K�C�MGTGUMGFɦ��-KU\ȘMKM�C\�
ȄI[DȕN��QFCU\CNCF�C�OȄUKMJQ\��LȕN�OGI-
TȄ\\C�C�FWPPȄV��U�OQPFLC����5\ȕNLQP��MK�
XCP�KVV!Џ���0GO�XQNV�QVV�UGPMK��PGO�HGNGNV�
senki. Visszafekszik megint az ágyába, 
s hát, ahogy lefekszik, az ablak alatt el-
kezdenek énekelni a madarak, de olyan 

U\QOQTȚCP��JQI[�C�MGTGUMGFɦPGM�C�U\ȐXG�
OCLF�OGIU\CMCFV�DGNȌ���+UVGPGO��KUVG-
nem, mégis csak elátkozott ország lesz 
G\Џ����UȕJCLVQ\QVV�OCIȄDCP�C�MGTGUMGFɦ��
Aztán egyszerre csak hallja, hogy valaki 
a szobában elkezd sírni keservesen. Né-
zett erre, nézett arra, s ismét csak nem 
látott senkit, csak a keserves zokogást 
JCNNQVVC��*ȄV��LȕN�XCP��0CI[�PGJG\GP�GN-
aludott, s reggel, ahogy fölébred, kinéz az 
ablakon. De azt emberi száj nem tudná 
GNȌOQPFCPK��COK�I[ȘP[ȘTʆ�U\ȌR�Tȕ\UC�
volt az ablak alatt. Egyik szebb volt a 
OȄUPȄN��5�C�U\GIȌP[�MGTGUMGFɦ�PGO�VWF-
ta, hogy melyiket szakítsa le, mert ahogy 
egyhez hozzányúlt, mindjárt szebbet pil-
lantott meg. Egyszer mégis megakadt 
C�U\GOG�GI[�I[ȘP[ȘTʆUȌIGU�U\ȌR�HGJȌT�
Tȕ\UȄP��HGJȌTGDD�XQNV�C�HGJȌT�NKNKQOPȄN��
Uccu, neki! Kiugrott az ablakon, elévette 
a fehérvári bicskáját, s lenyisszentette 
C�Tȕ\UȄV��&G�EUCM�JCNNICUUCVQM�KFG��OK�
VȘTVȌPVЏ�#JQI[�NGXȄIVC�C�Tȕ\UȄV��XCNCOK�
MGUGTXGU�UȐTȄU��LCLICVȄU�VȘTV�MK�C�Tȕ\UCHC�
VȘXȌDɦN��5�MGTGMGFȌM�GI[U\GTTG�PCI[�PG-
héz fekete förgeteg, dörgött az ég, hullott 
C\�KUVGPP[KNC�QN[CP�UʆTʆP��OKPV�COKMQT�C�
szilvafát rázzák. Aztán egy nehéz, feke-
te felleg mind alább-alább ereszkedett, 
GI[GPGUGP�C\�ɦ�HGLG�HGNȌ��5�CDDȕN�C�HGMGVG�
HGNNGIDɦN�MKIȘODȘN[ȘFȘVV�GI[�EUWFȄNCVQU��
U\ȘTP[ʆUȌIGU�VGTGOVȌU��CMKPGM�MȐI[ȕDɦ-
re volt, serteszakálla, ripacsos arca, s az 
egész teste úgy össze volt töpörödve, 
OKPV�C�RKTȐVQVV�U\CNQPPCDɦT��4GU\MGVGVV�C�
MGTGUMGFɦ��OKPV�C�P[ȄTHCNGXȌN��U�NGNMȌV�+U-
tennek ajánlotta: bizonyosan hitte, hogy 
most már vége az életének. Akkor aztán 
OGIU\ȕNCNV�C\�C�EUWFCU\ȘTP[��ȌU�OQPFVC�
PGMK����.GU\CMCU\VȄF�C�NGIU\GDD�Tȕ\UȄV��
C�Tȕ\UȄMPCM�C�MKTȄN[PȌLȄV��JȄV�VWFF�OGI��
hogy ha hét nap alatt ide nem hozod 
a legszebb s legkedvesebb leányodat, 

U\ȘTP[ʆ�JCNȄNPCM�JCNȄNȄXCN�JCNU\�OGIЏ�
'I[�U\ȕV�UGO�U\ȕNV�C�MGTGUMGFɦ��C\V�KU�
lassan mondta. Hazaindult nagy búsan, 
a szíve majd megszakadt, ha arra gon-
FQNV��JQI[�C\�ɦ�U\ȌR�NGȄP[ȄV�KFG�MGNN�JQ\PK�
ehhez a csudaszörnyhöz. Hazamegy, s 
hát otthon is csak szomorúság várta. A 
PCI[QDDKM�NGȄP[ȄPCM��COȐI�ɦ�QFC�XQNV��
mind csak a mulatságon járt az esze, 
nem gondolt a rozmaringbokorral, es-
te-reggel nem öntözte. Kiszáradott, 
EUCM�C�U\ȄTC\�MȕTȕLC�OCTCFQVV��*CPGO�
a másik leány, az bezzeg ápolta a roz-
maringbokrot: virult annak minden ága. 
5ȐTV�C�MGTGUMGFɦ��OKMQT�C�NGȄP[ȄV�OGI-
NȄVVC��U�OQPFVC�PGMK����*Q\VCO�Tȕ\UȄV��
leányom, édes leányom, elhoztam a 
legszebbet, amely a világon volt. Haj, 
FG�G\�C�Tȕ\UC�KU�NGU\�C\�ȌP�JCNȄNQOЏ�#\-
tán elmondta, hogy mi történt. Mondta 
C�NGȄP[����0G�DȚUWNLQP��ȌFGUCRȄOЏ�,ȕ�C\�
Isten, majd megsegít. Csak maradjon 
itthon békességben, elmegyek én abba 
az elátkozott országba. Elbúcsúztak 
GI[OȄUVȕN�MGUGTXGU�MȘPP[JWNNCVȄUQM�
közt, s addig ment a leány, míg arra a 
szigetre nem ért. Éppen úgy járt, mint 

7DN£FV��JRVWRQ�����RV]W£O\

-£YRU�0£W«�����RV]W£O\
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az édesapja. Nem találkozott senkivel, 
OȌI�C�EUWFCU\ȘTPP[GN�UGO��1VV�LȄTV�MGNV�
egymagában, hol a kertben, hol a palo-
VȄDCP��PGO�XQNV�GI[�NȌNGM��MKJG\�GI[�U\ȕV�
U\ȕNLQP��ǵI[�VGNVGM�OȚNVCM�C�PCRQM�PCI[�
szomorúságban. Hanem egyszer álmot 
látott a leány. Azt látta álmában, hogy 
GNLȘVV�JQ\\Ȅ�GI[�VȜPFȌTMKTȄN[ƒ��C\�ɦV�GNXKV-
VG�GDDɦN�C\�GNȄVMQ\QVV�QTU\ȄIDȕN��GNXKVVG�
egy aranykertbe, ottan koronát tettek a 
HGLȌTG��U�MKTȄN[PȌ�NGVV�DGNɦNG��'\�C�MKTȄN[ƒ�
még egy arany hajszálat is hagyott nála. 
De mikor reggel fölébredt, bizony nem 
XQNV�CTCP[JCLU\ȄN��JCPGO�UGTVGU\ɦT��COKV�
VCNȄNV��0C��VGNV�OȚNV�C\�KFɦ��#OKPV�GI[-
U\GT�LȄTV�MGNV�C�MGTVDGP��HȘNUȕJCLVQVV�PCI[�
búsan: - Istenem, istenem, bárcsak egy 
QMVCNCP�ȄNNCV�XGVɦFPȌM�KFG��JQI[�CJJQ\�
DGU\ȌNJGVPȌMЏ�#JQI[�G\V�C�U\ȕV�MKOQP-
dotta, elejébe toppan a csudaszörny, s 
mondja: - Beszélni akartál, hát itt vagyok. 
Megijedt szörnyen a leány. A szava elál-
NQVV��'I[�U\ȕ�PGO�UQM��CPP[KV�UGO�VWFQVV�
U\ȕNPK��/QPFVC�C�EUWFCU\ȘTP[����*ȄV�LȕN�
XCP��NȄVQO��JQI[�HȌNU\�VɦNGO��PGO�DG-
szélsz velem. Nesze, adok neked egy 
harangvirágot, ha ismét megkívánod 
a beszélgetést, rázd meg ezt a virágot, 
EUGPIGV�G\��OKPV�C\�CTCP[EUGPIɦ��U�C�
szavára itt leszek tenálad. 

#\\CN�C�EUWFCU\ȘTP[�GNVʆPV��6GNVGM�OȚN-
tak a napok, s a szegény leány mind 
VʆPɦFȘVV�OCIȄDCP��JȄVJC�C\�C�EUWFC-
U\ȘTP[�C\�C�VȜPFȌTMKTȄN[ƒ��CMKV�ȄNOȄDCP�
látott. Addig s addig gondolta ezt, hogy 
egyszer csak megrázintotta a harangvi-
TȄIQV��U�ȐO��CDDCP�C�RKNNCPCVDCP�GNɦVVG�VGT-
mett a csudaszörny. - Hívtál, itt vagyok. 
Félt a leány most is, hanem azért mégis 
GNMG\FGVV�DGU\ȌNIGVPK��$GU\ȌNVGM�GTTɦN�CT-
TȕN�U�OKPFGPTɦN��#\WVȄP�JQI[��JQI[�PGO��
mindennap megrázintotta a harangvirá-
got, s ha nem látta a csudaszörnyet, ha 
nem beszélhetett vele, olyan volt, mint 
az árva, akinek sem apja, sem anyja. 
Egyszer, amint beszélgettek egymással, 
HGNUȕJCLVQVV�C�NGȄP[����+UVGPGO��KUVGPGO��
ha én még egyszer megláthatnám az 
édesapámat! Azt mondta a csudaszörny: 
��0GU\G��KVV�XCP�GI[�MCTKMCI[ʆTʆ��'UVG�
lefekvéskor háromszor fordítsd meg a 
kicsi ujjadon, s reggel otthon ébredsz fel. 
De azt megmondom, hogy egy hét eltel-
tével visszajöjj, mert különben szomorú 
vége lesz az életednek. Hát csakugyan 
reggel otthon ébredt fel a leány. Volt nagy 
álmélkodás, volt nagy öröm. De bezzeg 
hamar búra változott a nagy öröm, mi-
kor a leány megmondta, hogy egy hét 
alatt vissza kell mennie. Elbúcsúzott az 
ȌFGUCRLȄVȕN��OKMQT�C�JȌV�NGVGNV��MGUGTXGU�

sírással visszament a csudaszörnyhöz. 
&G�CNKI�XQNV�QVV�GI[�JGVGV��MGVVɦV��KUOȌV�
MG\FGVV�UȕJCLVQ\PK����+UVGPGO��KUVGPGO��
de szeretném még egyszer látni az 
ȌFGUCRȄOCVЏ���,ȕN�XCP���OQPFȄ�C�EUW-
daszörny. - Nesze, itt van ebben az is-
kátulyában egy csudaír, kend meg ezzel 
C�XȄNNCFCV��C\VȄP�U\ȄTP[CM�PɦPGM�DGNɦNG��
s hazarepülhetsz a gondolatnál is se-
besebben. De visszajöjj egy hét múlva, 
mert különben szomorú vége lesz az éle-
tednek. Hazarepült a leány, s elmondta 
QVVJQP��JQI[�OKN[GP�LȕN�DȄPKM�XGNG�C\�C�
csudaszörny, hogy minden szavát meg-
HQICFLC��U�ɦ�DK\QP[�U\ȐXGUGP�OGI[�XKUU\C�
JQ\\Ȅ�GI[�JȌV�OȚNXC��*CNNLC�G\V�C\�KFɦ-
sebb leány, megirigyelte a húga szeren-
cséjét, eldugta a csudaíres iskátulyát, s 
mikor a hét nap letelt, a leány nem tudott 
szárnyat növeszteni magának, gyalog 
kellett, hogy visszainduljon az elátkozott 
országba. Megérkezik a szigetre, rázintja 
a harangvirágot, de a csudaszörny nem 
jelent meg. Kereste mindenfelé a kert-
ben, s újra meg újra rázta a harangvirá-
got, a csudaszörny nem volt sehol. Nagy 
bánatában bement abba a kicsi kertbe, 
CJQN�C\�CRLC�C�Tȕ\UȄV�U\CMCU\VQVVC��U�JȄV�
WTCOKUVGP��OKV�NȄVPCM�U\GOGKЏ�1VV�HGMU\KM�
C�Tȕ\UCDQMQT�VȘXȌDGP�C�EUWFCU\ȘTP[�
megmerevedve, holtan. Föléje hajlik a 

leány, költögeti sírva, költi, de nem hallja. 
#\VȄP�HȘNGOGNK�C�HGLȌV��U�OGIEUȕMQNLC�C�
homlokát a csudaszörnynek, s hát ím, 
UȕJCLV�GI[GV��/GIEUȕMQNLC�OȄUQFU\QT�
KU��U�JȄV�ȐO��OGIOQ\FWN��/GIEUȕMQNLC�
harmadszor is, s hát ím, fölegyenese-
dik a halott. De halljatok csudát, nem 
XQNV�C\�VȘDDGV�MȐI[ȕDɦTʆ��UGTVGU\CMȄNNȚ��
ripacsos arcú csudaszörny, hanem volt, 
OKV�IQPFQNVQM��OK�XQNV!�'I[�U\ȌRUȌIGU�
VȜPFȌTMKTȄN[ƒ��1VV�OKPFLȄTV�GI[OȄUPCM�
a nyakába borultak, s mondták mind a 
MGVVGP����ǩUȕ��MCRC�U�C�PCI[JCTCPI�XȄNCU\-
szon el minket! S ott mindjárt elmondta 
C�NGȄP[PCM�C�VȜPFȌTMKTȄN[ƒ��JQI[�ɦV�GI[�
ördöngös szüle boszorkányozta meg, 
amért hogy feleségül nem vette a leá-
P[ȄV��-ɦXȌ�XȄNVQ\VCVQVV�GODGTV��ȄNNCVQV�
C\�ɦ�QTU\ȄIȄDCP��ɦV�OCIȄV�RGFKI�EUW-
daszörnnyé, s megátkozta, hogy addig 
csudaszörny maradjon, amíg egy szép 
NGȄP[�OGI�PGO�EUȕMQNLC��0C��EUCRVCM�
C\VȄP�NCMQFCNOCV��JȌV�QTU\ȄITC�U\ȕNȕV��
(ȘNMGTGMGFVGM�U\ȌNJKPVȕDC��U�JKRR�JQRR��
QVV�XQNVCM�C�MGTGUMGFɦPȌN��QVVCP�ȚLTC�PCI[�
lakodalmat csaptak. Engem is meghív-
tak, ettem, amit kaptam, s mikor nem 
volt semmi, szépen elinaltam. Aki nem 
hiszi, járjon utána.

6]DEµ��JRWD�«V�7XUED�+DQJD�����RV]W£O\6]«NHO\�'µUD�«V�%HGH�'RURWW\D�����RV]W£O\
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Christof Wiechert

������CWIWU\VWU����ȌP�Ť�Lȕ�P[QNE�Jȕ-
PCRRCN�C�)QGVJGCPWO�NGȌIȌUG�WVȄP��
ȌU�PȌI[�JȕPCRRCN�C�-CTȄEUQP[K�-QPHG-
TGPEKC�GNɦVV�Ť�5VGKPGT�GNɦCFȄUV�VCTVQVV�C�
walesi Penmaenmawrban. Augusztus 
��ȄP�JCI[VC�GN�5VWVVICTVQV��ȌU�*QGM�QH�
Hollandon keresztül Harwichba utazott, 
CJQN�)GQTIG�#FCOU�-CWHOCPP�XȄTVC�

ǿVLWM�%CODTKFIG�GP�MGTGU\VȜN�+NMNG[�DG�
vezetett. Az „Educational Union for the 
4GCNKUCVKQP�QH�5RTKVWCN�8CNWGUŬ�GI[GUȜ-
let és annak elnöke, Margeret McMillan 
OGIJȐXȄUȄTC�VCTVQVVC�OGI�C��#�LGNGPMQTK�
U\GNNGOK�ȌNGV�ȌU�C�PGXGNȌU��EȐOʆ�GNɦCFȄU-
EKMNWUȄV�
)#�������ǿVMȘ\DGP�C�XQPCVQP�
GNQNXCUVC�/CTICTGV�/E/KNNCP��'FWECVKQP�
VJTQWIJ�VJG�+OCIKPCVKQP��EȐOʆ�MȘP[XȌV��
ȌU�MȌUɦDD�ȚI[�XȌNVG��JQI[�G�Oʆ�CNCRLȄP�
RGFCIȕIKCK�OQ\ICNOCV�KU�CNCRȐVJCVVCM�
volna.�

#\�GNɦCFȄUQM�PCI[�JCVȄUV�I[CMQTQNVCM�C�
JCNNICVȕUȄITC��+NMNG[�XȄTQU�NGXȌNVȄTȄDCP�
OKPFOȄKI�QNXCUJCVȕCM�C�MQPHGTGPEKȄ-
TȕN�U\ȕNȕ�DGU\ȄOQNȕM��#WIWU\VWU����ȄP�
Steiner Penmaenmawrba utazik a nyári 
KUMQNȄDC��C�DTKV�CPVTQRQ\ȕHWU�VȄTUCUȄI�
HɦVKVMȄTC��*CTT[�%QNNKUQP�ȌU�&CPKGN�&WP-
NQR�OGIJȐXȄUȄTC��'\�C\�GNUɦ��MK\ȄTȕNCI�
CPVTQRQ\ȕƒCK�VȌOȄMCV�OCIȄDCP�HQINCNȕ�
GNɦCFȄUEKMNWU�C\�'I[GUȜNV�-KTȄN[UȄIDCP�

)#������$GCXCVȄUK�OGIKUOGTȌU��

#�DGXG\GVɦ�GNɦCFȄUDCP�5VGKPGT�DGOWVCV-
LC�C�JCNNICVȕUȄIPCM�C\�CPVTQRQ\ȕƒȄV��#\�
GNɦCFȄUV�MȜNȘPNGIGU�JCPIXȌVGN�LGNNGO\K��
)QPFQNLWPM�EUCM�CTTC��JQI[�C\�#PVTQRQ-
\ȕƒCK�6ȄTUCUȄIQV�DGNUɦ�MQPHNKMVWUQM�VȌ-
RȄ\VȄM��C�)QGVJGCPWO�NGȌIGVV�ȌU�5VGKPGT�

súlyos gondolatokat hordozott magában 
CTTȕN��JQI[�C\�CPVTQRQ\ȕƒCK�OQ\ICNQO�
impulzusa hogyan kaphatná meg a szá-
OȄTC�OGIHGNGNɦ�MȜNUɦ�OGILGNGPȌUK�HQT-
OȄV��JQI[CP�NGNJGVPG�XCNȕFK�QVVJQPTC�� A 
MȘXGVMG\ɦMGV�OQPFVC�C�JCNNICVȕUȄIPCM��
0D�DUUD�YDQ�V]¾NV«J¾QN��KRJ\�N¸]YHWOHQ¾O�
EHOHKDVVXQN�D]�«OHWEH��PHJ�NHOO�O£WQXQN�D]W��
hogy mi van és mi lehet az emberekben. 
7RY£EE£�HJ\«UWHOPĳY«�NHOO�WHQQ¾QN�D�YLO£J�
V]£P£UD�D]�DQWURSR]µͧDL�PR]JDORP�«V�
más mozgalmak közötti különbséget: az 
DQWURSR]µͧD�£WIRJµ�MHOOHJ«W��S£UWDWODQV£-
J£W��HOē¯W«OHW�Q«ON¾OLV«J«W�«V�GRJPDPHQ-
WHVV«J«W��D]W��KRJ\�FVXS£Q�D]�£OWDO£QRV�
emberinek és a világ jelenségeinek kísérleti 
módszere akar lenni.� Steiner azt mondja: 
C\�CPVTQRQ\ȕƒC�ȄVHQIȕ��RȄTVCVNCP��GNɦ-
ítélet- és dogmamentes. Ez pedig ab-
ban a mondatban csúcsosodik ki, hogy  

�C\�CPVTQRQ\ȕƒC�az általános emberinek 
C�MȐUȌTNGVK�OȕFU\GTG���'PPȌN�P[ȐNVCDDCP�
nem is lehetne megfogalmazni ezt, és 
ekkor már érezzük a Karácsonyi Konfe-
rencia hangulatát.4

'\�C\�ɦU\KPVGUȌI�HGNU\CDCFȐVLC�C�NȌI\ȌUV��
#\�GODGT�OKPVGI[�OGIU\ȕNȐVXC�ȌT\K�OC-
gát, hogy gondolkodjon el azon, mi is az 
az „általános emberi”!�*QPPCP�VWFJCVLWM��
JQI[�XCNCOK�GODGTK�G!�'I[�DGNȜNTɦN�HC-
MCFȕ�DK\QP[QUUȄI�G\��CJQI[CP�C\�GVKMCK�
individualizmus is csak belül lel bizonyos-
UȄIQV!�'I[�DGNUɦ�DK\QP[QUUȄI��GI[�DGNUɦ�
instancia mondja meg nekünk, hogy va-
lami emberi-e vagy sem. (Itt eltekintünk 
C\�ŭGODGTK��VȚNUȄIQUCP�GODGTKŬ�MKHGLG\ȌU-
VɦN��>)HOWHKHWēOHJ�LWW�)ULHGULFK�1LHW]VFKH�
̽7¼OV£JRVDQ�LV�HPEHUL̼�F��PĳY«UH�XWDO�D�
V]HU]ē�̳�D�IRUG�PHJM�?���*C�MȘTȜNPȌ\ȜPM��
világjelenségeket tapasztalunk, például 
a politikában vagy a gazdasági életben, 
C�VWFQOȄP[�XCI[�OʆXȌU\GV�XKNȄIȄDCP��
/KPFTɦN�ȌTG\\ȜM��JQI[�ȘUU\JCPIDCP�
állnak-e az emberivel vagy sem. Ha az 
ember belép egy irodába, azonnal érzi, 
JQI[�C\�C\�KTQFC�C\�ŭGODGTTɦN�U\ȕN�GŬ�
XCI[�UGO��#OKMQT�DGNȌRȜPM�GI[�MȕTJȄ\-
ba, megérezzük, hogy van-e ott valami 
U\ȄOWPMTC�OGIVCRCU\VCNJCVȕ�LGNG�C\�
emberinek, vagy nem születik meg ben-
PȜPM�G\�C\�ȌT\ȌU!�'I[�XCUȚVȄNNQOȄUQP��
TGPFɦTUȌIGP�XCI[�GI[�KUMQNȄDCP��GI[�
ȕXQFȄDCP!�ǱTG\\ȜM�G��JQI[�GI[�KUMQNC�
XCI[�GI[�ȕXQFC�C�I[GTGMGMTɦN�U\ȕN��PGO�
RGFKI�C\�ȌRȜNGVTɦN�XCI[�C�PGXGNɦMTɦN!�/K�
az, hogy emberi!

#\�GODGTTɦN�XCP�G�U\ȕ��QN[CP�ȌTVGNGO-
DGP��CJQI[�4WVIGT�$TGIOCP�U\GNNGOGUGP�
megkísérelte leírni a tisztességes em-
DGT�MGTGUȌUG�UQTȄP!5 (Rutger Bregman itt 
LG«]HWW�N¸Q\YH�(PEHULV«J�̳ �0«JLV�MREEDN�

OHQQ«QN��PLQW�KLWW¾N"�F¯PPHO�MHOHQW�PHJ�
PDJ\DUXO��̳�D�IRUG��PHJM��

Az általános emberi és az iskola 

0[KNXȄPXCNȕ�VȌP[�Ť�ȌU�G\V�-CTN�/CTVKP�
Dietz is fájlalja az (U]LHKXQJVNXQVW�fent 
GONȐVGVV�EKMMȌDGP�Ť��CJQN�C�UVTWMVȚTC�XȄNKM�
WTCNMQFȕ�GNXXȌ��CJQN�GI[�KPVȌ\OȌP[�NȌVG�
a szervezeti biztonság fonalán függ, ott 
C�RGFCIȕIKCK��OCLF�C\�GODGTK�OKPɦUȌI�
KU�GNVʆPȌUUGN�HGP[GIGV�

Feltételezhetjük, hogy ezt a tényt mos-
tanra már felismerték. Sokkal érdeke-
sebb a kérdés, hogyan éli meg az em-
ber az iskolát, hogyan hat az emberi!�
/ȄUMȌRRGP�HQICNOC\XC��C�PGXGNȌU�Oʆ-
vészete mint olyan már eleve magában 
hordozza az általános emberi�LGNNGO\ɦKV��
XCI[�GPPGM�GNɦDD�C\�GI[ȜVVȌNȌU�TȌXȌP�
MGNN�MKCNCMWNPKC!�

5VGKPGT�OȄT�C�MG\FGVGMVɦN�HQIXC�XKNȄIQU-
sá tette, hogy például a gyermekek meg-
DWMVCVȄUC�PGO�NGU\�TȌU\G�C\�ȚL�RGFCIȕ-
IKȄPCM��'\V�OC�OȄT�U\ȄOQU�RGFCIȕIKCK�
érv alátámasztja.6 Akkoriban egy tudatos 
cselekedet volt: mi ezt nem tesszük. Az 
általános emberi gesztus ebben: az iskola 
feladata nem lehet az, hogy megszégye-
PȐVUGP�GI[�I[GTOGMGV�XCNCOKȌTV��COKTɦN�
nem tehet.

5VGKPGT�U\ȄPFȌMȄV�Ť�C�ŭTQUU\�OCICXKUGNG-
VʆŬ�VCPWNȕM�GUGVȌDGP�Ť�OȌI�OKPFKI�HȌNTG-
értik. Ha sikerül helyesen értelmeznünk 
C�VCPȄEUȄV��CMMQT�KIGP�GTɦVGNLGU�JCVȄUV�
tapasztalunk. 

Ne alkalmazzuk mereven a megszokott 
büntetéseket, ne alázzuk meg a gyer-
meket, a tettet ítéljük el, ne az elköve-
VɦV��/KPFGP�JGN[VGNGP�XKUGNMGFȌUDGP�QVV�
TGLNKM�C�HGLNɦFȌU�NGJGVɦUȌIG��EUCM�HGN�MGNN�
vállalnunk.6]DODL�.¸N«QG\�/µU£QW�����RV]W£O\
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7VCNPȌM�KVV�C�DȘNEU��OȌN[ȌTVGNOʆ�VȘTVȌ-
netek elmesélésére. Steiner azt javasol-
LC��JQI[�C�JGN[VGNGP�XKUGNMGFȌUV�MȘXGVɦ�
PCRQP�Ť�C\�CNUȕ�VCIQ\CV�GNUɦ�JȄTQO�
évében��Ť�PGO�OGIU\ȌI[GPȐVȌUMȌPV��
JCPGO�LQDDȐVȕ�U\ȄPFȌMMCN�OQPFLWPM�
el egy ilyen történetet. 

#\�ȚI[PGXG\GVV�HɦQMVCVȄU�DGXG\GVȌUG�

OȄT�C�U\GRVGODGT���K�GNUɦ�MQPHGTGPEKȄP�
KU�ȐI[�PGXG\VȌM����GI[�QN[CP�ŭMȘTP[G\GVGVŬ��
GI[HCLVC�ŭQVVJQPV��VGTGOV�C�I[GTOGMGM�
és diákok számára, ahol mindig össze-
I[ʆNJGVPGM��CJQXȄ�OKPFKI�XKUU\CVȌTJGV-
PGM��'\�C\�ȄNNCPFȕUȄIQV�LGNGPVK�JQUU\Ț�
ȌXGMGP�ȄV��2GFCIȕIKCKNCI�OGICNCRQ\QVV��
OKPFGPGMGNɦVV�C\QPDCP�emberi. 

Nem mindig vagyunk tisztában azzal, 
hogy egy váratlan tanárváltás vagy akár 
az osztálytársak távozása mit jelenthet a 
gyerekek és a diákok számára. Ugyanez 
vonatkozik az iskola épületére és annak 
környezetére (iskolaudvar, iskolakert, ját-
U\ȕVȌT���#\�KUMQNC�ȌU�MȘTP[G\GVG�MKCNCMȐVȄ-
UC�JCVȄUUCN�XCP�C�VCPWNȕM�Lȕ�MȘ\ȌT\GVȌTG��
COKPV�GTTG�%JTKUVKCP�4KVVGNOG[GT� is rá-
OWVCVQVV��ŭ$GNCMJCVLȄM�GŬ�C�I[GTGMGM��C�
VCPWNȕM�C�JȄ\CV��ȘXȌM�G�C�VȌT��LȕN�ȌT\KM�G�
OCIWMCV��XCI[�GI[�JKFGI��UGOOKVOQPFȕ�
JGN[��COGN[�PGO�UQMCV�CF!

7I[CPEUCM�C�MG\FGVGMVɦN�HQIXC��COKMQT�C�
9CNFQTH�KUMQNȄDCP�C�PGXGNȌU�OʆXȌU\GVG�
kezdett kibontakozni, a tanárok között a 
heti konferenciák révén a közösségépítés 
elve érvényesült: az iskola identitásának 
együttes kialakítása és ápolása. Egészen 
más ez a légkör, mint amikor a tanárok 
EUCM�C�UCLȄV�HGNCFCVWM�XȌITGJCLVȕKMȌPV�
vannak jelen az iskolában. Az ember 
gyakran felteszi magának a kérdést, ha 
már sok olyan iskolát látott, amelyek 
MȜNUɦNGI�PGO�VʆPPGM�9CNFQTH�KUMQNȄ-
nak: Hogy lehet az, hogy amikor belép az 

GODGT��C\QPPCN�ȌT\K��XCNȕDCP�U\KPVG�OȄT�
ŭU\CITȕNŬ��JQI[�C�PGXGNȌU�OʆXȌU\GVȌPGM�
KUMQNȄLȄDCP�XCP!�*QPPCP�LȘP�G\�C\�ȌT\ȌU!

Vajon csak a képek és a színek, vagy 
pedig maga az általános emberi az, ami 
JCV�TȄPM!

A fordítást készítette: Kuntz Orsolya
Forrás: https://www.goetheanum-paedagogik.ch/
ƒNGCFOKP�RCGFCIQIKM�4WPFDTKGH�&'�4$��A,Q-
JCPPK�����RFH
� Siehe Nachwort Chr. Wiechert, zur Holländischen 
#WUICDG�XQP�)#������*GTCWUIGIGDGP�DGK�%JTKU-
tofoor
��&CU�5EJKEMUCNULCJT������KP�FGT�CPVJTQRQUQ-
RJKUEJGP�)GUGNNUEJCHV��8QO�)QGVJGCPWODTCPF�
\WT�9GKJPCEJVUVCIWPI��)#�����
��4WFQNH�5VGKPGT��'TȘHHPWPIUXQTVTCI��������������
)#�����-CTN�/CTVKP�&KGV\�XGTȘHHGPVNKEJVG�KP�FGT�
Erziehungskunst einen bedeutenden Artikel dies-
DG\ȜINKEJ��'T\KGJWPIUMWPUV��(GDTWCT�������
4 Kurz vor der Weihnachtstagung war angeda-
EJV�YQTFGP�FKG�PGWG�)GUGNNUEJCHV�+PVGTPCVKQPCNG�
#PVJTQRQUQRJKUEJG�)GUGNNUEJCHV� \W�PGPPGP��
aber Steiner entschied sich schon im Vorfeld 
HȜT�#NNIGOGKPG�#PVJTQRQUQRJKUEJG�)GUGNNUEJCHV��
*GNNC�9KGUDGTIGT��'KPNGKVWPI�\W�)#����C��-QPU-
titution der Allgemeinen Anthroposophischen 
)GUGNNUEJCHV��5���
5�4WVIGT�$TGIOCP�� +O�)TWPFG�IWV��GKPG�PGWG�
)GUEJKEJVG�FGT�/GPUEJJGKV��4QYQNV��VJCNKC�FG�����
6�-QPHGTGP\GP�OKV�FGO�5VWVVICTVGT�.GJTGTMQNNGIK-
WO��)#����C�����-QPHGTGP\������������
��'TKEJ�)CDGTV��&KG�5VTCHG�KP�FGT�5GNDUVGT\KGJWPI�
und in der Erziehung des Kindes. Verlag Freies 
)GKUVGUNGDGP�5VWVVICTV��������<WT�6GEJPKM�FGT�
UKPPKPIGP�)GUEJKEJVG��5������&CU�$WEJ�KUV�FGO�
5VKNG�FGWVNKEJ�CWU�GKPGT�CPFGTGP�<GKV��6TQV\FGO�
hat es ganz ausgezeichnete Hinweise die ziemlich 
zeitlos wirksam sind.
��-QPHGTGP\GP�OKV�FGP�.GJTGTP�FGT�5VWVVICTVGT�
9CNFQTHUEJWNG��)#���C�����-QPHGTGP\��#WUICDG�
������5����
��2TQH��&T��%JTKUVKCP�4KVVGNOG[GT��5EJWNDCWVGP�
positiv gestalten. Wie Schüler Farbe und Form 
GTNGDGP��9KGUDCFGP�������7PF��'KPHȜJTWPI�KP�FKG�
)GUVCNVWPI�XQP�5EJWNDCWVGP��(TCOOGTUDCEJ�����

AZ EMBERI SZABADSÁG ÉS AZ ANGYALI MUNKA

Alexandra Handwerk

/KN[GP�OWPMȄV�XȌIG\PGM�C\�CPI[CNQM��OKMQT�MG\FɦFKM�ȌU�OKMQT�ȌT�XȌIGV!�
Alexandra Handwerk, négy gyermek édesanyja leírja, hogyan válnak aktívvá 
C\�CPI[CNQM�OKPFGPPCRK�ȌNGVȜPMDGP��ȌU�JQI[CP�MȘ\GNȐVJGVLȜM�OGI�ɦMGV�

#�ƒCO�CNKI�OȚNV�MȌVȌXGU��COKMQT�UȚN[QU�
VȜFɦI[WNNCFȄUC�XQNV��/CICU�NȄ\C�XQNV��
nagyon rossz állapotban volt. Az orvos 
PCRQPVC�GNLȘVV��JQI[�GNNGPɦTK\\G�MKU�DG-
VGIȌV��#�DGVGIUȌI�C�VGVɦRQPVLC�HGNȌ�JC-
NCFV��C\�QTXQU�OȄT�GI[�ȕTȄLC�ȜNV�XGNGO�
C\�ȄI[�OGNNGVV�ȌU�GTɦUGP�MQPEGPVTȄNXC�
ƒI[GNVG�C�PGJG\GP�NȌNGI\ɦ�I[GTOGMGV��#�
JɦOȌTɦ�JKICP[U\ȄNC����HQM�HȘNȌ�GOGNMG-
FGVV��ȌU�COKMQT�C�ƒCO�ȌDTGP�XQNV��NȄVVWM��
hogy nem ismer fel sem engem, sem a 
környezetét. Megkérdeztem az orvost, 
tud-e még valamit tenni érte. Meglepet-
ten nézett rám. Csak most vette észre a 
HȌNGNOGOGV��ǱU�OKV�EUKPȄNV!�0[WIQFVCP�
rám nézett, mosolygott, és azt mondta: 
ū*C�ȌP�PGO�CIIȕFQO��CMMQT�OCIC�OKȌTV�
CIIȕFKM!Ŭ�

Még mindig emlékszem, mennyire meg-
NGRɦFVGO�G\GP�C�XȄNCU\QP��6ȌP[NGI�ȐI[�
XQNV!�*C�ɦ�PGO�CIIȕFQVV��PGMGO�UGO�
MGNNGVV�XQNPC!�$Ȑ\VCO�DGPPG�GPP[KTG!�
Elhatároztam, elgondolkodom ezen. 
'VVɦN�MG\FXG�PGOEUCM�C�I[GTOGMGOGV�
ƒI[GNVGO��JCPGO�ɦV�KU��1VV�ȜNV��OKPFGP�
sietség nélkül, mintha ez lenne a világ 
legnormálisabb dolga, tekintete nyugodt 
volt, de teljesen a gyermekre koncentrált. 
Dolgozott. A hivatásában. Ebben a pil-
NCPCVDCP�ɦ�MK\ȄTȕNCI�QTXQU�XQNV�ȌU�EUCM�
GI[�DGVGI�XQNV�Ť�C�I[GTOGMGO��

-KEUKXGN�MȌUɦDD�ȕXCVQUCP�OGIMȌTFG\VGO�
C�UʆTʆ�EUGPFDGP��ŭǱU�OKV�NȄV��JQI[�PGO�

CIIȕFKM!Ŭ�0GO�HQTFȐVQVVC�GN�C�VGMKPVGVȌV�
C�DGVGITɦN��EUCM�EUGPFGUGP�XȄNCU\QNV��
ŭ0CI[QP�LȕN�EUKPȄNLC��#�NGILQDDCP�CPPCM�
örülnék, ha itt lennének a tanítványaim. 
Itt pont úgy zajlik minden, ahogy a tan-
MȘP[XDGP�NG�XCP�ȐTXC�Ť�EUCM�JQI[�QVV�
PGO�MGNN�MKDȐTPK�OKPFC\V��COKV�C�XCNȕ-
UȄIDCP��+VV�XKU\QPV�GNɦVVȜPM�\CLNKM�NG�ȌU�
OʆMȘFȌU�MȘ\DGP�ƒI[GNJGVȜPM�OGI�GI[�
komoly betegséget, ami eljuttatja a be-
VGIGV�C�XȌIUɦ�JCVȄTȄKI��JQI[�VGNLGUGP�
ȄVCNCMȐVUC�ɦV�

ŭ#\V�JKU\GO�Ť�OQPFVC�HGNȌO�HQTFWNXC�
Ť��JQI[�C�NȄ\C�JCOCTQUCP�MKUUȌ�GP[JȜN-
ni fog és az alvása nyugodtabbá válik. 
Amennyiben ez így lesz, haza mehetek, 
és csak holnap reggel jövök vissza. Akkor 
VȚNLWVQVV�C�NGIPGJG\GDDLȌP�Ŭ�ǱU�RQPVQUCP�
ez történt. És miután pár utasítást hagy-
XC�C�MG\GNȌUTG�XQPCVMQ\ȕCP�GNOGPV��ȌP�KU�
nyugodtan tudtam aludni, megnyugodva 
abban a tudatban, hogy a gyermekem 
Lȕ�MG\GMDGP�XCP�

#\�KOȄKO�VGTGNVȌM�Lȕ�KTȄP[DC�C�DGVGIUȌI�
NGHQN[ȄUȄV!�0GOЏ�'DDGP�C\�KFɦDGP�PGO�
imádkoztam se többet, se kevesebbet 
C�U\QMȄUQUPȄN��#�I[ȕI[WNȄUV�GDDGP�C\�
esetben az okozta, hogy a gyermekem-
mel kapcsolatos összefüggés helyes 
volt.  A gyermek a legnagyobb nyugalom-
ban lehetett beteg otthon, melegségbe 
és szeretetbe burkolva. Nem volt semmi-
N[GP�MȜNUɦ�QM��COK�C�DGVGIUȌI�NGHQN[ȄUȄV�
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MKUKMNCVJCVVC�XQNPC�C�UCLȄV�OGFTȌDɦN��ǱU�
volt vele egy orvos, aki képes volt kísér-
ni, értékelni és befolyásolni a betegség 
folyamatát. 

'\\GN�C\�QTXQUUCN�Ť�CJQI[�OQPFCPK�
szokták - véletlenül ismerkedtem meg. 
Akkoriban sokat beszélgettünk. De visz-
szatekintve az a gyanúm, hogy az ilyen 
véletlen találkozások betekintést nyúj-
VCPCM�C\�CPI[CNQM�OWPMCOȕFU\GTGKDG��
Amikor találkoztam az orvossal, még ter-
JGU�XQNVCO�C�ƒCOOCN��CMK�OQUV�DGVGI�
XQNV��8CLQP�G\�XQNV�C\�GNUɦ�VCNȄNMQ\ȄUWM��
OGN[PGM�FKOGP\KȕK�EUCM�MȌV�ȌXXGN�MȌUɦDD�
DQPVCMQ\VCM�MK!�

$�IHOHOĒVVªJHP�ªV�D�V]DEDGV¢JRP

Ennek teljes megértése meghaladja a 
képességeimet. Ahhoz, hogy megismer-
LGO�C�U\ȄOQOTC�ŭOGIHGNGNɦŬ�GODGTG-
ket, hogy egyáltalán találkozzak velük a 
nagyvilágban, magasabb képességekre 
XCP�U\ȜMUȌI�Ť�QN[CPQMTC��COGN[GM�ȘUU\G�
tudják hozni azt, ami összetartozik. De 
amint megtörténik a találkozás, az an-
gyalom azonnal újra szabadon enged. 

Nem kaptam semmiféle jelet vagy se-
gítséget, hogy kit hívjak, amikor gyerme-
kem megbetegedett. A döntés egyedül 
TȄO�OCTCFV��'NOGJGVVGO�XQNPC�GI[�MȕT-
házba vagy egy másik orvoshoz is. És 
azt a döntést, hogy milyen kezelést kell 
alkalmazni, szintén nem egy magasabb 
TGPFʆ�NȌP[�JQ\VC�OGI��JCPGO�OGIHQPVQN-
VCP�C\�ȌTKPVGVV�HGNGNɦUUȌIVGNLGU�GODGTGM�

Az, hogy az orvos minden este eljött, 
PGO�GI[� HȘPVTɦN� LȘXɦ�ȘU\VȘP\ȌUPGM��
JCPGO�C�U\CMOCK�HGNGNɦUUȌIVWFCVȄPCM�
XQNV�MȘU\ȘPJGVɦ��/GIVCPWNVCO��OKPFGPV��
COKV�GODGTK�GTɦXGN�OGI�NGJGV�VGPPK��C\�
CPI[CN�VGNLGU��U\CDCF�HGNGNɦUUȌIGOTG�
DȐ\\C��#�U\GTGVGVVGNLGU�KUVGPK�GTɦM�EUCM�

QVV�ȄNNPCM�OWPMȄDC��CJQN�C\�GODGTK�GTɦM�
elérkeznek a határaikhoz. De nem va-
TȄ\UNȄUUCN�Ť�PGO��JCPGO�C\ȄNVCN��JQI[�
összehoznak olyan emberekkel, akik 
olyan képességekkel rendelkeznek, 
COGN[GM�DGNɦNGO�JKȄP[Q\PCM��#�DGVGI-
ség drámai lefolyása meghaladta volna 
az én képességeimet, de messze nem 
az orvosét.

#� DGNUɦ� MȘP[ȘTIȌUGO�� QFCCFȄUQO��
KOȄO�CFJCV�CNCRQV�ȌU�NGJGVɦUȌIGV�CTTC��
hogy angyalom velem dolgozhasson. Ha 
túlbecsülöm emberi képességeimet, és 
PGO�XGU\GO�ƒI[GNGODG�C�OCICUCDD�
TGPFʆ�FQNIQMCV��C\�CPI[CNQO�VȌVNGPUȌITG�
van ítélve. Ha csak azokat az embereket 
érzékelem, akik jelenleg körülvesznek, 
és nem akarok újakkal megismerkedni, 
akkor éppúgy korlátozom az angyalom 
NGJGVɦUȌIGKV��ǱU�VGTOȌU\GVGUGP�C\�KU�
OGIVȘTVȌPJGV��JQI[�JC�HGNGNɦUUȌIGOGV�
az angyalomra hárítom, akkor tevékeny-
ségi körét teljesen máshová helyezem, 
mint ahol dolga lenne.

Amikor nincs helye az Istenbe vetett 
bizalomnak

Egy csodálatos domboldalon szán-
Mȕ\WPM�C�(GMGVG�GTFɦDGP��%UQFȄNQO�
I[GTOGMGKO�ȜI[GUUȌIȌV�Ť�ȌP�OKPFGP�
lecsúszásnál majdnem leesek a szán-
TȕN��#�NGLVɦV�MȌVQNFCNV�UQM�HC�ȌU�TGPIGVGI�
XCFTȕ\UCDQMQT�JCVȄTQNLC��OCICDK\VQUPCM�
kell lenni a kanyarokban. Egy új család 
EUCVNCMQ\KM�JQ\\ȄPM��#\�KFɦUGDD�I[GTG-
MGM�DQNFQICP�XGVKM�OCIWMCV�U\ȄPMȕLWM-
ra és elindulnak lefelé, az anyjuk velük 
OGI[��#\�CRC�OȌI�C�NGIƒCVCNCDDCN�ȄNN�C�
EUȚEUQP�Ť�PȌI[��XCI[�ȘVȌXGU�NGJGV��ŭ6G�
KU�OGI�VWFQF�EUKPȄNPKŬ�Ť�OQPFLC�PGMK�C\�
CRC��ȌU�HGNȜNVGVK�C�HȄDȕN�MȌU\ȜNV�U\ȄPMȕTC��
„Meglöklek, aztán csak kövesd a többie-
MGV��.ȄVQF��OKN[GP�LȕN�U\ȕTCMQ\PCM!Ŭ�ǱU�

GI[�NȘMȌUUGN�NGMȜNFK�I[GTOGMȌV�C�NGLVɦP��
-ȘTȜNDGNȜN����OȄUQFRGTEKI�EUȚU\KM�NGHGNȌ�
teljes sebességgel anélkül, hogy meg-
RTȕDȄNPC�MQTOȄP[Q\PK�ȌU�HȌMG\PK��OCLF�
C�DQ\ȕVDCP�ȄNN�OGI��'I[�RȄT�U\ȄTC\QP�
OGILGI[\K�� ŭ#\�ɦTCPI[CNC�DK\QP[ȄTC�
CNWFV�Ŭ

/GUU\GOGPɦ�VȌXGFȌU��%UCM�C\�GODGTGM�
CNWFVCM��#\�CRC�OȌI�OGUU\G�XQNV�CVVȕN��
hogy a helyzet eluralkodhatott volna 
TCLVC��FG�GNJCP[CIQNVC�C�HGNGNɦUUȌIȌV�
Ť�C�UCLȄVLȄV��PGO�C\�CPI[CNȌV��#\QP�C�
ponton, amikor gyermeke képességei 
már nem voltak elégségesek, az Istenbe 
XGVGVV�DK\CNOC�PGO�XQNV�JGN[ȌPXCNȕ��#�
gyermeknek rá lehetett és kellett volna 
támaszkodnia. Ami hiányzott, az az 

GODGTK�HGNGNɦUUȌI��PGO�C\�ŭɦTCPI[CNŬ�
HGNGNɦUUȌIG�

De nem volt gonosz dolog, hogy az an-
gyal megengedte, hogy a gyermek fájdal-
mat szenvedjen az apa gondatlansága 
OKCVV!�0GMGO�ȚI[�VʆPKM��JQI[�C�VȘTXȌP[��
amely megtiltja az angyalnak, hogy 
megsértse az emberi szabadságot, vi-
tathatatlan. Mikor az emberek szabadon 
cselekedhetnek, minden következmény 
közvetlenül és zavartalanul következik 
DG�Ť�NGI[GP�C\�Lȕ�XCI[�TQUU\�

&G�OȌI�GI[�FQNQI�VȘTVȌPV�C�U\ȄPMȕRȄ-
N[ȄP��#\�CP[C�ȌU�C�PCI[QDD�I[GTGMGM�Lȕ�
egy kilométerrel lejjebb voltak, és nem 
VWFVCM�C�DCNGUGVTɦN��#\�CRȄPCM�GI[G-
dül kellett szembenéznie a helyzettel, 

%DUQD�%ROGL]V£U�����RV]W£O\
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mégsem maradt egyedül a baleset 
JGN[U\ȐPȌP��5QMCP��CMKM�QVV�NȄVVȄM�ɦMGV��
segítségükre siettek, megszabadították 
C�I[GTOGMGV�C�VȘXKUGMVɦN�ȌU�KPFȄMVȕN��GNNG-
PɦTK\VȌM��JQI[�PGO�UȌTȜNV�G�OGI��DGU\ȌN-
IGVVGM�C\�CRȄXCN�ȌU�I[GTOGMȌXGN��HQTTȕ�
teát és kekszet hoztak. És az idegenek-
DɦN�KUOGTɦUȘM�NGVVGM��.GJGVUȌIGU�G��JQI[�
olyan emberek találkoztak itt egymással, 
akiknek néhány év múlva fontos dolguk 
lesz egymással, és hálásan tekintenek 
majd vissza erre a pillanatra, amikor vé-
NGVNGPȜN�VCNȄNMQ\VCM!�ǱU�PGO�C\�CPI[C-
lok voltak-e itt ismét tevékenyek, hogy 
XCNCOK�LȕV�JQ\\CPCM�MK�GI[�MKNȄVȄUVCNCP�
JGN[\GVDɦN!�

0HJWDQXOQL�˽ DQJ\DOXO˼�PHJªU�HJ\�SU´E¢W

*Q\\ȄU\QMVCO��JQI[�KPMȄDD�CTTC�ƒI[GN-
jek, amikor az emberek panaszkodnak 
és hiányolják az angyali beavatkozást 
Ť�RȌNFȄWN�OGTV�DQNFQIVCNCPQM�Ť��JQI[�
az angyalok ehelyett mit tesznek éppen. 
/GTV�JC�EUCM�CMMQT�JKȄP[QNQO�ɦMGV��COK-
kor azt szeretném, hogy felmentsenek 
C�HGNGNɦUUȌI�CNȕN��CMMQT�GODGTK�U\CDCF-
UȄIQO�OGINGJGVɦUGP�MGUGTȌFGU�NGU\�
Ť�GNXȌITG�C\�CPI[CNQM�NGI[GPGM�U\ȐXGUGM�
beavatkozni, ha minden rosszul megy. 
És ahelyett, hogy megkérdezném ma-
ICOVȕN��JQI[�OKV�KU�VGU\GM�NGJGVɦXȌ��KP-
MȄDD�ɦMGV�XȄFQNQO�OGI�OKPFC\\CN��COKV�
OGIGPIGFPGM��/KPFGPMKPGM�KUOGTɦU�C�
kérdés: Miért hagyja Isten az igazság-
VCNCPUȄIQV��C�U\GPXGFȌUV�ȌU�C�JȄDQTȚV!

De azok, akik megtanulják szeretni az 
emberi szabadságot és az emberi fele-
NɦUUȌIGV��ȌU\TG�HQILȄM�XGPPK��JQI[�OKP-
FGP�GTɦV�OGIMCRJCVWPM��COK�UGIȐVJGV�C�
nehéz feladatokban. És ha egy bizonyos 
ponton nem vagyunk elég éberek, és 
nem tudunk megérteni valamit, akkor 
UGIȐVɦKPM�IQPFQUMQFPCM�C�MȘXGVMG\ɦ�VC-

NȄNMQ\ȄUQMTȕN��ȌU�CJQI[�)QGVJG�OQPFLC��
XCNCOK�U\ȌRGV�ȌRȐVGPGM�C�MȘXGMDɦN��COK-
ket mi magunk helyeztünk az utunkba.

0ȌJC�OGIRTȕDȄNQM�GI[�MKEUKV��CPI[CNWN��
VCPWNPK��2ȌNFȄV�XGU\GM�C\�QTXQUQOVȕN��
Amikor a gyermekeim megkérdezik ma-
IWMVȕN��JQI[�MȌRGUGM�G�XCNCOKV�OGIVGP-
ni, azt mondom nekik, hogy én bízom 
benne, hogy meg tudják csinálni. De ha 
észrevennék, hogy valamikor elakadtak, 
CMMQT�U\ȐXGUGP�UGIȐVGO�ɦMGV�C�NGJGVɦ-
UȌIGKOPGM�OGIHGNGNɦGP��ǱU�OK�XCP��JC�
OKPFGP�TQUU\WN�UȜN�GN!�/GIRTȕDȄNQO�
OGIVCNȄNPK�C\V�C�MȘXGV��COKDɦN�OȌI�NGJGV�
valami szépet építeni. És amikor olyas-
mivel szembesülnek, ami meghaladja 
OKPFGP�NGJGVɦUȌIȜMGV!�#MMQT�NȌNGMDGP�
HGNMGTGUGO�C�DCTȄVCKPMCV�ȌU�KUOGTɦUGKP-
ket, különösen azokat, akiket még nem 
KUOGTGM�QN[CP�TȌIȕVC��JQI[�TGPFGNMG\-
nek-e olyan képességekkel, amelyek be-
NɦNGO�JKȄP[Q\PCM�ȌU�EUWRȄP�OȌI�PGO�
fedeztem fel magamban.

És néha, amikor olyan feladatokkal kell 
szembe néznem, amelyek biztosan 
messze meghaladják a képességeimet 
és nem találok senkit, aki elvégezné he-
N[GVVGO�Ť�COKMQT�GI[GFȜN�ȜNȘM�ȌU�MȌVGNMG-
FGO��ȌU�HGN�CMCTQO�CFPK��CMMQT�ȚI[�VʆPKM��
mintha valaki állna mögöttem, aki szelíd 
mosollyal azt mondja: „Ha én bízom a 
képességeidben, te miért nem bízol ma-
ICFDCP!Ŭ�#MMQT�ȚLTC�TȄLȘXȘM��JQI[�UQJC�
nem vagyok egyedül, és cselekedhetek, 
amennyire csak képes vagyok. És amikor 
GNȌTGO�GTɦO�JCVȄTCKV��C\�CPI[CNK�GTɦM�
OȄT�GNɦMȌU\ȐVGVVȌM�C�MȘXGVMG\ɦ�NȌRȌUV�

#�U\GT\ɦ��#NGZCPFTC�*CPFYGTM��U\CDC-
FȚU\ȕ�CPVTQRQ\ȕHWU�

$�IRUG¯W£VW�6NRGD�0HUF«GHV]�N«V]¯WHWWH

̽.LVKLWĳ�HOPH
*\£YD�W¾UHOPH�
7«WRYD�VµKDM�
Szánni való jaj
9«V]W�VRVHP�ĳ]�HO�
Föl sose ment.

Bármi hatalmak
*\ē]QL�DNDUQDN�
+D�QHP�URJ\�D�Y£OODG�
6�V]LNODV]LO£UG�YDJ\�
Istenek ökle
Segít idelent.” 

0ȌJȄP[�ȌXG�Ť�$GTNKPDGP�Ť�NȄVQICVȕLC�
voltam egy kiállításnak, ahol az érdek-
NɦFɦM�P[QOQP�MȘXGVJGVVȌM��JQI[�OKMȌPV�
szilárdította meg hatalmát Adolf Hitler, 
mely intézkedéseket hozta a nemzetiszo-
EKCNKUVC�RȄTV�C�JCVCNQOTC�LWVȄUȄVȕN�C�++��
XKNȄIJȄDQTȚ�MKVȘTȌUȌKI��4GPIGVGI�MQTC-
DGNK�HQVȕ��ȚLUȄIEKMM��RNCMȄV�OWVCVVC�DG�C�
folyamatot, belehallgathattunk az akko-
TK�TȄFKȕOʆUQTQMDC��NȄVJCVVWM�C�(ȜJTGTV�
nyilvános szereplései, beszédei közben.

#\�GNUɦ�FQNQI�G\�C�MKȄNNȐVȄU�XQNV��COK�C�
%KXKN�MWTȄ\UK�EȐOʆ�MȘP[X�QNXCUȄUC�MȘ\-
ben bevillant az agyamba. Bizonyára 
tanulságos lenne ennek a totális dikta-
túrának a kiépülési folyamatát újra és 
ȚLTC�GNOȌPMDG�XȌUPK��C\�GONȐVGVV�MKȄNNȐVȕM�
is ezt szerették volna. Nem ismeritek a 
VȘTVȌPGNOGV!�1MWNLCVQMЏ

4ȌOKU\Vɦ�C\�C�I[QTUCUȄI��C\�C\�CNC-
posság, ahogy akkor mindez lezajlott! 
Az egész folyamat a hatalomra jutás-
VȕN�
������.GPI[GNQTU\ȄI�NGTQJCPȄUȄKI�


������PGO�GIȌU\GP�JCV�ȌX�CNCVV�\CLNQVV�
NG��'PP[K�KFɦ�MGNNGVV�GI[�PȌRPGM�Ť�ȌU�HȌN�
'WTȕRȄPCM����JQI[�TGVVGIPK�MG\FLGP�ȌU�
DGJȕFQNLQP��8CI[�COK�GPPȌN�U\ȘTP[ʆDD��
ép elmével és tiszta lelkiismerettel elfo-
ICFLC�G\V�C\�KFGQNȕIKȄV��U�EUCVNCMQ\\QP�C�
I[KNMQUQMJQ\��5QMCP�HȌNGNGODɦN�NGPFȐVGV-
VȌM�C�MCTLWMCV��UQMCP�OGII[ɦ\ɦFȌUDɦN��
Sokan végignézték és szenvedték ezt az 
KFɦU\CMQV��OȄUQM�ȘTȘOOGN�ȌU�DȜU\MȌP�
cselekedtek. Nagyon kevesen álltak ellen!   
Hadd villantsak fel néhány emléket: 

������LCPWȄT�������#FQNH�*KVNGT�JCVCNQOTC�
LWV��'I[�JȕPCRRCN�MȌUɦDD�OȄT�ȌIGVV�C�
4GKEJUVCI��Lȕ�ȜTȜI[GV�CFXC�CTTC��JQI[�C\�
alkotmány személyes szabadságjogokra 
XQPCVMQ\ȕ�EKMMGN[GKV�VȘTȘNLȌM��DGVKNVUȄM�C�
gyülekezési- és véleményszabadságot. 
0GO�UQMCV�MGNNGVV�XȄTPK�C\�GNUɦ�NGVCTVȕ\-
tatási hullám beindítására, majd Hitler 
gyorsan felhatalmazza magát, hogy 
évekig olyan intézkedéseket hozhasson, 
COGN[DG�C�RCTNCOGPV�PGO�U\ȕNJCV�DGNG��

#�IC\FCUȄI��C�LQI��C�MWNVȚTC�Ť�G\GP�DG-
NȜN�VGTOȌU\GVGUGP�C\�QMVCVȄU�KU�Ť�PȄEK�
GNNGPɦT\ȌU�ȌU�KTȄP[ȐVȄU�CNȄ�MGTȜN��#�MCVQ-
naságot saját személyére esketi fel. Pár 
JȕPCR�CNCVV�MȌU\GP�ȄNNPCM�C�MQPEGPVTȄEK-
ȕU�VȄDQTQM��#�(ȜJTGT�NȄDȄJQ\�FȘTIȘNɦ\-
PGM�U\QNIȄNCVMȌU\�GI[JȄ\ƒCM��/KPFGPV�
GNUȘRȘT�C\�ȚVDȕN�C�PȄEK�RTQRCICPFC��#�
plakátokon megjelennek a szégyenletes 
PȌREUQRQTVQM��GNUɦUQTDCP�C�\UKFȕM��U�
ŭOȄU��CNCEUQP[CDD�TGPFʆŬ�HCLQM��*GN[GV�
MCRPCM�C�ŭXGU\ȌN[GU�GNNGPHGNGMŬ�MȘ\ȘVV�
többek közt a homoszexuálisok, a testi 
ȌU�ȌTVGNOK�HQI[CVȌMQUQM��C�ŭOȄUMȌPVŬ�
IQPFQNMQFȕM��6ȘTXȌP[�U\ȜNGVKM�C�UVGTKNK-
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\ȄNȄUTȕN��%GP\ȚTC��MȘP[XȌIGVȌU��#�XKNȄIQP�
GMMQT�UWIȄTQ\PCM�GNɦU\ȘT�TGPFU\GTGU�
VGNGXȐ\Kȕ�RTQITCOQV��#�(ȜJTGTV�TGPFU\G-
TGUGP�JCNNCPK�C�TȄFKȕDCP��%UCM�ɦV�JCNNCPK�
C�TȄFKȕDCP��

-ȘXGVMG\KM�C�URQTV��'I[�I[ɦ\VGU�HCL�C�
URQTVDCP�KU�LGNGUMGFLGP�������DCP�P[Ȅ-
TK�1NKORKȄV�TGPFG\PGM�$GTNKPDGP��*KVNGT�
P[KVLC�OGI��)QGDDGNU�OȌI�OʆXȌU\GVK�
XGTUGP[U\ȄOQMCV�KU�KPFȐV�������DGP�C�
német kultúrát kell megtisztítani a nem 
PȄEK�MWNVȚTȄV�FKEUɦȐVɦ�OʆXȌU\GM�CNMQVȄ-
UCKVȕN�Ť�ȌU�RGTU\G�C�OʆXȌU\GMVɦN��#MK�
tehette külföldre távozott. Nem maradt 
QVV�UG�-NGG��UG�&KZ��UG�-QMQUEJMC��FG�Hɦ-
NGI�$TGEJV�PGO��UɦV�'KPUVGKP�UGO��%UCM�
HCLVȄLȄDCP�ȌU�KFGQNȕIKȄLȄDCP�OGIDȐ\JCVȕ�
CNMQVȕ�ȐTJCV�MȘP[XGV��HGUVJGV�MȌRGV��HC-
raghat szobrot, építhet épületet. Csak 

ezek zenélhetnek, táncolhatnak vagy 
CFJCVPCM�GNɦ�U\ȐPFCTCDQMCV��

Az ifjúság nevelése, oktatása is kiemelt 
HGNCFCV��)QPFQNJCVLWM��JQI[�GDDGP�C\�
KFɦU\CMDCP�
KU��PCI[�IQPFQV�HQTFȐVQV-
tak erre. A tiszta árja nemzedék náci 
KFGQNȕIKȄP�PGXGNMGFKM��OCIȄȌXȄ�VGU\K�
C\�ŬGU\OȌVŬ��C\�RGFKI�EUCM�GI[�XCP��ǵI[�
aztán az ifjú nemzedék katonasorba 
EUGRGTGFXȌP�DQNFQICP�HQI�JɦUK�JCNȄNV�
JCNPK�C\�ɦ�U\GTGVGVV�(ȜJTGTG�UGTGIȌDGP�

'I[GPNɦUȌI�C�VȘTXȌP[�GNɦVV!�6GUVXȌTKUȌI�
C�IC\FCUȄIDCP!�5\CDCF�MWNVȚTC!�5\CDCF�
KUMQNC!

2GVGT�5GNI��C�ŭ%KXKN�MWTȄ\UKŬ�ȐTȕLC�OȌI�
PGO�ȌNV�GMMQTKDCP�Ť������DCP�U\ȜNGVGVV��
2U\KEJKȄVGT��ȐTȕ��C\�+VC�9GIOCP�+PVȌ\GV�
XG\GVɦLG��4WFQNH�5VGKPGT�OȄT�PGO�ȌNV�C�

DGXG\GVɦDGP�VȄTI[CNV�KFɦU\CMDCP��JKU\GP�
�����DGP�OGIJCNV��#\�ȄNVCNC������DGP�
alapított stuttgarti Waldorf Iskola viszont 
OʆMȘFȘVV��

#�U\GT\ɦ�GI[KM�HGNCFCVCMȌPV�C\V�LGNȘNVG�
meg, hogy ennek a Waldorf-iskolának a 
OʆMȘFȌUȌV��C\�KUMQNȄDCP�VCPȐVȕ�VCPȄTQM��
C\�QVV�VCPWNȕ�FKȄMQM�U�C\�ɦ�U\ȜNGKMPGM�C�
viselkedését és cselekedeteit vizsgálja, 
GNUɦUQTDCP�C\������VȕN������KI�VGTLGFɦ�
KFɦU\CMDCP��

/ʆMȘFKM�G��OʆMȘFJGV�G� GI[� U\CDCF�
Waldorf-iskola egy esztelen-eszetlen 
FKMVCVȚTȄDCP!�*C�KIGP��OKMȌPV!�*C�OGI-
U\ʆPKM��OKȌTV�U\ʆPKM�OGI!�*QN�XCP�C\�C�
pont, amikor egy szabad Waldorf iskola 
több kompromisszumot nem tud kötni 
GI[�MQTOȄP[\CVVCN!�/GN[KM�C\�C�UQMCFKM�
állami törvény, amit már nem lehet be-
VCTVCPK!�/GN[KM�C\��COGN[KMGV�OȄT�PGO�
U\CDCF!�6CNȄP�C\��COKMQT�MȘVGNG\KM�C\�
KUMQNC�PGXGNɦKV��JQI[�TGIIGNGPMȌPV�MCTNGP-
FȐVȌUUGN�ȜFXȘ\ȘNLȌM�PGXGNVLGKMGV!�
ŭ)QQF�
OQTPKPI��*GKN�*KVNGT��UKV�FQYPЏŬ�Ť�CJQI[�
egy egykori angoltanár ilyenformán még-
KU�OGIVGVVG���.ȌVG\KM�G�EKXKN�MWTȄ\UK��GTɦ�
ȌU�DȄVQTUȄI�C\V�OQPFCPK��JQI[��0'/!

A Stuttgarti Waldorf Iskola két diákja fá-
radhatatlanul járta a nemzetiszocialista 
oktatási hivatalokat. Minden érvet felso-
roltak szeretett iskolájuk védelmében, 
XȌIȜN�C�MȘXGVMG\ɦ�MȌTFȌUV�VGVVG�HGN�C\�
ŭȌNGV�U�JCNȄN�WTCŬ��ŭ*CLNCPFȕM�NGPPȌVGM�G�
a Führer bármely parancsát Adolf Hitler 
KTȄPVK�U\GTGVGVDɦN�ȌU�DK\CNQODȕN�HCMCFȕCP�
végrehajtani, gondolkozás, ítélkezés és 
OȌTNGIGNȌU�PȌNMȜN!Ŭ!�#�FKȄMQM�XȄNCU\C�
C\�XQNV��ŭ0GO��G\V�PGO�VWFLWM�OGIVGPPK�Ŭ�
/KTG�C�JKXCVCNXG\GVɦ�G\V�OQPFVC�MɦMGOȌ-
nyen: „Hát pont ezért kell az iskolátokat 
DG\ȄTPK�Ŭ

2GVGT�5GNI�PGO�ȄNN�OGI�C\�CMMQTK�Ť�ȌU�
C�OQUVCPK�Ť�FKMVCVȚTȄM� NȌNGMVCPȄPCM�
elemzésénél. (Magunkban kell a kérdést 
tovább feszegetnünk: vajon miért van 
minden központi hatalomnak útjában 
C�U\CDCFQP�OGIP[KNXȄPWNȕ�MWNVȚTC!�6Q-
vább feszegetném: ha mindegyiknek út-
jában van, lehet, hogy a szabad kultúra, 
C�OʆXȌU\GV�GI[�MQOQN[�GTɦ�ȌU�HGI[XGT�
C�JCVCNQO�GNNGP!�/ȄT�EUCM�GI[�JCPI[C-
NȌRȌU��C�9CNFQTH�KUMQNȄM�MQOQN[�GTɦV�
MȌRXKUGNPGM�C�JCVCNQOOCN�U\GODGP!�

-ȘP[XG�JȚUDCXȄIȕCP�CMVWȄNKU�MȌTFȌUV�
céloz meg végül. Miként viselkedik a 
JCVCNQO�C�%18+&����MCREUȄP!�6ȘTXȌ-
nyei, intézkedései, propagandája nem 
hasonlítanak-e a már ismert diktatúrák 
OʆMȘFȌUȌTG!�/KPFG\V�OKMȌPV�ȌNK�OGI�C�
VȄTUCFCNQO�U\GNNGOK�U\CDCF�U\HȌTȄLC!�
Miként éli meg mindezt egy Waldorf-in-
VȌ\OȌP[!�

Végezetül: nem gondoltam, hogy szá-
OQOTC�GPP[KTG� HGNMCXCTȕ� NGU\�G\�C\�
QNXCUOȄP[��4WFQNH�5VGKPGT�ȄNVCNȄDCP�
JQUU\Ț�GNɦCFȄUQMDCP�U\QMQVV�XȄNCU\Q-
kat adni bizonyos kérdésekre. Ebben a 
MȘP[XDGP�TȘXKF�ȌU�GI[ȌTVGNOʆ�C\�ȄNNȄU-
foglalás. Kemény és fájdalmas a szem-
besülés.

$ȜU\MG�XCI[QM�4WFQNH�5VGKPGTTG��DȘNEUGU-
ségére és bátorságára. 
� *CPU�4WV\�UVWVVICTVK�9CNFQTH�VCPȄT��CMKPGM�
QMVCVȄUK�GPIGFȌN[ȌV�OȄT������DGP�DGXQPVC�
a würtembergi kultuszminisztérium (többek 
MȘ\ȘVV�C\ȌTV��OGTV�U\ȜNɦK�GUVLGKP�C�I[GTGMGM�
Hitlerjugendbe és Bund Deutscher Mädelbe 
XCNȕ�DGNȌRȌUG�GNNGP�U\CXC\QVV���ȐTVC�G\GMGV�C�
sorokat egyik diákja emkékkönyvébe. Ezek a 
UVTȕHȄM�)QGVJG�ŭ.KNCŬ�EȐOʆ�ȌPGMGU�LȄVȌMȄDȕN�
U\ȄTOC\PCM��-ȄNPQM[�.ȄU\Nȕ�HQTFȐVȄUȄDCP�
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)[CTOCVK�,WFKV�ȐTȄUC

„Csak azt igaznak tekinteni, amihez az egyéni gondolkodásunk vezetett 
el, csak olyan szociális és társadalmi formákban mozogni, amit mi adunk 

UCLȄV�OCIWPMPCM��G\�C�OCK�KFɦM�PCI[�CNCRVȘTXȌP[G�Ŭ

5\GRVGODGT����ȌP�4WFQNH�5VGKPGT�HGPVK�
soraival indítottuk a Civil kurázsi kere-
MCU\VCN�DGU\ȌNIGVȌUV��4Ȅ�RQPVQUCP�GI[�
JȕPCRTC��QMVȕDGT����ȌP�RGFKI�OȄT�JCV�
kezdeményezés munkáját inspirálták, 
VȄOQICVVȄM�OGI�C\QM�C�TȌU\VXGXɦM��CMKM�
GNLȘVVGM�C�4GIKDG��

'I[�ȌXK�PȌOGVQTU\ȄIK�VCTVȕ\MQFȄU�WVȄP��
június végén hazatérve Peter Selg Civil 
MWTȄ\UK�MȘP[XG�XQNV�C\�GNUɦ��COKV�GNQNXCU-
tam. Bizonyos oldalakat újra és újra. Bár  
személyesen nem éltem át a november-
VɦN�OȄLWUKI�VCTVȕ�MCTCPVȌPQMVCVȄUV��FG�C�
kollégáim szemüvegén keresztül bepil-
lantást nyerhettem az elszakítottság, a 
DG\ȄTVUȄI��C�ŭUȘVȌV�CDNCMQMŬ�XKNȄIȄDC��
Természetesen a maszkviselés, az ér-
VGVNGPUȌI��C�HȌNGNGO�C�����HɦU�MKU�HCNWDCP�
is jelen volt, ahol fogyatékos emberekkel 
éltem együtt, mégis a kinti létem minden 
pillanatában hálát adtam a sorsnak, hogy 
éppen most olyan munkát végzek, amit 
nem lehet zoomba kényszeríteni: gon-
FQUMQFPK�OȄUQM�ƒ\KMCK�U\ȜMUȌINGVGKTɦN�
QPNKPG�PGO�OGIQNFJCVȕ����

2GVGT�5GNI�GNɦCFȄUȄDCP�RȄTJW\CODC�
ȄNNȐVLC�C�LGNGPNGIK�KFɦU\CMQV�ȌU�DGPPG�C�
Waldorf-iskolák helyzetét a nemzetiszo-
EKCNK\OWU�ȌXGKXGN�����������MȘ\ȘVV�Ť�C�
9CNFQTH�KUMQNC�DG\ȄTȄUȄKI�Ť�C�PȌOGV�
9CNFQTH�VCPȄTQM�C\�CPVTQRQ\ȕƒC�ȌU�JW-
manista értékek szellemében folytatták  

VQXȄDD�C�PGXGNȌUV��PGO�GNJCP[CIQNJCVȕ�
kockázatot vállalva. 

“Amit akkor, abban a vészhelyzetben bi-
\QP[ȐVQVVCP�UKMGTȜNV�GNȌTPK�Ť�CMMQT�KU��JC�
csak titokban, kis közösségeken belül, de 
UQM�TȌU\VXGXɦ�VWFCVȄDCP�Ť��C\V�UGOOK�
esetre sem szalaszthatjuk el a jelenben, 
UQMMCN�MGFXG\ɦDD�MȘTȜNOȌP[GM�MȘ\ȘVV��
VKNVȄU�ȌU�ȜNFȘ\VGVȌU��PȌNMȜN�ū�Ť�ȐTLC�5GNI��

Nem tehetünk úgy, mintha semmi sem 
történt volna az elmúlt másfél évben. 
Elkezdjük a tanévet, folytatjuk a nagy 
tantervi megújítást, kísérletezünk az 
epochákkal, projektben oktatunk… és 
RTȕDȄNWPM�DȐ\PK��JQI[�PKPEU�VȘDD�DG-
zárás, korlátozás, szétválasztás. Vajon 
ezt gondolják ennek az okos és éber 
IGPGTȄEKȕPCM�C�ƒCVCNLCK�KU��CMKMMGN�PCR�
mint találkozunk, kezet fogunk, egymás 
U\GOȌDG�PȌ\ȜPM!�

ǱU�JC�OȌIUGO�ȐI[�NGU\!�*C�ȚLTC�DG\ȄTLȄM�
C\�KUMQNȄMCV!�8CI[�JC�ūEUCMŬ�PGO�NȌRJGV�
be olyan tanár vagy diák, aki nem vette 
HGN�C\�QNVȄUV!�/KV�HQIWPM�VGPPK!�/GFFKI�
VGUU\ȜM�C\V��COKV�ūHGNȜNTɦNŬ�OQPFCPCM!�
.GU\�G�DȄVQTUȄIWPM�C\�KIC\K�HGNUɦ�XG\G-
VȌUTG�JCNNICVPK!�/GTLȜM�OȌI�,ȕ\UGH�#VVK-
lával együtt vallani, hogy “az én vezérem 
DGPUɦODɦN�XG\ȌTGNŬ!�

+N[GP�ȌU�GJJG\�JCUQPNȕ�MȌTFȌUGM�FȜDȘ-
rögtek bennem egész nyáron. Civil ku-
rázsin “az emberek bátorságát értjük, 

JQI[�MKHGLNGUU\ȌM�UCLȄV� ȐVȌNɦMȌRGUUȌ-
güket, és hogy elkötelezzék magukat a 
VȄTUCFCNOK�ȌTVȌMGM��C\�GODGTK�OȌNVȕUȄI��
az emberi jogok és a demokrácia mel-
NGVV�Ť�CPȌNMȜN��JQI[�ƒI[GNGODG�XGPPȌM�
a nyilvánosság vagy a felettes szervek 
GUGVNGIGU� TGCMEKȕKVŬ�Ť�QNXCUQO�5GNI�
könyvében. Augusztus elejére már el-
FȘPVȘVVGO��OGIU\ȕNȐVQO�C�MQNNȌIȄKOCV��
C�U\ȜNɦMGV��6ȘDD�MG\FGOȌP[G\ȌUUGN�C�
hátam mögött kezdem elhinni, hogy egy 
GODGT�KU�Ť�LGNGP�GUGVDGP�ȌP�Ť�MȌRGU�XC-
lami új dolgot a környezetében elindítani, 
másokat megmozdítani, összefogni.

6ȕVJHCNWUK�#PPC�OKPV�C�5GNI�MȘP[X�HQT-
FȐVȄUȄPCM�KPKEKȄVQTC�GNUɦ�U\ȕTC�OGNNȌO�
állt. Már nem vagyok egyedül. Sok-sok 
DGU\ȌNIGVȌUDGP�HQTOȄNȕFKM�C�MȘ\ȘU�ȚV��
C�MȘ\ȘU�EȌN���C�OKPFMGVVɦPMPGM�ȌNJGVɦ�

HQTOC��*CPIQNȕFWPM�GI[OȄUTC��6K\GP-
éve ismerjük egymást, de néhány éve 
GNUQFQTV�OKPMGV�GI[OȄU�OGNNɦN�C\�ȌNGV��
/QUV�ȚLTC�JCPIQNȕFWPM�GI[OȄUTC��

����GODGT�ȐIȌTMG\KM�GN�U\GRVGODGT����TG��
NGU\ȜPM�XCI[����GP��5QM�UQM�KUOGTɦU�CTE�
ȌU�RGTU\G�KUOGTGVNGP��/KN[GP�GI[U\GTʆ�
lenne, ha a meghívottak, a kerekasztal 
XGPFȌIGK�Ť�&T��-KUU�'U\VGT��-TKXȄEU[�<QNK��
8GMGTF[�&CPK��8CTIC�$CNȄ\U�Ť�ūEUCMŬ�
GNɦCFȄUV�VCTVCPȄPCM��*C�EUCM�DGHQICFPK�
kellene. De mi kívül-belül megmozgatni 
szeretnénk, összekapcsolni, aktivizálni, 
miközben érzékelni akarjuk, kit mi ho-
\QVV�KFG��ǱU�G\�PCI[QP�PGJȌ\�OʆHCLЏ�#�LȕN�
felépített terv már az elején megborul, 
improvizálni kell, amiben tanárként van is 
I[CMQTNCVQO��FG�OCZKOWO����GODGTTGN��
CMKMGV�ȄNVCNȄDCP�LȕN�KUOGTGM��

1DJ\�Andor�����RV]W£O\
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/K�C�JQ\CFȌMC�C\�GUVȌPGM!�ǱT\ȌMGNLȜM��
hogy nagyon sokfélék vagyunk. Sok a 
OGIKUOGTȌUTG��OGIȌTVȌUTG�XȄI[ȕ�GO-
DGT��XCPPCM�EUGNGMGFPK�CMCTȕM�ȌU�C\�ȌT-
\ȌUGKMGV�PGJG\GP�WTCNȕM��$GRKNNCPVȄUV�
nyerhetünk néhány, már elindult kezde-
OȌP[G\ȌUDG��ȌU�MCRWPM�OGIGTɦUȐVȌUV�
Ť�OȄT�C\PCR�GUVG�KU��Ť�CDDCP��JQI[�C�
%KXKN�MWTȄ\UKV�HQN[VCVPK�MGNN��#\VȄP�MȌUɦDD��
OȄUQMVȕN�OCKNDGP�

̻1HNHP�QDJ\RQ�WDQXOV£JRV�YROW�D�WHJQDS�
HVWH��$]�D�WHU£SL£V��HPEHUWDQL�PHJN¸]H-
O¯W«V��DPLUH�«S¯WNH]WHWHN��M¸YēEēO�VXJ£U]µ�
V]HPO«OHW�̳�V]HULQWHP��.HOO�P«J�HQQHN�D�
mi Waldorf-közösségünknek egy kis alá-
]DWRW�WDQXOQL��D]W�KLV]HP��6RN�QDJ\�HJµ�«V�
JēJ�YDQ�N¸]W¾QN��-µO�IHOLVPHUHP��PHUW�H]W�
kezelem magamban én is. De ahol sok a 
I«Q\��RWW�D]�£UQ\«N��1H�DGM£WRN�IHO��IRQWRV��
ami indult. Kell találkozniuk azoknak az 
HPEHUHNQHN��DNLN�N¸]¸V�V]HOOHPL�PXQN£-

UD�Y£OODONR]QDN��DPLEēO�IHODGDW��«V�IHOHOēV-
V«JY£OODO£V�OHV]�N¾O¸QE¸]ē�«OHWWHU¾OHWHNHQ��
.¸V]¸QM¾N��KRJ\�SUµE£OWRN�WHUHW�WHUHPWHQL�
HJ\�EHV]ĳN¾Oē�YLO£JEDQ�̼

#\�GUV�VCNȄP�NGIȜFȐVɦDD�HGNU\ȕNCNȕLC�-ɦ-
halmi Adél, tavaly érettségizett diákunk 
volt. Adél közösségszervezést tanul, és 
GI[KM�PCI[�XȄI[C��JQI[�C�MȘTȘVVG�NȌXɦ��
CPVTQRQ\ȕƒC�KTȄPV�P[KVQVVUȄIQV�OWVC-
Vȕ�ƒCVCNQMDȕN�U\GTXG\\GP�MȘ\ȘUUȌIGV��
OGN[DGP�HGLNɦFPK�XȄI[ȕ�ƒCVCNQM�VCNȄNPCM�
egymásra. Ehhez kért segítséget. Ez az 
igénye összetalálkozott a Keresztény 
-Ș\ȘUUȌI� LȘXɦVGTXG\ɦ� EUQRQTVLȄPCM�
XȄI[ȄXCN�KU��OGIU\ȕNȐVCPK�C�ƒCVCNQMCV��
6CNȄP�C�ƒCVCNQU�NGPFȜNGVDɦN�KU�MȘXGVMG-
\KM��FG�QMVȕDGT���ȌP�GUVG�OȄT����EUKNNQ-
Iȕ�U\GOʆ�ƒCVCN�MGTGUVG�GI[�OCTȌMP[K�
HGNPɦVV�VȄOQICVȄUȄXCN��XCLQP�OK�KU�C\�ɦ�
igazi igényük. Együtt rakták össze, hogy 
PQXGODGTDGP��GNUɦ�NȌRȌUMȌPV�C\�CPVTQRQ-
\ȕƒCK�GODGTMȌRRGN�HQIPCM�KUOGTMGFPK��
miközben egymáshoz is közelebb sze-
retnének kerülni. 

#�%KXKN�MWTȄ\UK�HQN[VCVȄUȄV�ȌRRGP�GI[�Jȕ-
PCRTC�C\�GNUɦ�WVȄP��QMVȕDGT����TG�Vʆ\VȜM�
MK��#\�#PPȄXCN�CNMQVQVV��MKUUȌ�DKNNGIɦ�UȄO-
link, Kormos Judittal háromlábú, stabil 
székké változott. 

Öt olyan kezdeményezést hirdettünk 
OGI��COK�CFFKITC�JQTFQ\ȕTC�VCNȄNV��#�
9QTNF�%CHȌ�OȕFU\GTȌXGN�FQNIQ\VWPM�
G\GP�C\�GUVȌP��'NɦU\ȘT�C�TȌU\VXGXɦM�MKU�
EUQRQTVDCP�������RGTEGV�KFɦ\VGM�C�MG\-
FGOȌP[G\ȌUGM�JQTFQ\ȕKPCM�CU\VCNȄPȄN��
1VV�OGIQU\VQVVȄM��COK�C�VȌOC�MCREUȄP�
HGNLȘVV�DGPPȜM��DɦXȐVXG�G\\GN�C�JQTFQ\ȕ�
rálátását is saját témájára. Majd a szünet 
után  mindenki azzal az egy  csoporttal 
kötötte össze magát, ahol úgy érezte, 
ténylegesen is tenni szeretne, tenni tud. 

A már tulajdonképpen elindult Létra 
FVRSRUW��#FȌN�RTQLGMVLG��C�������ȌX�MȘ-
\ȘVVK�ƒCVCNQMCV�HQILC�ȘUU\G��#�.ȌVTC�PȌX�
Adél ötlete. Weöres Sándor híres sorai 
KJNGVVȌM�ɦV�OGI��ū#NCVVCF�C�HȘNF��HȘNȘVVGF�
C\�ȌI��DGPPGF�C�NȌVTC�Ŭ�#�EUQRQTV�HQN[VC-
VȄUȄJQ\�VQXȄDDK�VȄTUCMCV��VȄOQICVȕMCV�
talált  Adél. 

Ahogy Peter Selg könyvében, a Civil ku-
TȄ\UKDCP�KU�QNXCUJCVLWM��LGNGPNGI�C�NGI-
fontosabb, hogy mindent megtegyünk 
annak érdekében, hogy mélyebben 
OGIȌTVUȜM�C�JGN[\GV�U\GNNGOK�JȄVVGTȌV���
E megértés felé tesz lépéseket a Kormos 
Judit vezette 6]DEDG�6]HOOHPL�0ĲKHO\�
C\\CN��JQI[�HGNȌNGU\VK��C�����ȌXXGN�G\GNɦV-
ti  stuttgarti Waldorf-iskola gyakorlatát, 
OKU\GTKPV���U\CDCF�HɦKUMQNCK�MWT\WUQM��
PȌXGP�VCTVQVVCM�CMVWȄNKU�VȌOȄMDCP�GNɦC-
dásokat, többek között a kortárs történe-
NGO�MȌTFȌUGKTɦN�KU�U\ȜNɦMPGM��VCPȄTQMPCM��
diákoknak. 

,ȕOCICO�C\V�C�MȌTFȌUV�HGU\GIGVVGO��
hogyan tudjuk a jelenleginél hatéko-
nyabban képviselni az DQWURSR]´ILDL�
HPEHU��ªV�YLO¢JNªSHW�D]�LVNRO¢LQNEDQ, 
COKP�C�9CNFQTH�RGFCIȕIKC�KU�CNCRU\KM��
#�VCNȄNMQ\ȕ�FȌNGNɦVVLȌP�ȌRRGP�C�IȘFȘNNɦK�
nyolcadik osztályban hospitáltam, ahol 
a francia forradalom tanulmányozása 
XQNV�VGTȐVȌMGP��#�U\CDCFUȄI��GI[GPNɦUȌI��
VGUVXȌTKUȌITɦN�DGU\ȌNIGVXG�C�FKȄMQM�Ť�
/GNKPFC�ƒPQO�VGTGNIGVȌUȌXGN�ŤI[CMQT-
NCVKNCI�ȘPȄNNȕCP��C�OGIHGNGNɦ�HQICNOCM-
hoz kapcsolták a kultúra, a jog illetve 
IC\FCUȄI�VGTȜNGVȌV��/KEUQFC�NGJGVɦUȌI�
ȌU�HGNGNɦUUȌI�KU�GI[DGP��JQI[�C\�KN[GP�
U\ȌRGP�HGNXG\GVGVV�JȄTOCU�VCIQ\ȕFȄU�
csírát a gimnáziumban ápoljuk, tovább 
DɦXȐVUȜM��GTɦUȐVUȜM�Ť�OKPFGPMK�C�UC-
LȄV�VȄTI[ȄP�MGTGU\VȜN��#\VȄP�RGFKI�Ť�C�
OGIHGNGNɦ�KFɦDGP�ŤVWFCVQUȐVUWM�G\V�FK-

ákjainkban, hogy a világba kikerülve ne 
FCTȄNLC�DG�ɦMGV�C�MȘTP[G\GVȜM��JCPGO�
GNNGPMG\ɦNGI��ɦM�XKNȄIȐVUCPCM��ȌU�NGI[GPGM�
JCVȄUUCN�OȄUQMTC��'JJG\�CPVTQRQ\ȕƒȄ-
DCP�LȄTVCU�VCPȄTQMTC��ȌU�C�MȘ\ȘVVȜM�NȌXɦ�
U\QTQU�GI[ȜVVOʆMȘFȌUTG�XCP�U\ȜMUȌI��
Sok itt még a feladatunk, de kaptam 
GTɦUȐVȌUV�GJJG\�C�OWPMȄJQ\�MȌV�TGIKU�
kollégám személyében. 

A 6]RFL¢OLV�0ĲYªV]HW���.®VªUOHWL�3ODW-
formJQ\�EUCVNCMQ\ȕ�GODGTGM��Ť�6ȕVJ-
HCNWUK�#PPC�XG\GVȌUȌXGN�Ť�HGPPVCTVJCVȕ��
hosszútávú megoldásokat szeretnének 
kidolgozni a közösség tagjai számára, 
amelyekben a testvériség elve érvénye-
UȜN�C�LȕVȌMQP[MQFȄU�JGN[GVV��COGN[GM-
kel azonnal segíthetünk, ha baj van, de 
rendszeres támogatást is biztosítunk 
ott, ahol folyamatos a szükség. Egyik 
területük éppen a tanárok méltányos 
díjazása lenne. 

A .O®PD�FVRSRUW�Vidovszky Emma re-
IKU�U\ȜNɦ�JQTFQ\ȄUȄXCN�U\ȜNGVGVV�OGI��
#�ƒCVCNQM�MȘTȌDGP�VGTLGFɦ��VWFCVCNCVVK�
klímaszorongás ellen a saját környeze-
tünkben tehetünk a legtöbbet. Diákjain-
kat kérdezve a többség legalább öt dol-
got fel tudna sorolni, amit nap mint nap 
megtehetne, de nem tesz meg. Emma 
OGNNGVV�QVV�ȄNN�OQUV�OȄT�0CI[�)ȄDQT�KU��
aki az iskolakert és egy egészségesebb 
táplálkozás elkötelezett híve. 

A *\HUPHNNRU� YªGHOPH munkacím-
mel indult el a hatodik kezdeményezés, 
amivel szeretnénk ötletekkel, iránymu-
VCVȄUUCN�VȄOQICVPK�C�U\ȜNɦMGV�C�Ť�MC-
TCPVȌP�KFɦU\CMDCP�MȜNȘPȘUGP�OGIPG-
JG\ȜNV�Ť�I[GTOGMPGXGNȌUK�MKJȐXȄUQMDCP��
#�EȌN�C�I[GTOGMGM�LȕNNȌVG��GIȌU\UȌIGU�
HGLNɦFȌUȌPGM�DK\VQUȐVȄUC�ȚI[��JQI[�C�
U\ȜNɦM�KIȌP[GK�KU�ȌTXȌP[GUȜNJGUUGPGM��
(ȕMWU\WPMDCP�VGJȄV�OKPFGPGMGNɦVV�C�

+XV]£U�0£UWRQ�����RV]W£O\
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gyermekek szükségletei állnak, de úgy, 
JQI[�C\�GIȌU\�EUCNȄF�JCTOȕPKȄLȄPCM�
megteremtése irányába törekszünk. Hi-
szen a gyermek csak akkor van igazán 
LȕN��JC�C�U\ȜNGK�KU�LȕN�XCPPCMЏ�2TQITCOWPM-
DCP�9CNFQTH�RGFCIȕIKCK��U\QEKȄNKU�UGIȐ-
VɦK�OGIMȘ\GNȐVȌUGMGV�KPVGITȄNWPM��8ȄTLWM�
VQXȄDDK�RGFCIȕIWUQM��OʆXȌU\GV�VGTCRG-
uták csatlakozási szándékát!

#�EUQRQTVQM�KPPGPVɦN�MG\FXG�ȘPȄNNȕCP�
dolgoznak tovább a saját maguk által 
OGIJCVȄTQ\QVV�TKVOWUDCP��#�JQTFQ\ȕM�
RGFKI�TGPFU\GTGU�KFɦMȘ\ȘPMȌPV�ȘUU\G-
jönnek, hogy fejüket összedugva lás-
sák, hogyan tovább a Civil kurázsival. 
Szeretnénk egy honlapot is elindítani, 
amin bárki nyomon követhetné a kezde-
ményezések eseményeit, eredményeit. 

.G�MGNN�I[ɦ\PK�C�ŭVQORCUȄIQVŬ�ȌU�C�ŭMȌ-
VGN[VŬ�C�NȌNGMDGP�Ť�ȐTLC�4WFQNH�5VGKPGT�

Erre teszünk most kísérletet az elindított 
kezdeményezésekkel, és arra, hogy az 

KUMQNCK�MȘ\ȘUUȌIGM�C�LȘXɦDGP�OȌI�UQMMCN�
XCNȕUȄIQUCDDCP�LGNGP�NGI[GPGM��OGTV�“a 
:DOGRUI�LVNRO£N�N¸]¸VV«JL�NRQFHSFLµM£QDN�
PHJIHOHOēHQ�NLFVLEHQ�HJ\�PRGHOOW�NHOOHQH�
NLIHMOHV]WHQL¾N�D�M¸YēEHOL�IHOHOēV�FLYLO�W£UVD-
GDORP�V]£P£UD��DPHO\EHQ�PLQGHQ�HJ\HV�
ember tevékenyen részt vesz.” (P. Selg)

Nagy a feladat, de ha szétnézünk a világ-
ban, látjuk, hogy hova vezet ez a “tom-
RCUȄIŬ�ȌU�C�ūMȌVGN[Ŭ��,GNGP�JGN[\GVDGP�
OKPFGP�HGNGNɦU�GODGTPGM�PCRK�U\KPVGP�
OGI�MGNN�MȜ\FGPKG�G�MȌV�GNNGPGTɦXGN��'J-
JG\�XKU\QPV�C�NGIJCVȌMQP[CDD�OȕFU\GT��
JC�ȘUU\GMCREUQNȕFWPM�C\QMMCN��CMKMMGN�
képesek és készek vagyunk együtt cse-
lekedni. 

*C�DȄTMK�C�LȘXɦDGP�EUCVNCMQ\PK�U\GTGVPG�
a Civil kurázsi körhöz, értesülni a csopor-
VQMDCP�\CLNȕ�HGLNGOȌP[GMTɦN��PGVȄP�CMVȐX�
TȌU\VXGXɦLȌXȌ�XȄNPK�XCNCOGN[KM�EUQRQTV-
nak, akkor ezt jelezze nekem a gyarmati.
judit@prwk.hu címen. 

5¼]V�0ROQ£U�%DUQDE£V�����RV]W£O\

ARCOK

„ÉN MÁR KISKOROM ÓTA TANÍTANI AKARTAM...”

+PVGTLȚ�.G�%QTPW�-CVKXCN

Kati idén második éve tanít angolt iskolánkban a második és a hetedik osz-
VȄN[DCP��JCTOCFKM�ȌXG�U\ȜNɦ�KU�PȄNWPM��OȌIKU�DK\QP[ȄTC�EUCM�MGXGUGP�KUOGTKM�
ɦV�MȘ\GNGDDTɦN��(GNMȌTȌUȜPMTG�MȌU\UȌIGUGP�XȄNNCNMQ\QVV�GI[�DGU\ȌNIGVȌUTG��
ȐI[�OQUV�QNXCUȕKPMMCN�KU�OGIKUOGTVGVJGVLȜM�P[KVQVV��UQMQNFCNȚ�U\GOȌN[KUȌIȌV��

izgalmas életútját, további terveit.

+RJ\�ªU]HG�PDJDG�LWW��Q¢OXQN"�

Nagyon szeretek itt lenni, rögtön az 
GNGLȌVɦN�HQIXC�QVVJQP�ȌTG\VGO�OCICO��
Persze volt, akit már ismertem, mivel a 
kislányom már harmadik éve ide jár.

1HP�QHKª]�H]W�D�NªW�PHUĒEHQ�P¢V�NRU-
RV]W¢O\W�WDQ®WDQL��QHP�OHWWªO�QDJ\RQ�D�
PªO\�Y®]EH�GREYD"

/ȌN[�XȐ\DG�QN[CP�U\GORQPVDȕN�PGO��
JQI[�VCPȐVQVVCO�GNɦVVG�OȄT�GI[�ȌXGV�C�
veresi Waldorf-iskolában, de korábban 
is sokat foglalkoztam már gyerekekkel. 
Tanítottam angolt és táncot is minden-
féle korosztályú gyerekeknek, táncot 
táncegyüttesben, angolt pedig csopor-
VQU�HQINCNMQ\ȄUQMQP��ǩNNCOK�KUMQNȄDCP�
csak hospitáltam a tanári diplomámhoz, 
CPIQN�ȚLUȄIȐTȕ��OCLF�MȌUɦDD�VQNOȄEU�ȌU�
HQTFȐVȕ�XȌI\GVVUȌIGV�U\GTG\VGO�

0L�D]��DPL�·U·PHW�DG�D�WDQ®W¢V�VRU¢Q��
ªV�PL�MHOHQW�HVHWOHJ�NLK®Y¢VW"

Nagyon szeretek gyerekekkel lenni, na-
I[QP�ȌNXG\GO�C�VȄTUCUȄIWMCV��G\ȌTV�KU�Lȕ�



 29 2021. ÖSZ2021. ÖSZ  28 

kicsiket és nagyokat is tanítani. Nyilván 
OGTɦDGP�OȄU�C�MȌV�MQTQU\VȄN[��FG�ȌP�
nagyon kíváncsi vagyok rájuk. Izgalmas 
számomra, ahogy változnak, vagy ész-
reveszem valakin, hogy most már tud-
LC�C\V��COK�C�OȚNV�JȕPCRDCP�OȌI�PGO�
OGPV��0CI[QP�ȌNXG\GO��JQI[�C�HGNPɦVVGM-
kel szemben a gyerekek azonnal vissza-
jeleznek, hogy amit otthon kitaláltam, az 
ȕTȄP�OʆMȘFKM�G�XCI[�PGO��*C�KIGP��C\�
nagy öröm, ha nem, akkor változtatnom 
MGNN�TCLVC��#\�QU\VȄN[VCPȐVȕMMCN�KU�PCI[QP�
LȕN�VWFQM�GI[ȜVVOʆMȘFPK��TȘIVȘP�PCI[QP�
UQM�UGIȐVUȌIGV�MCRVCO�ǩMQUVȕN��$GȄVȕN�
ȌU�C\�CPIQNQU�MQNNȌIȄMVȕN�KU��UQM�CP[CIQV�
adtak a tanításhoz, nagyon nagy sze-
TGVGVVGN�ȌU�UGIȐVɦ�U\ȄPFȌMMCN�HQICFVCM�

0LO\HQ�»W�YH]HWHWW�D�:DOGRUI�SHGDJ´-
JL¢KR]"

Tulajdonképpen nem kellett olyan nagy 
utat bejárnom onnan, ahonnan indultam. 
2GTU\G�PGO�U\ȕ�U\GTKPV��OGTV�HGNPɦVV�MQ-
romig nem is hallottam semmit a Wal-
FQTH�RGFCIȕIKȄTȕN��FG�CJQI[�C�U\ȜNGKO�
neveltek, az nagyon hasonlít rá. A Vaj-
daságban születtem, Magyarkanizsán. 
/GNGI��OGIVCTVȕ�EUCNȄFK�MȘ\GIDGP�PɦV-
tem fel, kisvárosi iskolába jártam. Na-
gyon szépen, rengeteg mesével éltük 
végig az évkört, az ünnepeit gondosan 
tartották a szüleim, sokat voltunk kint, 
I[CMQTNCVKNCI�C�6KU\C�RCTVQP�PɦVVGO�HGN��
A természetközeliség, a mesével a gyer-
OGMGV�ȄVUGIȐVGPK�C�MȜNȘPDȘ\ɦ�ȌNGVMQTQM�
PGJȌ\UȌIGKP�Ť�G\�OKPF�OKPF�PCI[QP�
KUOGTɦU�XQNV��7VȕNCI�OȄT�VWFVCO��JQI[�
Anyukám sokat olvasott Vekerdyt és ez 
DGȌRȜNV�C�PGXGNȌUȌDG��FG�ɦ�OKPFKI�C\V�
OQPFVC��JQI[�PGO�9CNFQTH�RGFCIȕIKC�
szerint nevelt bennünket, hanem asze-
TKPV��COKTɦN�C\V�IQPFQNVC��JQI[�C\�Lȕ�PG-
künk. Nagyon sokat voltunk családként 

MȘ\ȘUUȌIK�JGN[\GVDGP�Ť�XCP�GI[�DȄV[ȄO�
és egy húgom, több unokatestvérem is. 
0GO�XQNVCM�VGORNQODC�LȄTȕU�XCNNȄUQUCM�
a szüleim, de a világ legtermészetesebb 
dolga volt, hogy mi ismerjük a Bibliát. 
Ilyen alapokkal érkeztem. 

ǱP�OȄT�MKUMQTQO�ȕVC�VCPȐVCPK�CMCTVCO��
ȌFGUCP[ȄO�KU�VCPȄTPɦ��ǱFGUCRȄO�WI[CP�
PGO�RGFCIȕIWU��FG�UQMCV�HQINCNMQ\QVV�
gyerekekkel, sakkozott, így a tanítás 
DGPPG�XCP�C�EUCNȄFDCP��#\VȄP�DGNɦNGO�
is tanár lett és az egyetem alatt már hal-
NQVVCO�C�9CNFQTH�RGFCIȕIKȄTȕN�
5\GIGF-
TG�LȄTVCO���/ȄT�GMMQT�UQMCV�VCPȐVQVVCO�
gyerekeket magánúton, köztük volt egy 
waldorfos kisgyerek is. Amennyit akkor 
DGNG�NȄVVCO��KPMȄDD�OȌI�HWTEUȄPCM�VʆPV�
az egész...

Az egyetem elvégzése után tolmácsnak 
tanultam és addig még soha nem vol-
tam angol nyelvterületen. A tanáraim 
LCXCUQNVȄM��JQI[�Lȕ�NGPPG��JC�MKOGPPȌM��
mert az egy kihagyhatatlan tapasztalat. 
A szerb útlevelemmel azonban sajnos 
UQM� NGJGVɦUȌIGO�PGO�XQNV��EUCM�ȘP-
MȌPVGUPGM�OGJGVVGO�MK��ǵI[�LWVQVVCO�
el egy Camphill-közösségbe (sok ilyen 
XCP�U\GTVG�C�XKNȄIDCP���CJQN�HQI[CVȌMMCN�
ȌNɦM�IQPFQ\ȄUȄDCP�UGIȐVGVVGO��'\�PGO�
volt ismeretlen terület számomra, mert 
amikor még otthon táncoltam, foglal-
MQ\ȄUQMCV�VCTVQVVWPM�HQI[CVȌMMCN�ȌNɦ�
gyerekeknek is. Szerettem ott tanítani 
ȌU�PCI[QP�LȕN�ȌTG\VGO�XGNȜM�OCICO��#�
%CORJKNNDGP�C�IQPFQ\ȕ�EUCNȄFQM�ȘU\-
szes gyermeke Waldorf-iskolába járt, 
ami nagyon megtetszett, például ami-
MQT�#TVȚT�MKTȄN[�JɦUVGVVGKTɦN� VCPWNVCM��
és a színdarabra készülve Artúr király 
MCTFLȄXCN�ȌTMG\GVV�JC\C�C\�GI[KM�MKUƒȚ��
Tetszett nekem az is, hogy a waldorfos 
I[GTGMGM�Ť�GNNGPVȌVDGP�C\QMMCN��CMKMGV�

MQTȄDDCP�VCPȐVQVVCO�Ť�DGU\ȌNIGVPGM�
C�HGNPɦVVGMMGN��GN�VWFPCM�KPFȐVCPK�XGNȜM�
egy értelmes beszélgetést és le is tud-
ják azt folytatni. Korábban azt érzékel-
tem, hogy nincs meg a gyerekekben a 
bizalom és a világba vetett hit, hanem 
U\CMCFȌM�XCP�MȘ\ȘVVȜM�ȌU�C�HGNPɦVVGM�
között, míg a waldorfos gyerekeken azt 
vettem észre, hogy van bennük egyfajta 
P[KVQVVUȄI��'I[TG�VȘDDGV�NȄVVCO�GDDɦN�C�
VCPȐVȄUK�OȕFDȕN��ȌU�XȌIȜN�CTTC�LWVQVVCO��
hogy szeretném a Waldorf-tanárképzést 
is elvégezni. 

+RJ\�WHWV]HWW��DPLW�D�:DOGRUI�LVNRO¢N-
EDQ�O¢WW¢O"

Amit én korábban az állami iskolában 
tapasztaltam a hospitálás során, az 
PCI[QP�KFGIGPPGM�VʆPV�CJJQ\�MȌRGUV��
amilyen az én iskolai élményem volt. 

Imádtam iskolába járni, rajongtam a 
VCPȐVȕ�PȌPKȌTV��C\�KUMQNC�U\GTGVGVVGNLGU�
légköre egyáltalán nem köszönt visz-
U\C��COKMQT�HGNPɦVV�HGLLGN�JQURKVȄNVCO��
A Waldorf-iskola viszont sokkal jobban 
hasonlított a kisvárosi iskolámra, ahol a 
VCPȐVȕ�PȌPK�PGO�MKXGVȐVɦP�OCI[CTȄ\QVV��
hanem mindent lerajzolt a táblára, min-
denki ismert mindenkit... 

0HQQ\L�LGĒW�W·OW·WWªO�$QJOL¢EDQ"

'NɦU\ȘT�EUCM�GI[�P[CTCV��C\VȄP�JC\CLȘV-
tem, majd egy fél év múlva költöztem ki, 
akkor már évekre. Angliában négy évet, 
OCLF�5MȕEKȄDCP�VQXȄDDK�PȌI[�ȌXGV�ȌNVGO�

1HP�YROW�KRQY¢J\DG"

De, nagyon, mindvégig. Angliában egy-
általán nem találtam a helyemet. Még 
a magyar mentalitással se lett volna 
MȘPP[ʆ��FG�C�MKEUKV�FȌNGDDK��DCNMȄPKXCN�
végképp nehéz volt, hogy mondanak 
valamit és nem vagy benne biztos, ezt 
XCNȕDCP�ȐI[�IQPFQNLȄM�G��*KȄDC�ȌTVGVVGO�
pontosan az angol diplomámmal, hogy 
OKV�OQPFCPCM��PGO�XQNV�GI[ȌTVGNOʆ��OKV�
KU�IQPFQNPCM�XCNȕLȄDCP��ǱU�C�VȄXQNUȄI-
VCTVȄU�KU�Ť�JQI[�C\�GODGTGM�PGO�ȘNGNKM�
OGI�GI[OȄUV�Ť�PCI[QP�HWTEUC�XQNV��

5MȕEKȄDCP�OȄT�LQDDCP�ȌTG\VGO�OCICO��
OGTV�ȚI[�ȌTG\VGO��JQI[�ɦM�GI[�MKEUKV�
MȘ\XGVNGPGDDGM�� OGNGIGDD� U\ȐXʆGM�
voltak a külföldiekkel is, a Camphill-falu 
pedig nagyon nemzetközi közeg volt. 
Egyébként is nagyon szerettem közös-
UȌIDGP�ȌNPK��FG�KFɦMȘ\DGP�OGIU\ȜNGVVGM�
a gyerekeim és a kicsi gyerekeknek nem 
annyira ideális, hogy Anyának nagyon 
sok mindenre és mindenkire kell még 
ƒI[GNPKGŲ�ǱU�G\�RGTU\G�C\ȌTV�MKOGTȐVɦ�
munka.
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1HP�KL¢Q\]LN�1HNHG�D� IRJ\DWªNNDO�
ªOĒNNHO�YDO´�IRJODONR]¢V"

De igen, egy darabig nagyon hiányzott. 
A hazaköltözés után volt, hogy felhívtam 
ɦMGV��XCI[�NGXGNGV�XȄNVQVVWPM�����&G�OQUV�
már otthonosan érzem magam abban, 
amiben most vagyok, mert ez is csupa 
olyan, amit szívesen csinálok.

1¢ODG�YDO´M¢EDQ�HJ\�WULSOD�Y¢OW¢V�W·U-
WªQW��HOĒV]·U�D�9DMGDV¢JE´O�0DJ\DURU-
V]¢JUD�M·WWªO��PDMG�$QJOL¢ED�ªV�D]W¢Q�
6N´FL¢ED��PDMG�»MUD�YLVV]DN·OW·]WªO��

Én Szegedet is nagyon szerettem kö-
zépiskolásként, majd egyetemistaként. 
Magyarkanizsán is szeretek lenni, de 
éltem Budapesten is. Akkoriban egy-
magamban élveztem ezt nagyon, szín-
JȄ\DȕN�MQPEGTVTG��DWNKMDC�LȄTVCO��KOȄF-
tam ezt a zsizsgést, több munkahelyen 
dolgoztam, de ezt kisgyerekekkel már 
nem csinálnám. 

+RJ\DQ�NHU½OWHWHN�*·G·OOĒUH"

Amikor még külföldön éltünk, minden 
lehetséges alkalmat megragadtam, hogy 
hazajöjjünk látogatni a szüleimet, és ak-
MQT�OȄT�JCNNQVVCO�C\�KVVGPK�CPVTQRQ\ȕHWU�
MȘTȘMDɦN�C�(CTOKUMQNC�MG\FGOȌP[G\ȌU-
TɦN��'NOGPVȜPM�QFC�GI[�JȌVXȌIȌTG�ȌU�QVV�
ismerkedtem meg Németh Eszterrel. 
7LNCM[�ǱXȄV�OȌI�MQTȄDDTȕN�KUOGTVGO��
Megmaradt velük a kapcsolat, így ami-
kor elkezdtem helyet keresni, hogy hova 
jöjjünk haza, munkát is kerestem és egy 
PCI[QP�GI[U\GTʆ��DȌMȌU�JGN[GV��CJQN�C�
két gyerekemmel lakni tudok. Közben 
elindították az iskolát és azt is tudtam, 
hogy nem tartanak még igényt az egész 
tanyára, nekem pedig nem kell egy egész 
ház, így végül oda költöztünk és meg-
osztottuk a helyet egymással. Hamar 
fel is kértek, hogy vállaljam el náluk az 

angoltanítást és ez nagyon ideális volt. 
-G\FGVVɦN�HQIXC�XQP\QVV�GPIGO�G\�C�JGN[��
a szeretetteljes közeg. Az én gyerekeim 
szinte nem is jártak akkor még járdán, a 
%CORJKNN�HCNW�GI[�MȜNȘP�XKNȄI�XQNV��#�MKUƒ-
am még nagyon kicsi volt, szinte többet 
tudott angolul, mint magyarul. Elég nagy 
váltás volt a hazaköltözés, úgyhogy egy 
PCI[QP�DK\VQPUȄIQU��Lȕ�JGN[GV�MGTGUVGO�
nekik. Ezt a tanyát nagyon otthonosnak 
éreztem, de végül akkor döntöttem el, 
JQI[�DK\VQUCP�)ȘFȘNNɦTG�LȘXȜPM��COKMQT�
GNOGPVGO�C�9CNFQTH�ȕXQFȄDC��$GNȌRVGO�
és nem felejtem el soha azt az érzést, 
hogy itt minden rendben lesz, mert az 
ȌP�I[GTGMGKOPGM�KVV�XCP�C�JGN[ȜM��#\ȕVC�
is nagyon hálás vagyok, mert komoly 
U\GTGRGV�LȄVU\QVV�C�IȘFȘNNɦK�ȕXQFC�CD-
ban, hogy megtalálják a helyüket, olyan 
PCI[�U\GTGVGVVGN�HQICFVȄM�ɦMGV��1VV�OȌI�
gondolicskáztam (mert bizony ilyen ízes 
szavak is elhangzottak a beszélgetés so-
TȄP���C�U\GTM����JQI[�GUGVNGI�C\�KUMQNȄDC�
jöjjön-e rögtön a kislányom, mert 6,5 

éves volt, de akkor úgy döntöttem, hogy 
LQDD�NGU\�PGMK�GI[�ȌX�OȌI�C\�ȕXQFȄDCP��
hogy nyugodtan megérkezzen. 

Aztán nem olyan régen laktunk még itt, 
COKMQT�GNLȘVVGO�C\�'NUɦU�JȐXQICVȕTC�ȌU�
COKPV�OGINȄVVCO�0CI[�ǩIKV��XȌIMȌRR�
tudtam, hogy itt a helyünk, minden ösz-
szeállt bennem. Annyira biztos voltam 
DGPPG�Ť�ȌU�XCI[QM�C�OCK�PCRKI�KU�Ť��JQI[�
ɦ�C\��CMKTG�U\ȜMUȌIG�XCP�C�MKUNȄP[QOPCM��
0CI[QP�JȄNȄU�XCI[QM�ǩIKȌTV��1VVJQPTȕN�
azt hoztam magammal, hogy bár az én 
Anyukám nagyon nem mindenben értett 
GI[GV�C�VCPȐVȕ�PȌPKOOGN�
G\V�WVȕNCI�VWF-
VCO�OGI���FG�C�VCPȐVȕ�PȌPKO�CDU\QNȚV�
VȄOQICVȄUV�MCRQVV�QVVJQPTȕN��COKV�WI[G�
OK�XȄTWPM�C�9CNFQTH�KUMQNȄDCP�C�U\ȜNɦM-
VɦN��ǱP�RGFKI�OQUV�C\V�ȌNGO�OGI��JQI[�
nem tudatosan kell ezt tennem, hanem 
CPP[KTC�OCIȄVȕN�LȘPЏ�

Korábban nem hallottam még, hogy 
PGOEUCM�C�U\ȜNɦV�XȄNCU\VLC�C�I[GTGM��JC-
PGO�C\�QU\VȄN[VCPȐVȕV�KU�
5\GPVOȄTVQPK�
;XQPPG�OQPFVC�G\V�PGMGO��COKMQT�ǩIKTȕN�
OGUȌNVGO���ȌU�CMMQT�OQPFVCO�OCICO-
nak: mindent értek, a kislányom intézte, 
JQI[�ǩIKJQ\�LȘLLȜPM�)ȘFȘNNɦTG��

#\VȄP�PCI[QP�JCUQPNȕV�ȌNVGO�OGI�/K-
sánál is. Akkoriban sokáig nem volt meg 
C\�GNUɦU�QU\VȄN[VCPȐVȕ�ȌU�COKMQT�MKFGTȜNV��
hogy Bogi lesz az, rájöttem: „Hát persze, 
JQI[�$QIKŬЏ�0ȄNC�KU�WI[CPC\V�ȌTG\VGO��
OKPV�.KNKPȌN��/GTV�C�MȌV�I[GTGMPGM�VGNLGUGP�
OȄU�QU\VȄN[VCPȐVȕTC�XCP�U\ȜMUȌIG��$QIK�
ȌU�ǩIK�KU�PCI[QP�OȄUQM��OȌIKU�OKPF-
kettejükkel tudok azonosulni. Nyilván, 
ha azt érzem, hogy a gyerekemnek ez 
Lȕ��OQPFJCV�C\�QU\VȄN[VCPȐVȕ�DȄTOKV��ȌP�
megteszem. 

*ȄV�ȐI[�MGTȜNVȜPM�OK�)ȘFȘNNɦTG�

%HM¢UW¢O�D]�HOP»OW�ªYHNEHQ�HJ\�P¢VLN�
XWDW�LV��PRVW�YªJ]HG�D]�HXULWPLDNªS-
]ªVW��.RU¢EEDQ�W·EEV]·U�HOKDQJ]RWW�
P¢U�D�W¢QF�˳ �PLYHO�LV�IRJODONR]W¢O�SRQ-
WRVDQ�ªV�D�NHWWĒ�KRJ\DQ�NDSFVRO´GLN�
HJ\P¢VKR]"

-KUMQTQOVȕN�PȌRVȄPEQNVCO��C\VȄP�COK-
kor átjöttem Magyarországra, akkor a 
Szeged Táncegyüttesben táncoltam, 
majd Pesten a Bihari Táncegyüttes-
DGP�Ť�CJQXC�EUCM�OGPVGO��C�VȄPE�LȘVV�
velem. Közben a középiskola vége felé 
ȌU�C\�GI[GVGOGP�RTȕDȄNMQ\VCO�MQTVȄTU�
tánccal is. Már a táncegyüttesekben is 
sokat dolgoztunk tánc-drámával, tánc-
színházzal. 

Ezt nagyon élveztem és nagyon sze-
rettem ott is gyerekekkel foglalkozni. 
'NɦU\ȘT�DGUGIȐVGVVGO�C�MKEUKMPȌN��ȌPG-
ket is tanítottam nekik. Szerettem vol-
PC�6ȄPEOʆXȌU\GVK�'I[GVGOTG�OGPPK��FG�
vajdaságiként ösztöndíjat csak olyan 
szakra kaphattam, ami a Vajdaságban 
hiányszakma volt. A nyelveket nagyon 
szerettem, így végül az angol és az új-
ságírás mellett döntöttem.

+RJ\�M·WW�D]�»MV¢J®U¢V"

Már általános iskolában szerkesztettem 
az osztály- és az iskolaújságot, sokat 
olvastam, sokat írtam, aztán amikor 
GNMG\FVGO�C�MQOOWPKMȄEKȕ�U\CMQV�C\�
GI[GVGOGP��CMMQT�C�TȄFKȕ\ȄU�MG\FGVV�
GN�ȌTFGMGNPK��,ȘVVGM�C�/CI[CT�4ȄFKȕDȕN�
tanárok, voltam ott is hospitálni, ezek 
nagyon érdekes tapasztalatok voltak. 
#\VȄP�FQNIQ\VCO�KU�ȚLUȄIȐTȕMȌPV�MȌUɦDD��
az interjúkat imádtam a legjobban: leülsz 
Berecz Andrással vagy Csányi Vilmossal 
DGU\ȌNIGVPK�ȌU�EUCM�JCNNICVQF�ɦMGV�����CNKI�
jut eszedbe bekapcsolni a diktafont.



 33 2021. ÖSZ2021. ÖSZ  32 

+RJ\�WDO¢ONR]W¢O�YªJ½O�D]�HXULWPL¢YDO"

#OKMQT�MKPV�ȌNVGO�#PINKȄDCP�ȌU�GNɦU\ȘT�
NȄVVCO�GWTKVOKCGNɦCFȄUV��GN�XQNVCO�DQT-
\CFXC�VGNLGUGP��4ȌOGUGP�NCUUCP�DGU\ȌN-
tek, 4-5 hölgy szaladgált a színpadon 
fátylakban, kifejezéstelen arccal... Az 
volt az érzésem, hogy haragszanak egy-
másra. Amikor korábban táncoltam, az 
katarzisélmény volt, azt éreztem, hogy 
a szeretet kiterjed az egész csoportra és 
ez a hatalmas pozitív élmény megy át 
C�MȘ\ȘPUȌITG�KU��-ȌUɦDD�MKFGTȜNV��JQI[�
C�HGNNȌRɦM�VȌP[NGI�MQPHNKMVWUDCP�XQNVCM�
egymással, nagyon elgondolkodtatott, 
JQI[�G\�OGPP[KTG�ȄVLȘVV�C�U\ȐPRCFTȕN��
#\VȄP�PȌJȄP[�ȌXXGN�MȌUɦDD�NȄVVCO�GI[�
QN[CP�GNɦCFȄUV��COKV�MȌV�GWTKVOKUVC�GI[�
MQTVȄTU�XGTUTG�MȌU\ȐVGVV��#�XGTU�CTTȕN�U\ȕNV�
Ť�CMMQTKDCP�KPFWNV�GN�C�JCVCNOCU�OGPG-
MȜNVȄTCFCV�Ť��JQI[�OGPP[KTG�HȌNJGV�C\�C\�
ember, aki a vizet választja. 

A szárazföld annyira félelmetes, hogy in-
kább a bizonytalan vízre lép. Ezt a verset 
dolgozta fel a két euritmista, fantasztikus 
ȌNOȌP[�XQNV��C�JKFGI�KU�MKTȄ\QVV��-ȌUɦDD�
megismerkedtem velük, csodálatos eu-
ritmisták mind a ketten. Nekem koráb-
DCP�EUCM�MGXȌUU\GT�XQNV�VȄPEGNɦCFȄUQP�
QN[CP�ȌNOȌP[GO�Ť�RGFKI�PCI[QP�UQMCV�
OGIPȌ\VGO�Ť��JQI[�GPP[KTG�OGIȌTKPVUG�
C�PȌ\ɦV�XCNCOK�NȄVJCVCVNCP�VCTVCNQO��#\��
hogy valami érzelmileg megérinti a né-
\ɦV��C\�GI[�FQNQI��FG�C\V�ȌTG\VGO��JQI[�
G\�GPPȌN�LȕXCN�VȘDD��0GOEUCM�GNLȄVU\QV-
ták a szomorúságot, vagy valami más 
érzést, hanem konkrétan azt éreztem, 
hogy amit megjelenítettek, betöltötte 
az egész hatalmas színháztermet. Ezt 
így elraktam akkor magamban.Aztán 
OGIU\ȜNGVGVV�C�MKUƒCO�5MȕEKȄDCP��MȌV�
pici gyerekem volt, és sok feladatom. 
A nehézségek közepette javasolta az 

QTXQU��JQI[�RTȕDȄNLCO�MK�C\�GWTKVOKCVG-
TȄRKȄV��JQI[�GI[�MKEUKV�OGIGTɦUȘFLGM��
El is mentem, és mondhatni, megmen-
tett, rengeteget segített. Akkor elhatá-
roztam, hogy ezzel komolyabban fogok 
HQINCNMQ\PK��#\�KFɦU�GWTKVOKCVGTCRGWVȄXCN�
végül barátságba kerültem és amikor 
elhatároztam, hogy euritmiázni fogok, 
de nem tudtam az angliai képzésekre 
TGPFU\GTGUGP�GNLȄTPK��CMMQT�ɦ�HQINCNMQ\QVV�
XGNGO�MȜNȘP�ȌU�HGNMȌU\ȐVGVV��JQI[�MȌUɦDD�
be tudjak csatlakozni a képzésbe. El is 
MG\FVGO�#PINKȄDCP�C�NGXGNG\ɦ�MȌR\ȌUV��
0CI[QP�UQM�GTɦO�NGVV�CDDȕN��JQI[�NȄVVCO��
mit tud az ember ezzel kezdeni. Akkor 
már nagyon régen haza szerettünk volna 
költözni. Közben a gyerekeim apukájával 
másféle utakon indultunk el, elváltunk, 
én pedig hazaköltöztem a gyerekekkel. 
#OKMQT�ȌTFGMNɦFVGO��JQI[�OK�C�JGN[\GV�
itthon az euritmiaképzésen, kiderült, 
hogy pont ugyanott tartanak, mint én. 
(GNXGVVGM��ȐI[�COKȕVC�JC\CLȘVVGO��HQN[C-
matosan jártam a képzésre.

1HP�YROW�NLK®Y¢V�FVDO¢G�ªV�PXQND�PHO-
OHWW�HOYªJH]QL"

De igen, viszont itt van Magyarországon 
OKPFMȌV�VGUVXȌTGO��C�U\ȜNGKO�RGFKI�Ť�
DȄT�C�8CLFCUȄIDCP�ȌNPGM�Ť�OKPFKI�U\Ȑ-
vesen utaztak az unokáikhoz és renge-
teget segítettek abban, hogy ezt végig 
tudjam csinálni; a gyerekeim is nagyon 
ragaszkodnak hozzájuk. A párom, akivel 
MKGIȌU\ȜNV�C�MKU�EUCNȄFWPM��C\ȕVC�U\KPVȌP�
UQM�KFɦV�VȘNV�C�I[GTGMGMMGN�ȌU�VȄOQICV��
segít ebben.

0RVW�YªGWHG�D�V]DNGROJR]DWRG��0L�YROW�
D�WªP¢G"

Az idegen nyelvek euritmiája. Az angol 
euritmiával volt már élményem korább-
TȕN��FG�OQUV�C�P[ȄTQP�MKOGPVGO�OȌI�

GTTɦN�MQP\WNVȄNPK��#\�CPIQN�P[GNX�OGNNGVV�C�
franciával foglalkoztam még, volt francia 
GWTKVOKȄPM�KU�GI[�OʆJGN[OWPMC�MGTGVȌ-
ben, ami szintén nagyon izgalmas volt, 
nekem azért is, mert egy kicsit beszélek 
HTCPEKȄWN��MQTȄDDCP�ȌNVGO�RȄT�JȕPCRQV�
(TCPEKCQTU\ȄIDCP��1TQU\�GWTKVOKȄV�RG-
dig Scheily Mária segítségével Német-
országban tanulhattam a nyáron egy 
WI[CPEUCM�MKXȄNȕ�GWTKVOKUVȄVȕN��ǵI[�C�
szakdolgozatomban angol, francia, orosz 
ȌU�Ť�C�U\GOȌN[GU�MȘVɦFȌUGO�OKCVV�Ť�
szerb euritmia volt.

6LNHU½OW�H]HNHW�D�Q\HOYL�N½O·QE·]ĒVª-
JHNHW�D�PR]GXODWED�¢WYLQQL"

Szerintem igen, mert amiben az egyes 
P[GNXGM�MȜNȘPDȘ\PGM�GI[OȄUVȕN�Ť�C�
JCPI\ȕMȌU\NGV��C\�KPVQPȄEKȕ�ȌU�C�TKVOWU�
Ť��C\�RQPV�C�DGU\ȌF�GWTKVOKȄDCP�LGNGPȐV-
JGVɦ�OGI�LȕN��

.ªV]½OW�HKKH]�PĲYªV]L�EHPXWDW´�LV"

Hogyne! Ilyenkor egymást kell betaníta-
ni. Két csoporttársammal egy angol és 
egy francia verset dolgoztunk ki, ezeket 
ɦM�CFVȄM�GNɦ��ȌP�C\�QTQU\V�ȌU�C�U\GTDGV�
mutattam be. A szerb verssel azért volt 
Lȕ�HQINCNMQ\PK��OGTV�C\�OȌI�MGXȌUUȌ�XCP�
kidolgozva, ott még intenzív kísérletezés 
\CLNKM�XCNȕLȄDCP�

(]�PLQG�QDJ\RQ�L]JDOPDV��0LN�D�WHU-
YHLG"

Most megvolt a védés és ezután készü-
NȜPM�C�EUQRQTVQU�DGOWVCVȕTC�&QTPCEJ-
DCP��/ȌI�NGU\�U\ȕNȕ�XK\UIȄPM�KU��P[ȄTQP�
pedig majd turnéra megyünk.

(O�WXGRG�NªS]HOQL��KRJ\�WDQ®WV��YDJ\�LQ-
N¢EE�PĲYªV]LOHJ�V]HUHWQªO�GROJR]QL��
YDJ\�DN¢U�WHU¢SL¢VDQ�LV"
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Szívesen tanítanék majd, de nagyon 
U\GTGVGO�C�OʆXȌU\K�GWTKVOKȄV�KU��MȌUɦDD�
pedig szeretném elvégezni a terápiás 
képzést is. Az akkora élmény volt nekem 
annak idején, hogy majd mindenképp 
szeretnék ezzel foglalkozni. De a tánc 
miatt nagyon izgalmas számomra az is, 
hogyan lehet az euritmiát a színpadon 
KU�DGOWVCVPK��8CP�GI[�VȄPEQU�DCTȄVPɦO��
CMK�TGPFG\ɦ�ȌU�OȄT�OQPFVC��JQI[�OCLF�
feltétlenül euritmiázzunk a színészeivel. 

A laikus és a szociáleuritmiát azért is 
tartom nagyon élvezetesnek, mert lát-
szik mindig, hogy mit ad annak, aki nem 
ezt szokta csinálni. Amikor korábban 
táncházat tartottam, vagy mozgásos 
foglalkozást, nagy öröm volt látni, hogy 
valakinek, aki nem ilyesmivel foglalkozik, 
ez mennyi újat ad és mennyire megmoz-
ICVLC�ɦV��5\ȐXGUGP�HQINCNMQ\PȌM�U\ȜNɦMMGN�
laikus euritmiával, már alig várom, hogy 
felszabaduljanak a szerdáim és jöhessek 
/CTIȕJQ\�ȌU�)CNKPȄJQ\Џ�

1¢OXQN�HJ\�QDJ\RQ�NRPRO\�HXULWPLV-
WD�FVDSDW�YDQ��LWW�YDQ�0DUJ´��*DOLQD��
*\·UJ\L�LV�

Igen, amikor kérdezted, hogy miért jöt-
VGO�)ȘFȘNNɦTG��CMMQT�C\�KU�DGNGLȄVU\QVV��
hogy ideérkeztem az euritmisták paradi-
EUQOȄDCЏ�4ȘIVȘP�OGJGVVGO�/CTIȕJQ\�
JQURKVȄNPK��UQMCV�DGU\ȌNIGVVGO�)[ȘTI[K-
XGN��)CNKPȄXCN�Ť�OȌI�GI[�CFCNȌM��COK-
DɦN�GI[ȌTVGNOʆPGM�NȄVU\KM��JQI[�OKȌTV�
is jöttem ide!

$�VRN�PLQGHQ�PHOOHWW�WDQ®WDV]��GROJR-
]RO��WDQXOV]����+D�PDUDG�HJ\�NLV�LGĒG��
PLYHO�IRJODONR]RO�V]®YHVHQ"

1NXCUQM��MKTȄPFWNQM��MȌ\KOWPMȄ\QM��&G�
NGIKPMȄDD��JC�XCP�KFɦO��CMMQT�DK\VQUCP�
GTFɦV�LȄTQM�C�I[GTGMGMMGN��C\V�C�MKEUK�KFɦV��
ami marad a képzés és a munka mellett, 
azt igyekszem velük tölteni.

Köszönjük a beszélgetést, sok örömet 
MȐXȄPWPM�UQMU\ȐPʆ�WVCFQPЏ

$]�LQWHUM¼W�.HFVN«V�-XGLW�N«V]¯WHWWH
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ISKOLAI ÉLET

3(=6*ë)¨5'ë

8Ȑ\[�/KMNȕU�ȐTȄUC

Ma reggel arra ébredtem, hogy azon 
gondolkodom, úgy telt el a nyár, hogy 
GI[U\GT�UGO�XQNVCO�UVTCPFQP��I[ȕI[-
XK\GU�HȜTFɦJGN[GKPMGP�UGO�ȜNFȘIȌNVGO�
C�RG\UIɦ�EUQFCXK\GKPMDGP�GI[�RGTEGV�
sem. Pedig Vizy vagyok. Ennek ellenére 
LȕN�ȌTG\VGO�OCICO�

Most egy éles kanyart véve, Kecskés 
,WVMC�U\GTMGU\VɦPM�VȘDDU\ȘTK�WPU\QNȄ-
sára, ország-világ elé tárom, „szerény-
UȌIGOGVŬ�JȄVVȌTDG�U\QTȐVXC��C\�ȌP�KFGK�
ŭRG\UIɦHȜTFɦOŬ�C\�KUMQNC�

Mikor elvállaltam az iskola udvarának 
füvesítését, szinte minden nap bejár-
VCO�C�MȄPKMWNC�KFGLȌP��KFɦPMȌPV�MȌVU\GT�
is, locsolni az elvetett magokat. Ilyen-
MQT�I[CMTCP�C�UNCI�XK\ȌDɦN�QPVQVVCO�C�
U\QOLCO��KFɦPMȌPV�C�HGLGO�HȘNȌ�VCTVXC�
zuhanyoztam. 

/KVɦN�NGVV�G\�ŭRG\UIɦHȜTFɦŬ!�#VVȕN��JQI[�
ȚI[�VGNV�C�P[ȄT��JQI[�MȘTȜNȘVVGO�U\ȕ�U\G-
TKPV�ȌU�ȄVXKVV�ȌTVGNGODGP�KU�ŭMK\ȘNFȜNVŬ�C\�
KUMQNC��ȌU�GVVɦN�VȘDD�OKPV�Lȕ�ȌT\ȌU�VȘNVȘVV�
GN��#�ŭU\GIȌP[�/KMNȕU��VG�KVV�VȘNVȘF�C�PCRLC-
KFCVŬ�JGN[GVV�ȌNXG\VGO�C\V�C\�ȄVCNCMWNȄUV��
COKTG����ȌXG�XȄTQM��XȄTWPM��

ǱXTɦN�ȌXTG�ȌTMG\KM�OKPFKI�GI[�EUCRCV��C\�
GNUɦU�U\ȜNɦM�ȌU�I[GTOGMGKM��#�U\GTGVGV�
ȌU�C�DGHQICFȄU�WVȄP�OKPFKI�XQNV�GI[�ŭMKUŬ�
OCI[CTȄ\MQFPKXCNȕPM��

Ilyenek: „az osztályok belül már nagyon 
V]«SHN��PLQW�D�:DOGRUI�LVNRO£NEDQ�£OWDO£-
EDQ��GH�YDQ�LWW�D�I¸OGV]LQWHQ�H]�D�UXJµJ\£U����
-D��PHJ�D�EDNHOLW¾]HP�D]�XGYDURQ����0«J�
FVDN�D]�HOVē�HPHOHWHW�E«UHOM¾N��GH�PDMG�
IHOQ¸Y¾QN��LJHQ�N«UHP��OHV]�WRUQDWHUP¾QN��
de azért van hol tornázni.” (A mai orvosi 
szoba és az iskolatitkárunk helyisége 
GI[DG�P[KVXC�XQNV�C�VQTPCVGTGO�GI[�KFGKI���
̽7HUP«V]HWHVHQ�D]�HOē¯U£VRNQDN�PHJIHOH-
OēHQ�«S¯W¾QN�NHOOē�V]£P¼�:&�W��/HV]�HXULW-
PLDWHUHP��HE«GOē��HJ\HOēUH�D]�RV]W£O\EDQ�
«WNH]QHN�D�J\HUHNHN��,JHQ��QHP�V]HUHWM¾N��
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Ahogy elkészült az új ablaksor, úgy fe-
NGLVGVVGO�GN�GI[KM�RKNNCPCVTȕN�C�OȄUKMTC��
hogy milyen ronda volt a régi. Akkor jött 
a másik csoda, a strandröplabdapálya, 
a régi kis focipálya megújulása. 

Csak röviden: jött egy ember és azt 
mondta, kialakítom a pályát, csak hadd 
tartsunk délutánonként itt edzéseket, 
U�VK�JCU\PȄNJCVLȄVQM�C�VGUVPGXGNȌUȕTȄK-
tokon és a napköziben délutánonként. 
Hatalmas munkával megújult a pálya. Én 
OGI�EUCM�NQEUQNVCO��C�Hʆ�RGFKI�\ȘNFȜNV��
4ȄLȘVVGO��CPP[KTC�LȕN�ȌT\GO�KVV�OCICO��
hogy nem dolgozni járok az iskolába, 
hanem itt nyaralok, lubickolok a ma-
ICOPCM�MKVCNȄNV�RG\UIɦHȜTFɦDGP��'\�GI[�
igazi csodatörténet, hála mindenkinek, 
az okos gazdasági vezetésnek, az elve-
KMȌTV�MKVCTVȕ�VCPȄTQMPCMЏ

+IC\ȄP�OȌNVȕ�XQNV�GJJG\�C\�KFGK�EUQFȄ-
latos Szent Mihály-napi napfelkelte! Az 
ȜPPGRGKPMTG�GI[TG�VȘDDGP�XKUU\CLȄTȕ��UɦV�

MKUI[GTOGMGKMGV�KU�OCIWMMCN�JQ\ȕ�XQNV�
diákjainkra gondolva, meg a már köre-
KPMDGP�FQNIQ\ȕ�VCPȄT��MQXȄEU��CNRKPKUVC�
MȘVȌNGP� NȕIȕ�WVȕOWPMȄNCVQMCV�XȌI\ɦ�
egykori kis gyermekeinket nézve, megint 
csak lubickolok. 

A városi Mihály-nap nekem még sosem 
volt ilyen szép (persze minden évben 
U\ȌR���FG�G\�OȌI�C�P[ȄTK�RG\UIɦHȜTFɦ-
JȘ\�VCTVQ\KM��*QUU\Ț�KFɦ�ȕVC�C�NGIȜFȐVɦDD�
buborék.

/C�TGIIGN�OGIȄNNCRȐVQVVCO��OKN[GP�LȕN�
nyaraltam én az idén, s ez az érzés nem 
múlik, csak úgy jelen van.

'ONȌMU\GO��C�EQXKF�CNCVV�KFɦPMȌPV�MKU�
XKFGȕU�Ȝ\GPGVGMMGN�LGNGPVMG\VȜPM��COK-
kor is Mincsik István elmondta, hogy 
a bezártság idején milyen újdonságok 
létesültek az iskolában. Most meséljen 
ɦ�C�VQXȄDDK�VGTXGKPMTɦN��OGTV�OȌI�PCI[�
ŭRG\UIȌUŬ�XȄTJCVȕ��

KRJ\�D�J\HUHNHLQN�D�:&�HOēWHU«EHQ�¸OW¸]-
N¸GQHN�£W�D�WHVWQHYHO«V�µU£UD�N«V]¾OēGYH����
-D��«V�D]�DEODNRN��$�NRUURG£OW�]VDQ«URNDW�
mindig meghegeszti valaki...”

Folytathatnám hosszan a sort, mert ez 
így ment több mint húsz éven át. A szel-
NGOKUȌIIGN�ȄVKVCVQVV�U\ȜNɦM�ȌU�VCPȄTQM�
keze alatt kifordultak a betondarabok az 
KUMQNCMGTVDɦN��OGIXȐXVWM�C�JCTECKPMCV�C�
TWIȕI[ȄTTCN��C�DCMGNKV�Ȝ\GOOGN��NGVV�VQT-
PCUȄVQT��UɦV�ȘNVȘ\ɦ�KU��ȌXTɦN�ȌXTG�ȚL�VGT-
mek létesültek. Azért is szerettük ezt az 
ȌRȜNGVGV�MG\FGVVɦN�HQIXC��OGTV�C�VGTOGM�
DGNOCICUUȄIC�GNVȌT�C\�ȄVNCIVȕN�Ť�OGTV�
CPPQ�NCDQTCVȕTKWOPCM�ȌRȜNV�C�PCI[�TȌU\G�
Ť��NGXGIɦV�GPIGFXG�DG�C�FKȄMLCKPMPCM��

#\�KUMQNȄV�MȘTȜNXGXɦ�PCI[�HȄM�ȌU�U\CDCF�
VGTGM�KU�COGNNGVV�U\ȕNVCM��JQI[�KVV�ȌTFG-
mes pionír tevékenységet folytatni. Nem 
KU�DGU\ȌNXG�CTTȕN��JQI[�C�XȄTQUDCP�GNMȜNȘ-
PȜNXG�ȌNȜPM�C�XȄTQU�\CLȄVȕN��0GXGMGV�PGO�
írhatok, mert tele lenne velük az újság, 
de minden évnek megvoltak a maguk 
JɦUGK��CMKMPGM�UGIȐVUȌIȌXGN�NȌRVȜPM�GNɦTG��
+FɦXGN�IKOPȄ\KWOWPM�KU�NGVV��FG����ȌX�
OʆMȘFȌU�WVȄP�C\�KFɦM�U\CXȄV�MȘXGVXG�
OGICNCMWNV�C�OK�MȘ\TGOʆMȘFȌUȜPMMGN�
C�TGIKQPȄNKU�IKOPȄ\KWO��C�4GIK��'\WVȄP�
lettek szaktantermeink, ahol a nyelvek, 
C�\GPG��C�TCL\�HGUVȌU��C�MGTVOʆXGNȌU�ȌU�C�
MȌ\OʆXGUUȌI��MȌUɦDD�RGFKI�C\�ȌVMG\ȌU�
is helyet kapott. 

Többször felmerült, hogy új iskolát sze-
retnénk építeni, ahol ezek már eleve adot-
VCM�NGU\PGM��&G�C�NGJGVɦUȌIGM�JKȄP[C��
az ide befektetett energia és a földrajzi 
HGMXȌU�
OGI�C�PCI[�HȄM�� KVV�VCTVQVVCM�
bennünket. 

A mostani vezetés lassan felteszi az i-re 
C�RQPVQV��DQEUȄPCV��C�MQTQPȄVЏ�#\�ȌXTɦN�
évre megrendezett országos tanári to-

vábbképzésen, a Nyári Akadémián gyak-
TCP�JCNNQVVWM�C�TȌU\VXGXɦMVɦN��JQI[�I[Ș-
P[ȘTʆ�C\�KUMQNC�DGNȜNTɦN�ȌU�C�MȘTP[G\GVG�
KU��FG�RȌNFȄWN�G\GM�C\�CDNCMQM�ȌU�CLVȕM����
0QU��OȄTC�NGEUGTȌNɦFVGM�C�JCVXCPCU�ȌXGM�
P[ȐNȄU\ȄTȕK��9%�JGN[KUȌIGK��MɦDWTMQNCVCK��
elmúltak a rendszeres szennyvízdugu-
NȄUQM��C�NGHQN[ȕ�U\CIQM�
C�TWIȕMCV�GF\ɦ�
HQTTȕ�QNCLU\CIDȕN� KPFWNVWPM��� „A Wal-
GRUI�LVNROD�MµV]DJ¼�̼�Ť�VCPWNVCO��

Visszatérve az idei nyárra: locsolom a 
füvet, serénykednek a munkások és a 
U\GOGO�GNɦVV�VʆPPGM�GN�C\�CDNCMMGTG-
VGM�TQ\UFȄU�XCUXȄ\CK��C�NȌREUɦJȄ\�Ȝ\GOK�
hangulatú üvegfala, fény és biztonság, 
UɦV�\ȄTJCVȕUȄI�MȘNVȘ\KM�C�JGN[ȌDG��
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C�I[CMQTNCVDCP�KU�JCU\PȄNJCVȕ�VCRCU\VC-
NCVQMQP�MGTGU\VȜN��XCI[�C\�ȄNVCN�OGIGTɦ-
UȐVXG�OȌN[ȐVK�GN�C�HGNPȘXGMXɦ�GODGTDGP�

5\ȄPFȌMCKPM�U\GTKPV�G\�Ť�COGPP[KDGP�
OKPFGP�OGIJCVȄTQ\ȕ� U\GORQPVDȕN�
OGIXCNȕUȐVJCVȕPCM�VʆPKM�Ť�C�LȘXɦDGP�
egy saját konyha kialakításában, s a 
JQ\\Ȅ�U\GTXGUGP�MCREUQNȕFȕ�KUMQNCMGTV-
ben ölthet majd testet. Ugyanis ennek 
C�OʆMȘFVGVȌUȌJG\�QN[CP�VGXȌMGP[UȌIGM�
járulnak majd, amiben a gyerekek aktívan 
vehetnek részt, s ezáltal sok értelmes 
ismeretre tehetnek szert.

'PPGM�C�VȘTGMXȌUPGM�C�DGXG\GVȌUG�Ť�
TȌU\DGP�Ť�C�VCPMQP[JC�MKCNCMȐVȄUC��

/ȄT�JQUU\Ț�ȌXGM�ȕVC�FQNIQ\\WM�HGN�C�
gyerekekkel a kert terményeit és készí-
VȜPM�DGNɦNȜM�ȄNVCNWM�GNHQI[CU\VQVV�ȌVGNG-
ket. Ennek a feladatnak adtunk az idén 
OȌNVȕDD�MGTGVGV��

ǩNOCKPM�OGIXCNȕUWNȄUȄJQ\�$W\QIȄP[�
+NFKMȕ�DGNUɦȌRȐVȌU\V��XQNV�U\ȜNɦVȄTUCV�MȌT-
tük fel, aki ajándékba készítette el nekünk 
a kivitelezéshez szükséges terveket.

A mellékelt képen láthatjátok, hogy a 
TGPFGNMG\ȌUȜPMTG�ȄNNȕ�HQTTȄUQMDȕN�OKV�
JQ\VWPM�NȌVTG��#�XKNNCP[��ȌU�XȐ\JȄNȕ\CV�
MKȌRȐVȌUG�WVȄP�C�VGTGO�RCFNȕLC�ȌU�HCNC�
új burkolatot kapott. Egy olyan, minden 
KIȌP[V�MKGNȌIȐVɦ�MQP[JCDȚVQTV�ȌRȐVVGVVȜPM�
MK��OGN[DGP�PCI[U\GTʆGP�NGJGV�VȄTQNPK�C\�
eszközöket, anyagokat. 

-Ș\ȌRGP�GI[�Hɦ\ɦU\KIGV�MGTȜNV�MKCNCMȐ-
VȄUTC��OGN[DGP��Z��FCTCDQU�KPFWMEKȕU�
Hɦ\ɦNCR�MGTȜNV�DGȌRȐVȌUTG��NGJGVɦUȌIGV�
teremtve a párhuzamos munkára. Szin-
tén tekintettel a hatékonyabb konyhai 
tevékenységekre, két darab kéttálcás 
OQUQICVȕPM� NGVV��OGN[JG\�GI[�UCLȄV�

bojler szolgáltatja a folyamatos meleg-
víz ellátást. 

A hetedikes és nyolcadikos gyerekek már 
itt, ezen körülmények között készítenek 
EȌMNȄDȕN�UCXCP[ȚUȄIQV��DKTUDɦN�U\ȘTRȘV��
EWMMKPKDȕN�ȌU�RCFNK\UȄPDȕN�MTȌOGV��U�MȌ-
U\ȐVKM�GNɦ�VQXȄDDK�HGNJCU\PȄNȄUTC�C�RCTC-
FKEUQOQV��RCRTKMȄV��\ȘNFDCDQV��URGPȕVQV�
UVD��'\ȄNVCN�XCNȕDCP�MKVGNLGUGFJGVPGM�C�
DKQNȕIKCK��MȌOKCK�ȌU�ƒ\KMCK�KUOGTGVGKM�

#�RGFCIȕIKCK�VȘTGMXȌUGKPM�GI[KM�TȌIK�ȚL�
törekvése még, hogy a praktikus isme-
retek mellett gazdasági ismereteket is 
átadjunk. Ez ugyanis ilyen néven mint 
tantárgy része az iskola tantervének, 
U�ȌTFGOGU�NGPPG�OKPFGP�U\ȜNɦPGM�G\V�
átolvasni, megismerni. A mai világban 
G\GP�KUOGTGVGMPGM�MKGOGNV�LGNGPVɦUȌIȜM�
van, s erre igyekszünk nagy hangsúlyt 
fektetni, amikor ezt a szemléletet beül-
tetjük például egy étel elkészítésének 
HQN[COCVȄDC� KU�� 5ɦV�� PGOEUCM�OKPV�
MCREUQNȕFȕ�KUOGTGVGV��JCPGO�MKGOGNV�
U\GORQPVMȌPV��ȘPȄNNȕ�OGIMȘ\GNȐVȌUDGP�KU�
oktatni kívánjuk, a mindennapi élet több 
CURGMVWUȄDȕN�OGIMȘ\GNȐVXG�

Ennek a kiteljesedéséhez szükség van 
CTTC��JQI[�C�U\QMȄUQU�ȕTCTGPF�MGTGVGK�
közül kilépjünk, és az ún. projektoktatást 
KU�C�RGFCIȕIKCK�I[CMQTNCVWPMDC�DGȌRȐV-
UȜM��7I[CPKU�GPPGM�PCI[QDD�KFɦMGTGVȌ-
ben tud kibontakozni az a munka, mely 
OCIȄDCP�JQTFQ\\C�C�EȌNMKVʆ\ȌUGKPMGV�

Céljaink eléréséhez természetesen ko-
moly pénzügyi források szükségesek, 
OGN[PGM�PCI[�TȌU\ȌV�C�U\ȜNɦK�GI[GUȜNG-
ti támogatások biztosítják. Az idén ezt 
egészítette ki az Evidenz Stiftung és a 
Freunde der Erziehungskunst antropo-
\ȕHWU�U\GTXG\VGMVɦN�MCRQVV�VȄOQICVȄU�
���G\GT�GWTȕXCN�

AHOGY AZ ÁLMOK VALÓSÁGGÁ VÁLNAK

-CREUQNȕFXȄP�/KMNȕU� NGNMGU�ȌU�ȌT\Ȍ-
sekkel átitatott soraihoz szeretném 
DGOWVCVPK�Ť�U�PȌOK�OCI[CTȄ\CVVCN�CNȄ-
VȄOCU\VCPKŤ�ȌP�KU�C\�GNOȚNV�ȌX�GTGFOȌ-
P[GKV�ȌU�C\�GNɦVVȜPM�ȄNNȕ�LȘXɦ�HGNCFCVCKPCM�
tervezetét.

#\�KUMQNC�U\ȄOWPMTC�GI[�ŭȌNɦ�NȌP[Ŭ��*C-
UQPNȕMȌRRGP�C\�GODGTJG\��XCP�ƒ\KMCK-
sága, lelkisége és szellemisége, s ezek a 
TȌU\GM�U\GTXGUGP�MCREUQNȕFPCM�GI[OȄU-
hoz, és ki is hatnak egymásra, meghatá-
rozzák egymást. Emellett folyamatosan 
CNCMWNPCM��XȄNVQ\PCM��U�ȐI[�Ť�TGOȌP[GKPM�
U\GTKPV�Ť�HGLNɦFPGM��#�XȄNVQ\VCVȄUQM�G\ȌTV�
mindig a tudatosság jegyében kell, hogy 
megtörténjenek.

#�ŭƒ\KMCK�VGUVȜPMŬ��C\�ȌRȜNGV��OGN[PGM�
idén nyáron fejezhettük be a legszem-
DGVʆPɦDD�OGIȚLȐVȄUȄV��JKU\GP�C�MȜNUɦ�
P[ȐNȄU\ȄTȕM�U\KPVG�VGNLGU�MȘTʆ�EUGTȌLG�
megtörtént (a földszinti könyvtár és für-
Fɦ�MKXȌVGNȌXGN��OGN[GM�U\KPVȌP�VGTXDGP�
XCPPCM���MQTU\GTʆ��Lȕ�OKPɦUȌIʆ�CP[CIQM-
DȕN��I[QTU�ȌU�JCVȌMQP[�MKXKVGNDGP��

Az osztálytermi vagy szaktantermi ab-
NCMQM�EUGTȌLG�OGNNGVV�RGFKI�C�NȌREUɦJȄ\�
ȚP��HȜIIȘP[HCNCK�KU�MKEUGTȌNɦFVGM��OGN[�
PGOEUCM�GU\VȌVKMCK�U\GORQPVDȕN�XQNV�
KFɦU\GTʆ��FG�C� LGNGPVɦU�JɦXGU\VGUȌI�
mellett komoly balesetvédelmi indokai 
is voltak. Ennek a változásnak a hatá-
UCK�GIȌU\GP�DK\VQUCP�PGO�GI[U\GTʆGP�
csak a funkcionális területen hoznak 
GNɦTGNȌRȌUV��JCPGO�GI[�GU\VȌVKMWUCDD�
MȘTP[G\GVDGP�C�DGPPG�NȌXɦM�Ť�I[GTGMGM��
HGNPɦVVGM�GI[CTȄPV�Ť�LQDDCP�ȌT\KM�OCIW-
kat, s ez kihat az érzéseken keresztül a 
mindennapi jelenlétre is. 

#�OȄUQFKM�GOGNGVGP�ȌXGM�ȕVC�XȄTCVQVV�
OCIȄTC�GI[�VGNLGU�RCFNȕEUGTG��OGN[�KFȌP�
C����QU\VȄN[QU�U\ȜNɦMMGN�ȘUU\GHQIXC�U\KP-
VȌP�OGIXCNȕUWNJCVQVV��

#�XȄNVQ\VCVȄUQM�GI[KM�LGNGPVɦU�OQ\\CPC-
VC�C�MGTVOʆXGNɦ�VGTGO�ȄVCNCMȐVȄUC�XQNV��
OGN[DɦN�GI[�OKPFGP�KIȌP[V�MKGNȌIȐVɦ�VCP-
konyha vált, melyhez több szálon kap-
EUQNȕFPCM�C�RGFCIȕIKCK�Ť�C�NGNMK��U\GNNGOK�
OKPɦUȌIGV�JQTFQ\ȕ�TȌU\�Ť�VȘTGMXȌUGKPM�

Már több írásomban utaltam az ún. 
ŭǩNQOKUMQNCŬ�VGTXȜPMTG��OGN[DGP����ȌX�
ŭVȄXNCVȄDȕNŬ�VGMKPVȜPM�TȄ�C\�CFFKI�VȘTVȌP-
tekre. Ebben az egyik lényeges elem, 
hogy olyan iskola legyünk, amelynek 
CNCRXGVȌUȌDGP�XCP�GI[�QN[CP�RGFCIȕIKCK�
törekvés, mely az értelmes tevékenysé-
gekre alapoz, s az elméleti ismereteket 
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A )UHXQGH�GHU�(U]LHKXQJVNXQVW�5XGROI�
Steiners�#NCRȐVXȄP[������P[ȄTK�CFQOȄP[-
I[ʆLVɦ�HGNJȐXȄUȄDCP�GI[�MȜNȘPNGIGU�VȌ-
OȄTC�HȕMWU\ȄN��C\�ȌVMG\ȌUTG��'�MKCFXȄP[�
ȐTȄUCKDȕN�XȄNQICVVWPM�

̽7¼O�J\DNUDQ�DO£EHFV¾OLN�D�KHO\HV�LVNRODL�
W£SO£ONR]£V�IRQWRVV£J£W��«SS¼J\��PLQW�D]�
LVNRODNRQ\KD�PĳN¸GWHW«V«YHO�HJ\¾WWM£Uµ�
kihívásokat. A helyzet világszerte ismert: 
D�OHJW¸EE�FVDO£GEDQ�D�V]¾OēN�QDSN¸]EHQ�
GROJR]QDN��«V�H]«UW�D�J\HUPHNHN�HJ«V]�
QDS�JRQGR]£VUD��HOO£W£VUD�V]RUXOQDN��$]�
DODFVRQ\�M¸YHGHOHP�PLDWW�VRN�V]¾Oē�DOLJ�
WXGMD�HOO£WQL�D�FVDO£GM£W��$]�LVNRODL�«WNH]«V�
D]RQEDQ�WHUP«V]HWHVHQ�W¸EEUēO�V]µO��PLQW�D�
jóllakásról. A hatékony tanuláshoz elenged-
KHWHWOHQ�D]�«VV]HUĳ�«V�MµO�£WJRQGROW�«WUHQG��
az oktatásnak táplálékra van szüksége.”

+HLGL�/HRQKDUG�már hosszú ideje dol-
gozik a háztartási ismeretek tanáraként 
XCNCOKPV� VȄRNȄNMQ\ȄUK� U\CMȌTVɦMȌPV��

(GPPVCTVJCVȕ�Hɦ\ȌUV�VCPȐV�Ť�VȘDDGM�MȘ-
zött a )UHXQGH�GHU�(U]LHKXQJVNXQVW��5XGROI�
Steiners Alapítvány önkéntesei számá-
TC��ɥ�U\GTXG\K�C�PȌOGV�9CNFQTH�KUMQNȄM�
5\ȘXGVUȌIȌPGM�ȌXGU�CPVTQRQ\ȕƒCK�VȄR-
lálkozási és háztartási konferenciáját is. 
A  FUHXQGH�GHU�(U]LHKXQJVNXQVWnak az is-
MQNCK�ȌVMG\VGVȌU�HQPVQUUȄIȄTȕN�DGU\ȌNV��
ǽUU\GHQINCNȕLȄDCP�PGO�EUWRȄP�GWTȕRCK��
hanem világviszonylatban is bemutatja 
a témát. 

Az iskolai étkeztetés nem tekinthet 
YLVV]D�QDJ\�P»OWUD��1HP�LV�RO\DQ�UªJHQ�
PªJ�J\DNRULEE�YROW�D]��KRJ\�D�J\HUHNHN�
LVNROD�XW¢Q�RWWKRQ�HEªGHOWHN��,GĒN·]-
ben azonban a helyzet szinte teljesen 
¢WDODNXOW� 

Az iskolai étkeztetés Nyugat-Német-
országban viszonylag új és részben 
OȌI�OC�KU�EUCM�MKCNCMWNȕDCP�XCP��&G�
Kelet-Németországban, azaz az egykori 
NDK területén, valamint Angliában, Fran-
ciaországban, Izraelben, az USA-ban és 
számos más országban már nagyon 
TȌIȕVC�NȌVG\KM�C\�KUMQNCK�GDȌF��

0L�D]�HOĒQ\H�D�FVDO¢GL�ªWNH]ªVQHN"

-WNVWTȄNKU�CPVTQRQNȕIKCK�U\GORQPVDȕN�
KUOGTV�VȌP[��JQI[�C�EUCNȄFK�GDȌFNɦCU\-
tal a korszakok során az elemi szociális 
XKUGNMGFȌUOȕFQM�Ť�RȌNFȄWN�C�MWNVWTȄNV�
VȄTUCNIȄU�ȌU�C�OȌTVȌMVCTVȄU�ŤGNUCLȄ-
tításának és gyakorlásának központi 
helyszíne volt.

Ezen a helyen gyakoroljuk a kellemes 
NȌIMȘT�OGIVGTGOVȌUȌV�Ť�C�JGN[GU�XKUGN-

'DDGP�C\�ȌXDGP�PGMKNȄVWPM�Ť�OGN[�C�
nyolcadik osztályban már meg is kez-
FɦFȘVV�Ť�GI[�TȌIK�ȚL�VCPVȄTI[�Ť�FG�VCNȄP�
KPMȄDD�U\GONȌNGV�Ť�OGIGTɦUȐVȌUȌPGM�C�
I[CMQTNCVK�ȌNGVDGP�XCNȕ�VȄLȌMQ\QVVUȄI�
OGIVȄOQICVȄUC�ȌTFGMȌDGP�C\�ȚP��)C\-
dasági ismeretek tárgy bevezetése által. 
'\V�CNCRXGVɦGP�PGO�GNMȜNȘPȜNVGP��JCPGO�
XCNCOKN[GP�RTQLGMVDG�XCNȕ�DGKNNGU\VȌUGP�
MGTGU\VȜN�MȐXȄPLWM�OGIXCNȕUȐVCPK�

#�VCXCN[�ɦU\K�GI[GUȜNGVK�MȘ\I[ʆNȌUGP�GN-
HQICFQVV�JCVȄTQ\CVPCM�OGIHGNGNɦGP�C\�
ȕXQFC�MKXȄNȄUK�HQN[COCVC�KU�UKMGTGUGP�
\ȄTWNV�C�P[ȄTQP��U�ȐI[�KOOȄT�C�)ȘFȘNNɦK�
Waldorf Óvoda új, maga által létrehívott 
HGPPVCTVȕXCN�OʆMȘFKM�VQXȄDD��6GTOȌ-
U\GVGUGP�C�Lȕ�MCREUQNCV��C�RGFCIȕIKCK�
GI[ȜVVOʆMȘFȌU�VQXȄDDTC�KU�CNCRXGVɦ�
lesz közöttünk.

Ez a folyamat is része volt annak a 
strukturális változásnak, melyek alap-

LȄV�C�JȄTOCU�VCIQ\ȕFȄU�U\GNNGOKUȌIG�
teremti meg. 

(QPVQU�U\GO�GNɦVV�VCTVCPK��JQI[�GPPGM�
MȘXGVMG\VȌDGP�OKPF�C�RGFCIȕIWUQM��
OKPF�C�U\ȜNɦM�U\ȄOȄTC�ȚL�NGJGVɦUȌIGM�
P[ȐNPCM�CPPCM�ȌTFGMȌDGP��JQI[�C�LȘXɦDG�
OWVCVȕ�GI[ȜVVOʆMȘFȌU�ȚL�HQTOȄK�MKCNC-
kulhassanak. 

/KPFG\GM�GI[KM�GNUɦ�NȌRȌUG�C\�C\�QM-
VȕDGTK�HȕTWO�XQNV��CJQN�C�U\ȜNɦM�ȌU�VC-
PȄTQM�MȜNȘPHȌNG�VȌOȄMTȕN��VȘTGMXȌUGMTɦN�
beszélgettek, gondolatokat cserélhettek. 
Ez azonban csak egy hosszú folyamat 
GNUɦ�NȌRȌUG��G\ȌTV�DW\FȐVCPȌM�OKPFGPMKV��
JQI[�C�LȘXɦDGP�XGI[GP�TȌU\V�ȌU�G\\GN�
legyen részese ennek a folyamatnak, 
ennek az átalakulásnak!

Ezt a tanévet ebben az új szellemben 
kezdjük! 

0LQFVLN�,VWY£Q
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Minél inkább regionális, szezonális és 
VKU\VGUUȌIGU�MGTGUMGFGNGODGP�GNɦȄNNȐVQVV�
VȄRNȄNȌM�MGTȜNLȘP�C\�CU\VCNTC�Ť�ȌU�OKPFG\�
RGTU\G�HGPPVCTVJCVȕUȄIQV�KU�LGNGPVЏ�#\�KU�
fontos, hogy a konyhai személyzet tisztá-
DCP�NGI[GP�C\�CPVTQRQ\ȕHWU�VȄRNȄNMQ\ȄU�
alapjaival, hiszen az egész embert kell 
OGIU\ȕNȐVCPWPM��#�JȄTOCU�VCIQNVUȄIȚ�
GODGT�OKPFGP�U\KPVLȌP�GTɦM�HQTOȄNȄUȄTȕN�
XCP�U\ȕ��#\�ȌVMG\ȌU�HGNCFCVC�C\�KU��JQI[�
C�I[GTGMGMPGM�Lȕ�JCI[QOȄP[QU�ȌVGNV�DK\-
tosítson, továbbá, hogy megtanítsuk a 
gyerekeket és a fiatalokat arra, hogy 
másokra is gondoljanak.

+RJ\DQ�OHKHW�̧QDQV]®UR]QL�PLQGH]HQ�
NULWªULXPRN�WHOMHV®WªVªW"

Az élelmiszer értéke központi szerepet 
LȄVU\KM�GDDGP��#�RGFCIȕIWUQMPCM�OKPFG-
PGMGNɦVV�FȘPVȌUV�MGNN�JQ\PKWM�CTTȕN��JQI[�
C�I[GTOGMGM�ȌU�ƒCVCNQM�OKPɦUȌIK��VGNLGU�
ȌTVȌMʆ�VȄRNȄNȌMMCN�VȘTVȌPɦ�GNNȄVȄUC�C\�KU-
MQNCK�XG\ȌTNɦ�GNX�TȌU\ȌV�MȌRG\K�

Azután magunkévá kell tennünk azt a 
IQPFQNMQFȄUOȕFQV��JQI[�C\�ȌNGNOKU\GT-

nek egy bizonyos összegbe kerülnie kell, 
értéket kell képviselnie.

#\�KUMQNCK�MQP[JC�PGO�NGJGV�RTQƒVQTKGP-
VȄNV�XȄNNCNMQ\ȄU�Ť�HQPVQU��JQI[�C\�GIȌU\�
KUMQNCK�MȘ\ȘUUȌI�CMCTCVȄV�HGLG\\G�MK�Ť��ȌU�
PCI[�XCNȕU\ȐPʆUȌIIGN�MKGIȌU\ȐVɦ�ƒPCP-
szírozásra szorul éppúgy, mint az iskola 
OȄU�HQPVQU�CNMQVȕGNGOGK��RȌNFȄWN�C�MȌ-
\KOWPMC��C�U\ȄOȐVȕIȌRGU�ȌU�MȌ\OʆXGU�
ȕTȄM�XCI[�C\�KPVȌ\OȌP[K�24�OWPMC�

6HJ®WKHW�H�HJ\�LVNRODNHUW�D�N·OWVªJHN�
FV·NNHQWªVªEHQ"

Az iskolakert nagyon fontos, különösen 
RGFCIȕIKCK�QMQMDȕN��#�\ȘNFUȌI���HʆU\GT-
növény- és gyümölcstermesztés, a mé-
JGM�ȌU�EUKTMȌM�VCTVȄUC�XCI[�OȄU�JCUQPNȕ�
VGXȌMGP[UȌIGM�C�NȌP[GIGU�RGFCIȕIKCK�
okok mellett mindenképpen segíthetnek 
pénzt megtakarítani. Fontos azonban a 
JGN[K�MKUVGTOGNɦM�ȌU�VGTOGNɦM�DGXQPȄUC�
is. Ez támogatja a közvetlen gazdasá-
IQV��ȌU�GTɦUȐVK�C�MCREUQNCVQMCV�ȌU�C�Lȕ�
XKU\QP[�MKCNCMȐVȄUȄV�C�MȘTP[G\ɦ�VȌTUȌI�
VGTOGNɦKXGN��-ȜNȘPȘUGP�KIC\�G\�C�XKNȄI�

kedés, az asztali illem, az esztétikum: 
az étel és annak tálalása révén. Még a 
MQP[JCK�OWPMC�XCI[�C\�ȌVMG\ȌU�GNɦVVK�
TGPFU\GTGU�MȌ\OQUȄU�KU�RGFCIȕIKCK�LG-
NGPVɦUȌIʆ�

0L�D]�HOĒQ\H�D]� LVNRODL�ªWNH]ªVQHN�
D�FVDO¢GL�N·UEHQ�W·UWªQĒ�ªWNH]ªVVHO�
V]HPEHQ"

/CPCRUȄI�C�XKNȄI�MȜNȘPDȘ\ɦ�QTU\ȄICK-
ban a családi ebédek már egyre kevésbé 
képezik az élet részét. Többnyire mindkét 
U\ȜNɦ�FQNIQ\KM��ȌU�UQM�EUCNȄFDCP�OȄT�
PKPEU�NGJGVɦUȌI�CTTC��JQI[�VGNLGU�ȌTVȌMʆ�
ȌVGNV� Hɦ\\GPGM��COGN[GV�C\�CU\VCNPȄN�
együtt fogyasztanak el. Ennek eredmé-
P[GMȌRRGP�C\�KUMQNC�GI[TG�LGNGPVɦUGDD�
szerephez jut mint olyan hely, ahol a diá-
MQM�PGOEUCM�Lȕ�ȌU�GIȌU\UȌIGU�ȌVGNV�MCR-
nak, hanem ahol kulturális technikákat 
és szociális készségeket is gyakorolnak. 
Ha a világ egészét tekintjük, még olyan 
helyek is léteznek, ahol az iskolai étkezés 
a nap legfontosabb, biztos étkezését is 
jelenti a gyermekek számára.

7¢PRJDWKDWMD�H�D� M´�ªWHO�D� M´�WDQX-
O¢VW"�

Teljes mértékben! A helyes táplálkozás 
VȄOQICVLC�C�MQPEGPVTȄEKȕU�MȌRGUUȌIGV��
a tanulási képességet, a tanultak meg-
jegyzését és hatással van a viselkedés-
re is. Míg az alultápláltság leginkább az 
úgynevezett válság sújtotta országok 
problémája, addig hazánkban is gyakori 
a helytelen táplálkozás. Bizonyított, hogy 
az alultáplált vagy helytelenül táplált 
gyermekek nyugtalanabbak és nehe-
zebben koncentrálnak.

�Q�PHNNRUD�MHOHQWĒVªJHW�WXODMGRQ®W�
D�NRQ\KDL�FVDSDW�ªV�D�GL¢NRN�N·]·WWL�
N·]YHWOHQ�NDSFVRODWQDN"

'PPGM�LGNGPVɦUȌIG�ȕTKȄUK��5QMMCN�MȘP[-
P[GDDGP�MCREUQNȕFQO�XCNCOKJG\��JC�C\�
KUOGTɦU��PGO�RGFKI��KFGIGP��U\ȄOQOTC��
Azokban az iskolákban, ahol a gyerekek 
ȌU�ƒCVCNQM�HGNCFCVQMCV�XȌIG\PGM�XCI[�
ȕTȄKM�XCPPCM�C\�KUMQNCK�VCPMQP[JȄP�KNN��
OGP\ȄP��QVV�VCRCU\VCNJCVȕ��JQI[�OGM-
kora támogatást jelent mindez a konyha 
ȌU�C\�ȌVGNGM�GNHQICFȄUC�U\GORQPVLȄDȕN��
ǱU�VGTOȌU\GVGUGP�C\�KU��JQI[�C�U\ȜNɦM�
és a tanárok milyen mértékben tartják 
fontosnak magát a konyhát és a kony-
hai személyzetet, hogyan támogatják 
az iskolai étkezést, és hogyan állnak a 
konyhai csapat mögött. Mindez növeli 
C\�KUMQNCK�MQP[JC�LGNGPVɦUȌIȌV�

0LO\HQ�NULWªULXPRNQDN�NHOO�PHJIHOHO-
QLH�D]�ªWHOHNQHN�HJ\�:DOGRUI�LVNRO¢-
EDQ"�

Kiegyensúlyozott, egészséges, túlnyo-
OȕTȌU\V�XGIGVȄTKȄPWU�ȌVTGPFGV�MGNN�MK-
CNCMȐVCPWPM�C\�GNȌTJGVɦ�NGJGVɦ�NGILQDD�
Ť�C\C\�&GOGVGT�XCI[�DKQ�Ť�OKPɦUȌIDGP�
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KÖZÖSSÉGI ÉLET

/ȄLWUDCP�LWVQVV�C�VWFQOȄUWPMTC��JQI[�GDDGP�C\�ȌXDGP�)ȘFȘNNɦ�KU�TȌU\V�XGU\�C\�
ǿL�0CR��ǿL�4GOȌP[GM�MȘXGVGU�CFQOȄP[I[ʆLVȌUDGP�PȌJȄP[�EKXKN�U\GTXG\GV�MȌRXK-
UGNGVȌXGN��-GEUMȌU�,WVMC� KUOGTVGVGVV�OGI�OKPMGV�C� TȌU\NGVGMMGN��GNɦVVG�PCI[QP�
MGXGUGV��U\KPVG�UGOOKV�UGO�JCNNQVVWPM�CTTȕN��OKN[GP�OȕFLC�G\�C�LȕVȌMQP[MQFȄU-
nak. Jutka lelkesedése többünket magával ragadott, és azonnal igent mondtunk, 
EUKPȄNLWM�GI[ȜVV��ȌU�GNFȘPVȘVVȜM��JQI[� LȄVU\ȕVGTGV� HQIWPM�ȌRȐVGPK�C�DGHQN[V�ȘU\-
U\GIDɦN�

#�P[ȄT�UQTȄP�VȘDDU\ȘT�VCNȄNMQ\VWPM��RTȕDȄNVWM�ȌTVGNOG\PK�UCLȄV�OCIWPM�U\ȄOȄ-
ra, mit, hogyan és mikor kell vajon csinálnunk, hogy eredményesek lehessünk. 
4GPIGVGI�UGIȐVUȌIGV�MCRVWPM�C�,ȕȜI[GMȌTV�JW�EUCRCVȄVȕN��CMKM�VȘDDȌXGU�VCRCU\-
VCNCVVCN�ȌU�C�MG\FGVGMMQT�JCUQPNȕ�MȌVGN[GMMGN�ȌU�CIIQFCNOCMMCN�XQNVCM�VGNG��OKPV�
magunk is, így minden szavukat magunkba ittuk és megfogadtuk tanácsaikat. 
Többek között ennek is köszönhetjük, hogy ilyen remek eredménnyel tudtuk zár-
PK�C�I[ʆLVȌUV��

ä-�1$3��ä-�5(0¥1<(.

¥3Ü76¨1.�(*<¨77�-Ù76=à7(5(7�

#\�GNUɦ�MȘXGVGU�CFQOȄP[I[ʆLVȌUȜPM

szegényebb országaira és azokra a te-
TȜNGVGMTG��COGN[GM�OȌI�OKPFKI�GTɦUGP�
OG\ɦIC\FCUȄIK�LGNNGIʆGM��

0HO\�ªOHOPLV]HUHN�D�OHJIRQWRVDEEDN�
RWW��DKRO�URVV]�D]�HOO¢W¢V��SªOG¢XO�D]RN-
EDQ�D]�RUV]¢JRNEDQ��DKRO�D�V]½OĒN�DOLJ�
WXGM¢N�W¢SO¢OªNNDO�HOO¢WQL�J\HUPHNHL-
NHW"�

#�I[GTGMGMGV�OKPFGPGMGNɦVV�VȄRNȄNPK�MGNN��
ȌU�KN[GP�ȄNNCRQVDCP�GNɦU\ȘT�HGJȌTLȌTG�ȌU�
szénhidrátbázisra van szükségük. Ez hü-
XGN[GUGMGV�
RȌNFȄWN�DCDQV�ȌU�NGPEUȌV���
FKȕHȌNȌMGV�XCNCOKPV�MȘNGUV��MWMQTKEȄV��TK\UV�
ȌU�ȌFGUDWTIQP[ȄV��Hɦ\ɦDCPȄPV��OCPKȕMȄV�
LGNGPV��#VVȕN�HȜIIɦGP��JQI[�C�JCN�ȌU�C�JȚU�
hogyan jelenik meg az adott étkezési kul-
túrában, ezek alkalmanként hozzáadott 
értékkel gazdagíthatják az étkezést, és 
például ünnepi étkezések során vagy 
a mindennapokban minimálisan be-
ȌRȜNJGVPGM�C�OGPȜDG��,ȕ�\UKTCFȌMTC�KU�
U\ȜMUȌIȜM�XCP�C�I[GTOGMGMPGM�Ť�HQP-
VQU��JQI[�C�MQP[JȄP�Lȕ�OKPɦUȌIʆ�JGN[K�
\UȐTQMCV��RȌNFȄWN�MȕMWU\QNCLCV�JCU\PȄNLC-

nak. A vitaminokat és ásványi anyagokat 
C�\ȘNFUȌIGMDɦN�ȌU�I[ȜOȘNEUȘMDɦN�P[GTKM��
az iskolai kert központi szerepet játsz-
hat ebben. Az is nagyon fontos, hogy 
NGI[GP�GNGIGPFɦ�VKU\VC�XȐ\��COGN[DɦN�VGȄV�
KU�NGJGV�Hɦ\PK��RȌNFȄWN�C�MGTVDɦN�U\ȄTOC-
\ȕ�I[ȕI[PȘXȌP[GMMGN��6GTOȌU\GVGUGP�
semmi szükség feldolgozott termékekre, 
MȌU\ȌVGNGMTG�XCI[�ȌFGUȐVGVV�KVCNQMTC�Ť�
még akkor sem, ha ez változatosságot 
jelentene. 

#�HGLNɦFȌU��C\�GIȌU\UȌI��C�XKUGNMGFȌUOȕF�
ȌU�C�MQPEGPVTȄEKȕU�MȌRGUUȌI�LQDDCP�VȄ-
OQICVJCVȕ�ȌTVȌMVGNGP�ȌNGNOKU\GTGM�ȌU�
cukor nélkül!

A fordítást készítette: Kuntz Orsolya

Forrás:

https://www.freunde-waldorf.de/wal-
dorf-weltweit/schwerpunktthema-schu-
lessen/interview-mit-heidi-leonhard/

https://www.freunde-waldorf.de/en/wal-
dorf-worldwide/special-topic-school-meals/
interview-with-heidi-leonhard/
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A kulisszák mögé tekintve hárman vállalkoztak arra a követek közül, hogy 
OGIQUU\ȄM�VCRCU\VCNCVCKMCV�C�&KȕJȌL�QNXCUȕMȘ\ȘPUȌIȌXGN�
7´WK�$GUL

*QI[�OKN[GP�KU�XQNV�MȘXGVPGM�NGPPK�GI[�CFQOȄP[I[ʆLVȌUDGP!�0CI[QP�UQMHȌNG�HȄ-
\KU�ȌU�ȌT\ȌU�MȘXGVVG�GI[OȄUV��'NɦU\ȘT�PCI[QP�K\ICNOCU�XQNV��JQI[�GI[�ȚL�FQNQIDC�
EUȘRRGPVGO��MȌUɦDD�C�OGIDGU\ȌNȌUGMGP�C�DK\QP[VCNCPUȄI�XQNV�C�OGIJCVȄTQ\ȕ��
OKTG�I[ʆLVUȜPM��OGPP[KV�EȌNQ\\WPM�OGI��OKTG�NGU\GM�MȌRGU!�'\V�MȘXGVVG�C�U\GNNG-
mi munka szakasza, amikor szöveget írtam, ötleteket latolgattam, hogyan és hol 
kampányoljak, mi legyen a jelmondatom, milyen témákat vessek fel. 

Itt sok vicces dolog is felvonult, mert van, aki mezítláb sétál a városban és úgy 
I[ʆLV�RȌP\V��XCNCMK�OCTCVQPV�HWV�Ť�G\V�C\QPPCN�MK\ȄTVCO�Ť��XCP��CMK�OGI�C\�KUOG-
TɦUGKPGM� GOCKNGMGV� ȐTQICV�� 5\ȕXCN� G\� XQNV� C� FȘPVȌUGM� MQTC� KU�� XCNCOKPV� GMMQTTC�
már augusztus közepe lett és beindult a félelmek kora, mivel élesben ki kellett 
RTȕDȄNPK�C�VCPWNVCMCV�ȌU�C\�ȘVNGVGMGV��

#�HQVȕMMCN�Lȕ�UQMCV�MȐPNȕFVCO��MWV[ȄXCN�U\GNƒV�MȌU\ȐVGPK�PGO�MȘPP[ʆ��OKMȘ\DGP�C�
MWV[C�����EO�GN�CNCEUQP[CDD��OKPV�VG�ȌU�GI[HQN[VȄDCP�U\CNCFIȄN��0GO�KU�NGVVGM�
XCNCOK�LȕM��XKU\QPV�GI[TG�MȘPP[GFGDDGP�VGVVGO�HGN�ɦMGV�C�MȘ\ȘUUȌIK�OȌFKC�QNFCN-
TC�U\GRVGODGT�UQTȄP��/GIVCPWNVCO��JQI[�PGO�C�OKPɦUȌI�C�HQPVQU��JCPGO�JQI[�
ȌTFGMGU�NGI[GP��%UGTK�MWV[ȄO�Lȕ�UQMCV�UGIȐVGVV��OGTV�U\GTGPEUȌTG�U\GTGV�UȌVȄNPK�
ȌU�U\ȐXGUGP�JGORGTGI��ȐI[�C�UȌVC�JGN[U\ȐPGKP�MȌU\ȜNV�C�NGIVȘDD�HQVȕ��

És eljött a kreativitás ideje. A kampányban lenni azt is jelenti, hogy ezen a len-
csén át látom a világot, így sokat gondolkodom is rajta. Emiatt nem volt nehéz 
témát találni, a facebookposzt-írás számomra, mint kiderült, nem olyan nehéz 
HGNCFCV�� 5QMU\QT� ȌU� TGPFU\GTGUGP� MGNNGVV� MKVCTVȕCP� ȐTPK� GI[� JȕPCRQP� ȄV�� ȌU� G\�
OGIKPV�QN[CP��COK�PGMGO�MȘPP[ʆ��

#\�CFQOȄP[QM�RGFKI�PCI[QP�KPURKTȄNȕCM�XQNVCM��COKMQT�VȘDDGP�KU�CFQOȄP[Q\-
VCM��I[QTUCP�UKMNQVV�C�VQNNCO�C�RCRȐTQP��0CI[QP�UQM�U\ȌR�ȌU�OGIGOGNɦ�RKNNCPCV�
volt: az üzenetekben, az utcai találkozásokban, a koncerten. Öröm volt kavicsot 
HGUVGPK�C�I[GTGMGMMGN��ȌU�CTTȕN�ȘVNGVGNPK��OK�OKPFGPV�EUKPȄNJCVPȄPM�OȌI��JC�NGPPG�
TȄ� KFɦPM�� ǱU� EUGRRTɦN� EUGRRTG�� PCRTȕN� PCRTC� RGTIGVV� C\� KFɦ�� ȌU� QMVȕDGTTG�OȄT�
rutinossá is váltam, de el is fáradtam benne. Ideje volt lezárni ezt a korszakot és 
XCNCOK�ȚLDC�MG\FGPK��,ȘXɦTG�ȚLTC!�/ȌI�PGO�VWFQO�

*D]GD�%HUQL

-ȌV�JGVG�MG\FɦFȘVV�C�MCORȄP[��COKMQT�GI[�GNɦCFȄUV�JCNNICVXC�GI[�OQPFCV�UQ-
MȄKI�DGPPGO�OCTCFV��#TTȕN�U\ȕNV��JQI[�OQUVCPȄDCP�OKN[GP�PGJȌ\�C�XKNȄIDCP�LȕV�
EUGNGMGFPK��'I[�KN[GP�RȌNFȄWN�C\��JC�NGJGVɦUȌIGV�CFWPM��,ȕ��OGTV�PGO�ȄTVȕ�ȌU�Lȕ��
OGTV�C�OȄUKMTȕN�U\ȕN��+IGP��G\V�ȌTG\VGO�C�MȘXGVGU�CFQOȄP[I[ʆLVȌUPȌN�KU��.GJGVɦ-
UȌIGV�MCRVWPM��JQI[�MKȄNNLWPM�GI[�,ȕ�ȁI[�OGNNGVV��NGJGVɦUȌIGV�CFVWPM�C\�KUOGTɦ-
UGKPMPGM��TQMQPCKPMPCM��JQI[�VȄOQICUUȄM�G\V�C�MG\FGOȌP[G\ȌUV��.GJGVɦUȌIGV�

Többször részt vettünk oktatásokon és ahogy közeledett az augusztus közepe, 
GI[TG� K\ICVQVVCDDCM�XQNVWPM��0CI[QP�DȐ\VWPM�C\�#ODCUUC&QQTU�GI[ȜVVGU� LȕVȌ-
konysági koncertjében (akik nemcsak a nevük miatt kerültek a csapatba, ugyanis 
C\�CODCUUCFQT�MȘXGVGV�LGNGPV�CPIQNWN���OGTV�CMMQT�OȌI�VGNLGUUȌIIGN�NGJGVGVNGP-
PGM� VʆPV��JQI[� TȌIK�QU\VȄN[VȄTUCKPM�XCI[�MQNNȌIȄKPM�GI[�U\ȄOWMTC� VȄXQNK�ȌU� KU-
meretlen ügyet támogassanak csak azért, mert számunkra az az ügy fontos. 
ǱU�CWIWU\VWU�����MȘTȜN�GNMG\FɦFȘVV�ȌNGUDGP�KU�C�I[ʆLVȌU��ȌU�PCRTȕN�PCRTC�NȄVVWM��
JQI[�OʆMȘFKM�C\��COKV�C\�QMVCVȄUQMQP�JCNNQVVWPM�

/KPFGPMK�C�UCLȄV�ȚVLȄV�LȄTVC��MK�GOCKNDGP��MK�C�MȘ\ȘUUȌIK�OȌFKȄDCP�MȌTVG�KUOGTɦ-
seit, hogy támogasson minket. A legszebb pillanatok azok voltak, amikor valaki 
ŭȌNɦDGPŬ�EUCVNCMQ\QVV�JQ\\ȄPM��ȌU�GNɦȄNNV�GI[�ȘVNGVVGN��JQI[CP�VWFPȄPM�OȌI�HQT-
TȄUQMJQ\�LWVPK��+N[GP�RKNNCPCV�XQNV�C�MCXKEUHGUVȌU�ȘVNGVG�5\GPGU�-TKU\VȄVȕN�XCI[�C�
TWJCDȘT\G� MG\FGOȌP[G\ȌU�4ȌXȌU\�)CDKVȕN�� XCI[�C�P[QNECFKMQUQM� HGNMȌU\ȐVȌUȌV�
U\ȐXGUUȌIDɦN�HGNXȄNNCNȕ�-QXȄEU�-TKU\VC��5VGKPGT�/GNKPFC��6ȕVJ�#FTK�VTKȕ��CMKM�EUGTȌ-
DGP�CFQOȄP[QMCV�MȌTVGM�C�U\ȜNɦMVɦN�ȌU�RGTU\G�C�XCNȕFK��ȌNɦ�\GPGK�MQPEGTV�

#NKI�RȄT�PCRLC�FGTȜNV�MK�GI[�ȚLCDD�PCI[�OGINGRGVȌU��6ȕVJ�#FTKPCM�MȘU\ȘPJGVɦ-
GP�C�)NCZQ5OKVJ-NGKP�-HV����������(V�QV�CLȄPNQVV�HGN�C�LȄVU\ȕVGTȜPMJȘ\Џ�8ȌIVGNG-
nül örülünk neki! Ezen túl is volt még más nagyvonalú céges adományunk, ami 
WI[CPEUCM�PCI[QV�NGPFȐVGVV�C�I[ʆLVȌUȜPMȘP�

'NUɦMȌPV�ȌU�MG\Fɦ�EUCRCVMȌPV�GI[�OKNNKȕ�HQTKPVQV�EȌNQ\VWPM�OGI�ȌU�XȌIȜN���OKNNKȕ�
HQTKPV�HȘNȘVV�\ȄTVWM�C�MCORȄP[V��COKȌTV�JȄNȄUCM�XCI[WPM�OKPFGP�VȄOQICVȕPMPCM��
C� U\ȜNɦMPGM�� C� EUCRCVVCIQMPCM�� ȘPMȌPVGUGKPMPGM� ȌU�OKPFGPMKPGM�� CMK� UGIȐVGVV�
OKPMGV�G\GP�C\�ȚVQP��1MVȕDGT�MȘ\GRȌKI�HQN[KM�C�I[ʆLVȌU��C�NCR\ȄTVC�PCRLCKDCP�VGU\-
U\ȜM�HGN�C\�K�TG�C�RQPVQV�ȌU�ȘUU\GIG\\ȜM�VCRCU\VCNCVCKPMCV��/GTV�XCNȕDCP�OKPFGP�
MKEUKDGP�MG\FɦFKM�ȌU�UQM�MKEUK�UQMTC�OGI[��0C�OGIŲ�EUCM�GI[ȜVV�OGI[ȜPM�UQM-
ra!
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#\�GNUɦ�RQU\VQM�OGIȐTȄUC� VȘDD�ȕTȄV� XGVV� KIȌP[DG�� QN[CP� ȌT\ȌUGO�XQNV��OKPVJC�
C\�GIȌU\�XȄTQU�GNɦVV�MGNNGPG�DGU\ȌFGV� VCTVCPQO��OGTV�C� NGIMȜNȘPHȌNȌDD�GODG-
TGM�QNXCUJCVLȄM����
OC�OȄT�C\ȌTV�G\�NC\ȄDDCP�OGI[���*KJGVGVNGPȜN�UQMCV�CI[CNVCO�
OȌI�C\�KPFWNȄU�GNɦVV�C\QP��JQI[�OKTɦN�ȐTQM�OCLF�Ť�&KȕJȌL�EKMMGM�ICTOCFȄLC�UGO�
NGVV�XQNPC�GTTG�GNȌI��ȐI[�G\GMGV�GNXGVGVVGO�Ť��ȌU�KIC\ȄDȕN�C\VȄP�CFVC�OCIȄV��JQI[�
OKTɦN�U\ȕNLQP�GI[�GI[�RQU\V��'I[ȄNVCNȄP�UQMMCN�VȘDD�CI[CNȄU�XQNV�CNCRXGVɦGP�C\�
GIȌU\�
RN��VȌP[NGI�VȚN�UQMCV�DȐDGNɦFVȜPM�C�DGOWVCVMQ\ȕ�U\ȘXGIGKPMGP�U\GTXG\GVK�
ȌU�GI[ȌPK�U\KPVGP� KU��PGO�VWFQO��JQI[�G\GMGV�XCNCMK� KU�OGIPȌ\VG�G�CNCRQUCP���
NGIMȘ\GNGDD�
JC�NGU\�ȚLTC�KN[GP��U\GTKPVGO�OKPFGP�OȄT�MȘPP[GDDGP�OGI[�OCLF��
Lȕ��JQI[�NGU\PGM�VCRCU\VCNCVQM��COKMTG�NGJGV�CNCRQ\PK�OCLF��

Azért az adományok dinamikáját még én sem igazán értem, volt, hogy egy  
„köszönöm és mekkora örömet okozott” RQU\V�WVȄP�EUCM�ȚI[�FɦNVGM�ȌU�XQNVCM�KFɦ-
U\CMQM��COKMQT�OKPFGP� KI[GMG\GVGO�GNNGPȌTG� VGNLGUGP�OGITGMGFV�C�I[ʆLVȌUGO��
#\�KU�OGINGRGVȌU�XQNV�U\ȄOQOTC��JQI[�UQM�QN[CP�KUOGTɦUȘOVɦN�MCRVCO�HGNCLȄP-
NȄUV��CMKVɦN�PGO�KU�U\ȄOȐVQVVCO�TȄ�
RȌNFȄWN�GI[�MGFXGU�TȌIK�DCTȄVQO��CMKXGN����ȌX�
WVȄP�ȐI[�MGTȜNVȜPM�ȚLTC�MCREUQNCVDC���ȌU�CMKDGP�U\KPVG�DK\VQU�XQNVCO��JQI[�CFPK�
fog, nem tette. Mégis nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segítette személy 
U\GTKPV�C�I[ʆLVȌUGOGV��G\ȚVQP�KU�PCI[QP�MȘU\ȘPȘOЏ

CFWPM�OCLF�C�U\ȜNɦMPGM��JQI[�C\�ȌRȐVȌUPȌN�QVV�NGI[GPGM��MCREUQNȕFLCPCM��.GJG-
VɦUȌIGV�CFWPM�OCLF�C�I[GTGMGMPGM�KU��JQI[�C�LȄVU\ȕVȌTGP�ȘPHGNGFVGP�LȄVU\CPCM��
ȌU\TGXȌVNGPȜN�HGLNɦFLGPGM�

-ȘU\ȘPGV�C�VȄOQICVȕMPCM�ȌU�MȘU\ȘPGV�C�NGNMGU�MȘXGVVȄTUCKOPCM�KUЏ�

.HFVNªV�-XWND

/KXGN� )ȘFȘNNɦP� ȌP� XȄNNCNVCO� 
EKXKN� TGHGTGPUMȌPV��� JQI[� PȌRU\GTʆUȐVGO� C\� CFQ-
OȄP[I[ʆLVȌUPGM�G\V�C�OȕFLȄV��GNJCVȄTQ\VCO��JQI[�ȌP�KU�DGȄNNQM�MȘXGVPGM��OGTV�
úgy tudok majd igazán hiteles lenni abban, hogy mire is lelkesítek embereket.

Végül a Tanári Konferencián határoztuk el közösen, hogy belevágunk, mivel saj-
PQU�C�U\ȜNɦMMGN�PGO�XQNV�NGJGVUȌIGU�C�VCNȄNMQ\ȄU��#\�KU�MKFGTȜNV��JQI[�ȌNɦ�U\ȕDCP�
MȘPP[GDD�C� VQDQT\ȄU����0CI[QP� NGNMGUȐVɦ�XQNV��JQI[�C\QPPCN� LGNGPVMG\GVV�#FTK�Ť�
CMKPGM�MȜNȘPȘUGP�PCI[QP�JȄNȄU�XCI[QM��JQI[�MG\FGVVɦN�HQIXC�U\ȐXXGN�NȌNGMMGN�DG-
NGȄNNV�C�HQN[COCVDC�Ť��OCLF�/CTIȕ�ȌU�-CVTKP��MȌUɦDD�RGFKI�UKMGTȜNV�)C\FC�$GTPKV�
is megnyernünk, személyes megkeresésre pedig Fehér Botondon keresztül az 
#ODCUUC&QQTU�GI[ȜVVGUV��$GXCNNQO��PGMGO�C\�GIȌU\�I[ʆLVȌUPGM� VCNȄP�G\�XQNV�
a legnehezebb része, a követ-toborzás. Megnyerni olyan embereket, akik vállal-
LȄM�C\V�� COKTɦN�OȌI�OCICO�UGO� VWFVCO��JQI[CP�OʆMȘFKM�� CMKM� KFɦV�� GPGTIKȄV�
beletesznek és mernek kérni. Mert bizony kérni kell, ami a legtöbbünknek nem 
megy könnyen. Engem az lendített át a gátlás leküzdésén (mert elhangzott az is 
GI[�MGFXGU�KUOGTɦUȘOVɦN��JQI[�̽DNNRU�WH�PRVW�NROGXOV]�D]�LVNRO£QDN"̼���JQI[�PGO�
magamnak kellett kérni, hanem az iskolának, amiért töretlenül lelkesedem több 
mint két évtizede.  

#�OȄUKM�PGJȌ\UȌI�C\�XQNV�U\ȄOQOTC��JQI[�ȌP�C�HCEGDQQMQP�XCNȕ�MCORȄP[QNȄUV�
XȄNCU\VQVVCO��OKXGN� PCI[QP� UQM� KUOGTɦUȘO�XCP�QVV�� #� UQM� U\GTXG\ȌUK�OWPMC�
OKCVV�U\GRVGODGTDGP�PGO�XQNV�CPP[K�KFɦO��COK�RȌNFȄWN�U\GOȌN[GU�NGXGNGM�OGI-
ȐTȄUȄJQ\�MGNNGVV�XQNPC�
ȄNNȐVȕNCI�G\�C�NGIJCVȌMQP[CDD�OȕFLC�C�I[ʆLVȌUPGM��XCP�GI[�
QN[CP� MȘXGV� 5\ȌMGUHGJȌTXȄTQP�� CMK� VȘDD�OKPV� ��OKNNKȕ� (V�QV� U\GFGVV� ȐI[� ȘUU\G���
Viszont én korábban legfeljebb csak megosztottam dolgokat, amik tetszettek, de 
U\GOȌN[GUGV�OCICOTȕN�OȌI�UQJC�PGO�RQU\VQNVCO�MK��#\�CFQOȄP[I[ʆLVȌUPGM�
C\QPDCP�G\�C�HQTOȄLC�VȌP[NGI�EUCM�CMMQT�JCVȌMQP[��JC�XCNȕDCP�U\GOȌN[GU�VCT-
VCNOCMCV�Ť�ȌT\ȌUGMGV��IQPFQNCVQMCV��VȘTVȌPGVGMGV�Ť�QU\VWPM�OGI�C�ŭ,ȕ�ȁI[ȜPM-
MGNŬ�MCREUQNCVDCP��#NKI�VWFQO�NGȐTPK�C\V�C\�ȌT\ȌUV��COKMQT�GNɦU\ȘT�RQU\VQNVCO�ȌU�
OGPP[KTG�WLLQPIVCO�OKPFGP�GI[GU�NKMG�OKCVV�
C�MCOCU\�I[GTGMGKO�LȕMCV�OWNCV-
VCM�TCLVCO��MȘ\ȘNVȌM��JQI[�C�HD�GI[ȌDMȌPV�KU�C�P[WIFȐLCUQMPCM�XCP���-ȌUɦDD�C\-
tán, amikor egy-egy poszt hatására elkezdtek beérkezni az adományok, hát az 
QN[CP�XQNV��OKPV�C�I[GTGMMQTK�MCTȄEUQP[��JKJGVGVNGP�ȘTȘOGV�QMQ\QVVЏ�6ȌP[NGI�Oʆ-
MȘFKM�C\��COKV�C�MȌR\ȌUGMGP�JCNNQVVWPM��JQI[�G\�C�I[ʆLVȌU�FWRNC��UɦV�VTKRNC�ȘTȘO��
mivel nemcsak nekem, követnek okoz örömet, hanem a szervezetnek, azaz az 
KUMQNȄPCM� KU��UɦV�OȌI�C\�CFQOȄP[Q\ȕPCM� KU� 
OGTV�MȘ\JGNN[Ȍ�XȄNV��JQI[�CFPK� Lȕ��
FG�VWFLWM��JQI[�CFPK�VȌP[NGI�LȕЏ���7I[CPCMMQT�ȕTKȄUK�UKMGTȌNOȌP[V�KU�CF�C\�GIȌU\��
OGIGTɦUȐV�CDDCP��JQI[�XCNCOKV�LȕN�EUKPȄNU\��
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Balatonparti szüret a harmadik osztállyal

'DDGP�C�EUQFȄNCVQU�ɦU\K� KFɦU\CMDCP�
C\QP�IQPFQNMQFVCO��JQI[�OKN[GP� Lȕ�
lenne elmenni kirándulni, amikor meg-
U\ȕNȐVQVV�ǩIPGU��C�JCTOCFKMQU�QU\VȄN[VC-
PȐVȕ��JQI[�U\ȜTGVGNPK�OGPPGM�$GTEKȌMJG\�
ȌU�NGPPG�G�MGFXGO�ɦMGV�MȐUȌTPK��4ȘIVȘP�
igent mondtam, hiszen még soha nem 
voltam szüretelni. 

#�I[GTGMGM�C�&ȌNK�RȄN[CWFXCTTȕN�KPFWNVCM�
XQPCVVCN��CJQXȄ�DGMȐUȌTVȌM�ɦMGV�C�U\ȜNGKM�
ȌU�Lȕ�MȌV�ȕTȄU�ȚV�WVȄP�ȌTMG\VGM�OGI�$CNC-
VQPWFXCTKDC��/KXGN�C�U\ɦNɦUMGTV�OGUU\G�
XQNV�C\�ȄNNQOȄUVȕN��MQEUKXCN�XKVVȌM�ɦMGV�
QFȄKI��8QNV��CMK�U\GOȌN[CWVȕXCN�OGPV�
EUCNȄFQUVȕN��'NɦU\ȘT�ȌP�KU�XQPCVVCN�VGT-
veztem az utazást, de kiderült, hogy van 
GNȌI�MȐUȌTɦ�C�I[GTGMGMJG\��G\ȌTV�KPMȄDD�

pihenten vágtam neki Melinda és Bálint 
felajánlásával, gyermekeikkel, Bodzával 
és Boldizsárral. Ezúton is köszönöm ne-
kik, hogy eljuttattak Balatonudvariba és 
Évinek, aki hazahozott. Mire odaértünk, 
C��XQPCVQU��EUCRCV�OȄT�C�MGTVDGP�XȄTV�
OKPMGV��/KMQT�OKPFGPMK�ȘUU\GI[ʆNV��CM-
MQT�JȄ\KCUU\QP[WPM��,ȕ\UC�GNOQPFVC�C�
U\ȜTGV�U\CDȄN[CKV�ȌU�C�JȄ\KIC\FC��ǩFȄO�
kiosztotta a feladatokat.

'\�GI[�KIC\K�U\ɦNɦUMGTV�XQNV��KIGP�JQUU\Ț��
VK\GPGI[�UQT�OGTNQV�U\ɦNɦXGN��'NUɦ�PGMK-
HWVȄUTC�JȄTQO�UQTV�MG\FVȜPM�GN�
MȌUɦDD�
PȌI[�NGVV�DGNɦNG���#�U\ȜNɦM�HGPVTɦN�KPFWN-
VCM��CJQN�OCICUCDDTC�PɦVVGM�C�VɦMȌM��
mi a gyerekekkel a kert alján kezdtünk 
hozzá a munkához. 

#OK�PGJȌ\�XQNV�OȌI�C�UQM�Lȕ�ȌT\ȌU�OGNNGVV��JQI[�G\V�VȌP[NGI�EUKPȄNPK�MGNN�ȌU�VȌP[-
NGI�EUCM�CMMQT�OʆMȘFKM�
G\�MȜNȘPȘUGPЏ���JC�HQN[COCVQUCP�TCLVC�XCP�ȌU�U\ȐXXGN�NȌ-
lekkel beleáll az ember! És bizony a napi munka mellett ez tényleg már hab a 
VQTVȄP��COKV�GUVG��XCI[�C�U\CDCFKFɦFDGP�NGJGV�EUCM�EUKPȄNPK�

ǽUU\GUUȌIȌDGP�XȄTCMQ\ȄUQP�HGNȜN�LȕN�UKMGTȜNV�G\�C�I[ʆLVȌU��ȌP�PCI[QP�TGOȌNGO��
JQI[�MȌUɦDD�VȘDDGP� KU�MGFXGV�MCRPCM�GJJG\��/GTV�JC���MȘXGVVGN�MȘ\GN���OKNNKȕ�
(V�QV�VWFVWPM�I[ʆLVGPK��OGPP[KV�VWFVWPM�XQNPC�����XCI[�CMȄT����MȘXGVVGN�GNɦVGTGO-
VGPK!�0GO�C�JGFQPK\OWU�DGU\ȌN�DGNɦNGO��JCPGO��JC�VȘDDGP�DGNGȄNNWPM��VȘDDTG�
KU�XCI[WPM�MȌRGUGM��&G�OKPFGPMȌRRGP�Lȕ�VCRCU\VCNCV�XQNV�G\�CMȄT�GI[�MȌUɦDDK�
nagyobb lépéshez. 

/QUV�EUCM�TGOȌNPK�VWFQO��JQI[�C\�ȘUU\GI[ʆLVȘVV�ȘUU\GIDɦN�VCXCU\TC�VȌP[NGI�GI[�
U\ȌR�HGLNGU\VȌUV�VWFWPM�XȌIJG\�XKPPK�C\�WFXCTK�LȄVU\ȕVGTȜPMȘP�ȌU�GI[ȜVV�ȘTȜNJG-
tünk majd neki!

.GI[GP�OKPFKI�ǿL�0CR�ǿL�4GOȌP[GMMGN�ȌU�CJQI[�C�RȕNȕP�KU�ȄNN��ŭAz éjszaka és a ne-
K«]V«JHN�P«J�VRKD�QHP�J\ē]W«N�OH�D�QDSIHONHOW«W�«V�D�UHP«Q\W�̼ �
$GTPCTF�9KNNKCOU��



 57 2021. ÖSZ2021. ÖSZ  56 

#�JCTOCFKMQUQM�OKPV�RTQƒ�U\ȜTGVGNɦM�
nagyon ügyesen rájöttek arra, hogy 
ȌTFGOGU�MȌV�QNFCNTȕN�ȄNNPK�C�U\ɦNɦVɦMȌM�
mellé, mert így minden érett fürt bekerül 
C�NȄFȄMDC��#RTQRȕ�NȄFȄM��#�NȄFȄMCV��COG-
N[GMDG�MD�����MI�U\ɦNɦ�HȌT�DGNG��MKUGDD�
VTCMVQTTCN�JQ\VȄM�MK�C�U\ɦNɦVɦMȌM�CNȄ��U�
mikor megteltek, akkor a harmadikos 
ƒȚM�OGIHGNGNɦ�GU\MȘ\ȘMMGN��MCORȕMMCN�
húzták ki a sor szélére, az útra, ahol az 
apukák emelték fel újra a traktorra.

5\ȜTGV�GNɦVV�PȌJȄP[CP�C\V�JKVVȜM��JQI[�C�
gyerekek két-három fürt leszedése után 
GNOGPPGM�OCLF�XȐICP�LȄVU\CPK�C�U\ɦNɦUQ-
TQM�MȘ\ȘVV��JKU\GP�JȐXQICVLC�ɦMGV�C�MȘ\GNK�
GTFɦ�ȌU�MKU�RCVCM��FG�MGNNGOGUGP�EUC-
NȕFVWPM��*KU\GP�OKPFGP�I[GTGM�NGICNȄDD�
MȌV�JȄTQO�ȕTȄV�U\QTIQUMQFQVV��.ȄVU\KM��
hogy hozzá vannak szokva az igazi kerti 
OWPMȄMJQ\��C�HȘNFFGN�XCNȕ�VGXȌMGP[UȌI-
JG\�C�RTQLGMVPCRQMPCM�KU�MȘU\ȘPJGVɦGP��
'\GPMȐXȜN�PCI[�ȘTȘOOGN�I[ʆLVȘVVȌM�DG�C�
HȜTVȘMGV��XKFȄOUȄI�ȌU�Lȕ�JCPIWNCV�\GPI-

te be a hegyoldalt, amit együtt élhetett 
át a közösség apraja és nagyja. Mintha 
egy nagy család tevékenykedett volna 
együtt.

-Ș\DGP�VȐ\ȕTCKTC�ƒPQO�UȜVGOȌP[GMGV�
EUKRGIGVVȜPM�ȌU�C�HTKUUGP�U\GFGVV�U\ɦNɦV�
KU�OGIMȕUVQNVWM�C�RKPEG�GNɦVV��*KJGVGVNG-
PȜN�JCOCT�XȌIG\VȜPM�C\�GNUɦ�UQTQMMCN��
ȐI[�NGPFȜNGVGUGP�HQIVWPM�C�MȘXGVMG\ɦM-
PGM��(ȌN�JȄTQOTC�OȄT�C\�ȘUU\GU�U\ɦNɦV�
leszüreteltük. 

'MMQT�MȘXGVMG\GVV�C\�GDȌF��COKXGN�,ȕ\UC�
NGRGVV�OGI�OKPMGV��*CNNCVNCPWN�ƒPQO�NG-
EUȕ�ȌU�C�MGOȌP[�OWPMȄTC�XCNȕ�VGMKPVGV-
tel sült kolbász és szalonna várta az éhes 
sereget. Sütemény is került az ebédhez. 

ǱU�JQI[�OK�NGVV�C�U\ɦNɦ�UQTUC!�#\QPOȕF�
GI[�RTCMVKMWU�IȌRDG�MGTȜNV��COK��NGU\GF-
VG��C�HȜTVȘMTɦN�C�U\GOGMGV��ȐI[�C�HGNFQNIQ-
\ȄU�GNUɦ�HȄ\KUC�KU�OȄT�OGIVȘTVȌPV��U\KPVG�
mire letelepedtünk az ebédhez. 

-KEUKXGN�MȌUɦDD�MGNNGOGU�XQNV�C�RKJGPȌU�
C�FKȕHȄM�CNCVV��I[ȘP[ȘTMȘFVȜPM�C\�KIC\ȄP�
HGUVɦK�RCPQTȄOȄDCP��*C�MKEUKV�HGNLGDD�
OGPVȜPM��C�MȘXGVMG\ɦ�RKPEG�VGTCU\ȄTC��
akkor beláttuk az egész tavat. Igazán 
MGNNGOGU�NȄVXȄP[�XQNV��G\�C�VȄL�XCNȕDCP�
vetekedik akár Toszkánával is. Hiszen a 
I[ȘP[ȘTʆ�NCPMȄM��C�XCNȕDCP�HGUVɦK�MȘT-
P[G\GV�ȌU�C�U\KRQTMȄ\ȕ�ɦU\K�PCRUȜVȌU�
nagyon kellemes hangulatot varázsolt 
elénk.

ǩO�C�Hɦ�CVVTCMEKȕ�C�I[GTGMGM�U\ȄOȄTC�
a traktor volt! A legnagyobb örömük-
TG�ǩFȄO�C�RȕVMQEUKP�WVC\VCVVC�ɦMGV��
.GOGPVGM�GIȌU\�C� MKU� GTFɦJȘ\�ȌU�C�
patakhoz. Néhányan aztán annyira  
belejöttünk a szüretelésbe, hogy abba se 
tudtuk hagyni. A szieszta után még egy 
UQT�HGJȌT�EUGOGIGU\ɦNɦV�KU�NGU\GFVȜPM��
#\WVȄP�RGFKI�C\�QXKUQMPCM�I[ʆLVȘVVȜPM�
EUKRMGDQI[ȕV�ȌU�DQF\ȄV��-Ș\DGP��CMK�U\G-
TGVVG�XQNPC��OGIMȕUVQNJCVVC�C�OWUVQV�KU��
OKWVȄP�,ȕ\UC�OGIOȌTVG�C�EWMQTHQMQV�

4GOGM�JCPIWNCVȚ�PCR�XQNV��JC\CHGNȌ�C�
gyerekek egy része ismét vonattal uta-
\QVV��'NɦVVG�OȌI�CTTC�KU�XQNV�KFɦ��JQI[�

kimenjünk a Balaton partra, ahol a gye-
rekek térdig gázoltak a vízben és gyö-
nyörködtek a vadkacsákban és a távoli 
hattyúk látványában. 

Bettina még ebédnél talán úgy fogalma-
zott, hogy az osztály eddigi életében a 
JQUU\Ț�U\ȜPGVGM�OKCVV�MGXȌU�NGJGVɦUȌI�
volt arra, hogy ilyen kötetlenül együtt 
NGJGUUGPGM�C�EUCNȄFQM��ǵI[�VCNȄP�FWRNC�
örömet jelentett ez a nap. Nagy élmény 
volt a gyerekeknek a szüret mellett a vo-
PCVQ\ȄU��XQNV��CMK�VCNȄP�GNɦU\ȘT�ȜNV�TCLVC��
ǵI[�UQMCMPCM�C�MȐXȄPUȄIC�VGNLGUȜNV�G\GP�
C�U\ȌR�ɦU\K�PCRQP�

-ȘU\ȘPȘO�ǩIKPCM� ȌU� C� JCTOCFKMQU�
U\ȜNɦMPGM�ȌU�FKȄMQMPCMЏ�5QM�KN[GP�GO-
lékezetes, szép napot kívánok még nekik 
és a nagy iskolai közösségünk minden 
tagjának!

Kolinger Margó


<ȄTȕLGNDGP�OGILGI[\GO��JQI[�C\ȕVC�
már a második osztállyal is szüretel-
VGO�GI[�FȌNGNɦVV�KVV��)ȘFȘNNɦP��#PPCM�
VGTOȌUȌDɦN�HQN[V�C�OWUV�C�8ȄTQUK�/K-
JȄN[�PCRQP��

.XFVD�.O£UD�����RV]W£O\ 2URV]�0DNDL�%HQGH�����RV]W£O\
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*ʆUȌIGU�QNXCUȕKPM�OQUV�DK\VQUCP�HGN-
UȕJCLVCPCM��OȄT�OGIKPV�C�XȄTQUK�/K-
JȄN[�PCR!Џ�/KV�NGJGV�OȌI�GTTɦN�ȐTPK��JKU\GP�
ȌXTɦN�ȌXTG�XCNCOKN[GP�HQTOȄDCP�OKPFKI�
DGPPG�XCP�C\�ɦU\K�&KȕJȌLDCP��
Amikor elkezdjük szervezni nyár közepén 

PC�Lȕ��OQUVCPȄDCP�OȄT�KPMȄDD�C�XȌIȌP��
a Mihály-napi Családünnepet, bennünk 
is újra és újra kérdések merülnek fel az-
\CN�MCREUQNCVDCP��JQI[�XCNȕDCP�U\ȜM-
ségünk van-e erre, lesz-e hozzá megint 
GNȌI�GTɦPM��CMCTCVWPM��JQI[�DGNUɦ�ȌU�
MȜNUɦ�UȄTMȄP[CKPMMCN�OGIMȜ\FXG�XȌ-
gigvigyük azt az ugyanaz, mégis mindig 
más folyamatot immáron sokadszorra 
is. Miben ragaszkodjunk a megszokott 
FQNIQMJQ\��OKDGP�MGTGUUȜM�C\�ȚLCV!�*Q-
gyan lehet újra belelkesíteni, lendületbe 
JQ\PK�OCIWPMCV�ȌU�C�MȘ\ȘUUȌIGV!�1VV�
motoszkál bennünk az is, hogy mi lenne, 
JC�KFȌP�MKJCI[PȄPM!�
6CXCN[�G\�PGO�XQNV�
MȌTFȌUŲ��/KPFGP�ȚLCDD�PGJȌ\UȌIPȌN�Ť�
COKDɦN�C\ȌTV�CMCF�DɦXGP�C�U\GTXG\ȌUK�
HQN[COCVDCP�Ť�OGIMȌTFG\\ȜM�OCIWPM-
VȕN�ȌU�GI[OȄUVȕN��JQI[�OKȌTV�KU�XȄIVWPM�
már megint bele, kellett-e ez nekünk... 

És persze közben is sokszor, a végén 
RGFKI�Ť�COKMQT�ȚLTC�OKPFGP�XȄTCMQ\ȄUV�
HGNȜNOȚNȕCP�LȕN�UKMGTȜNV�Ť�OKPFKI�ȚI[�
érezzük, hogy érdemes volt: megint so-
kat adtunk és sokat kaptunk a folyamat 
UQTȄP��#�EUKNNQIȕ�U\GOGMGV�NȄVXC�C�RCTM-
DCP�OKPFKI�GNJCVȄTQ\\WM��JQI[�LȘXɦTG�KU�
lesz folytatás. 
Minden évben kérdés az is számunkra, 
JQI[�OKV�ȐTLWPM�C�/KJȄN[�PCRTȕN�C\�QU\-
tálylistákon, a hírlevélbe, a Szolgálatba 
ȌU�RGTU\G�C�&KȕJȌLDC��ǵTLWPM�G�GI[ȄNVC-
NȄP��XCI[�OȄT�OKPFGPMK�HGLDɦN�VWFLC�C\�
WPCNQOKI�KUOȌVGNV�IQPFQNCVCKPMCV!�.GJGV�
OȌI�GTTɦN�DȄTOK�ȚLCV�ȐTPK��DȄTOK�QN[CV��
COK�HGNMGNVK�OȄUQM�ȌTFGMNɦFȌUȌV��GNIQP-
FQNMQFVCVȕ��ȌNɦ��OȌN[TGJCVȕ!�
+FȌP�MȌV�U\ȜNɦVȄTUWPMCV�MȌTVȜM�OGI�CTTC�
Ť�GI[�ūTȌIK�OQVQTQUVŬ�ȌU�GI[�XKU\QP[NCI�
HTKUU�GTɦV�Ť��JQI[�ȐTȄUCKMQP�MGTGU\VȜN�XKU\-
szatekinthessünk erre a nagyszabású 
városi eseményünkre. Bízunk benne, 
JQI[�OKPFCPP[KWPMPCM�NGNMGUȐVɦ�ȌU�GN-
IQPFQNMQFVCVȕ�NGU\�ȐTȄUCKMCV�QNXCUPK��ȌU�
GTɦV�CF�C�HQN[VCVȄUJQ\Џ

Az alábbi levél közvetlenül a városi Mi-
JȄN[�PCR�WVȄP�ȐTȕFQVV��#\�GTɦUPGM�VʆPɦ�
HGNȜVȌU��RNȄPG�C�UQTQMDCP�OGIDȚXȕ�GN-
lentmondás némi magyarázatot kíván, 
CPPCM�GNNGPȌTG��JQI[�Ť�DGXCNNȄUC�U\GTKPV�
Ť�QN[MQT�OCIȄDCP�C�HɦU\GTXG\ɦDGP�KU�
JCUQPNȕ�ȌT\ȌUGM�MCXCTQIPCM��

̽.HGYHV� -XWND�� %HYDOORP�� D� Y£URVL�0L-
K£O\�QDS�HOēWW�P£U�U£]�D�KLGHJ�«V�0LK£O\�
NDUGMD�«O«UH�N¯Y£QRP�D]�HJ«V]HW��GH�D�KHO\-

V]¯QUH�«UYH�PLQGH]�£WDODNXO�«V�U£M¸Y¸N��
KRJ\�H]�PLO\HQ�Mµ��1DJ\RQ�Mµ�̼

5\ȕXCN��U\GRVGODGT��ǱRR�HGNXGUU\ȜM�ȚL�
életünket, az iskolát, leporolom az átme-
PGVK�MCDȄVQV��C�FȌNWVȄPQM�KU�TGPFG\ɦFPK�
NȄVU\CPCM��MȌU\ȜNɦFȘM�DGVCMCTȕ\PK�C\�
ɦU\K�HCNGXGNGMMGN��'DDGP�C�U\ȐPGU��ȄNQO-
U\GTʆ�ȄNNCRQVDCP�MQRRCP�C�HGLGOTG�/K-
hály napja, ha már az évszaknál mara-
FWPM��OKPV�GI[�MGOȌP[�FKȕ��8CI[�KPMȄDD�

Ahol az egész iskola egyszerre mozdul…

MGVVɦ��-CRCU\MQFȕ�I[CPȄPV�RTȕDȄNQM�
XKUU\CIQPFQNPK�C\�WVQNUȕ�/KJȄN[�PCRK�
U\GTGRGOTG��OGN[KM�JGN[U\ȐPGP�XQNVCO!�
/KV�EUKPȄNVCO!�*KȄDC�HQIȕF\MQFQO�C�
VCXCN[K��XCI[�C\GNɦVVK�MQOHQTVQODC��C\QM�
OȄT�PGO�ȌTXȌP[GUGM�Ť�OKPFGP�ȌXDGP�
OȄU�C�HGNCFCVWPM��6ȘDDU\KPVʆ�MKJȐXȄU�
ez, az egyetlen olyan esemény, ahol az 
egész iskola egyszerre mozdul. S hogy 
OKM�G\GM�C�OQ\FWNCVQM!�#\�CFȕ�MȌ\�NȄV-
ványa jelenik meg bennem, vagy egy 
KUOȌVNɦFɦ��U\ȌR�HQTIȄU��OGTȌU\�HȘNHGNȌ�
VȘTGMXȌU��\WJCPȄU��MGTGU\VG\ɦ�OQ\FW-
NCVQM��VCRQICVȕ�GI[GPUȚN[��ȐXGM��MȘTTȌ�
kapaszkodás. Aki több éve tagja a Wal-
dorf-közösségnek, Mihály napján ezeket 
OKPF�VCRCU\VCNJCVLC��.ȄUUWM��#�MKRCMQNȄU��
C�VȌT�GNɦMȌU\ȐVȌUG�U\ȄOQOTC�OKU\VKMWO��
Életet adunk a helynek. Bármekkora ka-
NCOCLMC�KU�GNɦ\K�OGI�
C�RCFQM��UȄVTCM�DG-
U\GT\ȌUG��OQPFJCVPK��XCFȄU\CVC�LȕEUMȄP�
RTQHȄP���COKMQT�OKPFGP�C�JGN[ȌTG�MGTȜN�
ȌU�OGIU\ȜNGVKM�C\�GUGOȌP[�ƒ\KMCK�VGUVG��

C\�ȘPOCIȄDCP�KU�ȜPPGRNGPFɦ��'NɦVVGO�
XCP�GI[�XȄI[�
C�OȚNVDȕN�XCI[�C�LȘXɦDɦN!�
*O����CJQI[�C�UȄVQTȄNNȐVȕM��CU\VCNEKRGNɦM�
magasra emelik a kupáikat. A nyitány 
számomra mindig könnyebb energia. De 
OK�C�JGN[\GV�C�\ȄTȄUUCN��C�NGDQPVȄUUCN!�#�
ŭDWNK�WVȄPK�VCMCTȐVȄUŬ�GIȌU\GP�OȄU�JCP-
IWNCVȚ��PGJȌ\MGUGDD��PCI[QDD�GTɦV�MȐXȄP��
#�MȜNUɦ�UȘVȌVUȌI�EUȘRRGV�UGO�UGIȐV��5ɦV��
Többgyermekes, akkor még ráadásul kis-
I[GTOGMGU�U\ȜNɦMȌPV�OGIGUGVV��JQI[�
pakoláskor nem találtam a gyerekeimet. 
'I[�ȘTȘMMȌXCNȕUȄIPCM�VʆPV�C\�C�RȄT�RGTE��
míg rájuk bukkantunk a park bokraiban. 
#�JCTOCFKM�QU\VȄN[�MKGOGNV�GTɦRTȕDȄ-
LC�G\�C\�KFɦU\CM��OKMQT�C\�KUMQNCK�/K-
JȄN[�PCR�WVȄP�C�XȄTQUK�\ȄTȕHGNCFCV�KU�C\�
ȘXȌM��$ȄTOKN[GP�U\GTXG\GVVGP�OʆMȘFKM�
az esemény ezen része, nekem sosem 
VʆPV�MȘPP[ʆ�RKMMRCMMUȄIPCM�Ť�KPMȄDD�
PCI[�DGNUɦ�GTɦMGV�MȐXȄPȕ�VGVVPGM��8KUU\C-
gondozzuk a teret. Sarkalatos pontnak 
VCTVQO�G\V�C�\ȄTȕCMMQTFQV��
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'PPGM�MCREUȄP�OGIMȌTFG\VGO�C�PCI[ƒ-
amat, aki idén a Termik-tábor konyhá-
ján dolgozott (tehát a tábor szakrális 
MȘ\GRȌP���JQI[�OKN[GP�ȌT\ȌU�XQNV�PGMK�
visszaadni a helyet a természetnek, el-
bontani a sok munkával felépített kony-
JȄV!�/K�UGIȐVGVV�PGMK�C�DȚEUȚ\ȄUDCP!�#\V�
OQPFVC��C\QM�C�UGIȐVɦM��CMKM�MQTDCP�OȄT�
OGIVGJGVKM�
�����C�VȄDQTQ\ȕM�GNWVC\ȄUC�
után még ottmaradtak. Alig várja, hogy 
GPPGM�C�MȘTPGM�ɦ�KU�TȌU\G�NGI[GP��JQI[�
OCTCFJCUUQP�OGIȜPPGRGNPK�C�LȕN�XȌI-
\GVV�OWPMȄV��*QRR��#�U\ȌRUȌIGU�MG\Fɦ�
EGTGOȕPKC�OGNNȌ�VGTGOVJGVPȌPM�GI[�OȌN-
Vȕ�\ȄTȄUV��XCI[�GI[�DȚEUȚMȘT�XCI[�GI[�
MȌUɦDDK�XKUU\CGONȌMG\ȌU�HQTOȄLȄDCP��

/GTV�Lȕ�XQNV�MȘTJKPVȄUPCM�NGPPK��CDDCP�
az évben különösen, a Világfánál, mikor 
$QMC�)ȄDQT�XȄUȄTK�MQOȌFKȄLȄV�PȌ\XG�JCL-
tottam a körhintát. Hatása alatt én is 
XCNȕFK�TKMMCPEUMȌPV�VQDQTQ\VCO�C�DGU\ȄN-
NȕMCV��#\�ȜI[GUUȌIK�LȄVȌMQM�MQQTFKPȄNȄUC�
is kedves emlékeim közé tartozik, külö-
nösen a horgászjáték, mikor a kétéve-
sek a halakat horgászták ki a vízzel telt 
VGMPɦDɦN��ȌP�OGI�C�XK\GU�MȌVȌXGUGMGV��#�
RCVMȕFQDȄNȕ�LȄVȌM�UQTȄP�C�JQ\\ȄVCTVQ\ȕM�
már-már önkívületi állapotban drukkol-
tak, mikor csemetéjük dobott. Ekkor 
LȘVVGO�TȄ��OK�C�RGFCIȕIWUQM�KIC\K�MKJȐ-
XȄUC��C�I[GTGM�OȘIȘVV�OGIDȚXȕ�U\ȜNɦ��
/ȄU�ȌXDGP�C�MȌ\OʆXGU�UȄVQTDCP�ȜNVGO�
IGU\VGP[GUȄTMȄP[V�MȌU\ȐVXG�Ť�MȜNȘPȘUGP�
JʆXȘU�XQNV��KIC\ȄP�LȕNGUGVV�C�DȜHȌUGM�ƒ-
gyelme meleg tea formájában. Az idén 
ȌRRGP�KVV��C�DȜHȌDGP�VȘNVȘVVGO�GI[�ȕTȄV��
FG�OKWVȄP�P[KVȄUMQT�TGPIGVGI�UGIȐVɦ�XQNV��
U�PGMGO�OGINGJGVɦUGP�UVTGUU\GU�XQNV�C�
feladat, visszanyargaltam a saját porté-
káimhoz. A büfé problematikáját az idei 
ŭUQMCFKM�JWNNȄOQUŬ�JGN[\GV�CFVC��U\GTGP-
EUȌU�G��JC�C\�CFQVV�XGXɦ�OGVCMQOOWPK-
MȄEKȕLȄDȕN�QNXCUUWM�NG��JQI[�OK��ȄTWUQM��

hogyan érintkezzünk a számára felkínált 
ȌNGNGOOGN!�*C�PGO�KU�RTQHGUU\KQPȄNKU��
de annál inkább praktikus megoldások 
születtek. Az idén még nem sikerült telje-
UGP�OGIXCNȕUȐVCPK�C�ŭ*Q\\�OCICFFCN�GI[�
VȄP[ȌTV�ȌU�GI[�RQJCTCVЏŬ�HGNJȐXȄUV��MKJȐ-
vást, de bízom a közeli rutinná válásban. 
Az azonban bizonyos, hogy a minimális 
JWNNCFȌMVGTOGNȌUDGP��ȌNGNOKU\GTOKPɦ-
ségben, míves portékákban, kulturális 
és zöld programokban szerintem a leg-
nagyobb fesztiválokat is leköröztük. Mit 
NȄVVCO�OȌI!�#�RQTVȌMȄKO�
ȜVɦHȄU�OȌ\GU-
DȄDQM��9CNFQTH�OCPȕM��JQTIQNV�ȄNNCVMȄM��
mögül kikandikálva egy idilli világ tárult 
elém: mindenki szép rendben tette dol-
IȄV��C\�GIȌU\�HQTICVCI��C�NȄFCOȄU\ȕM��C�
MȘTJKPVȄUQM��C�RCVMQNȕMQXȄEU�ȌU�ƒC�U\ȌR�
JCTOȕPKȄDCP��C�U\ȐPȌU\GM��C�\GPȌU\GM��C�
játékmesterek, a kézmívesek, a fabatká-
sok, a büfések. Az ovis és a farmiskola 
MWEMȕK�OGNNGVV�ȜFȐVɦ�NȄVXȄP[�XQNV�C�LWTVC�
XȄ\C�
MGTGIG���OGN[��MKPEUGMGV�ɦT\ɦ�OG-
nedékként volt jelen. Több vélemény, s 
egyben saját érzékelésem alapján is ez 
volt az eddigi legjobb városi Mihály-nap. 
Bizonyságul álljon itt egy rövid történet: 
Az árusok során sétálva megálltam két 
U\ȜNɦVȄTUUCN�DGU\ȌNIGVPK��OKMQT�NCUUCP�
egy igen kellemes érzés telepedett ránk, 
ha a kellemes érzések egyáltalán tele-
pedni szoktak, vagy inkább ránk simulni. 
Ebben a békebeli idillben (a körhinta, ze-
PGU\ȕ��MQT\ȕ\ȕ�GODGTGM��MKEUKV�ȘUU\G�KU�
U\QTȐVQVVCO�C�U\GOGO��JQI[�XCNȕDCP�LȕN�
NȄVQO�G�DGU\ȌNIGVɦRCTVPGTGOGP�C�U\ʆM��
húzott ruhát, és fején a kalapot, vagy 
EUCM�MȌR\GNVGO!�'\�C�JCTOȕPKC�CFVC�
C�MK\ȘMMGPV�KFɦV��COKV�GI[�OȌN[�UȕJCL�
MȐUȌTGVȌDGP�OKPFJȄTOCP�ȌT\ȌMGNVȜPM!�
#�LȕUȄIQU��ȄNFQVV�ȄNNCRQVQV!�'\�C�UCLȄV�
akkori kérdésem. Több hét eltelt, s kérdé-
seim száma gyarapodott. Egyensúlyban 

tudom-e tartani egy ünnepen a beléleg-
\ȌUV�ȌU�C�MKNȌNGI\ȌUV!�/KMQT�LGNGPKM�OGI�
C�HGNCFCV�OGNNGVV�C\�ȘPHGNGFVUȌI!�/GI-
LGNGPKM�G�GI[ȄNVCNȄP!�8CP�G�DȄVQTUȄIQO�
nemet mondani arra, amit nem érzek 
OCICOȌPCM!�6WFQM�G�GI[ȜVV�FQNIQ\PK�
emberekkel, akik se nem munkatársa-
KO��UG�PGO�DCTȄVCKO!�5QTUVȄTUCKO!�*C�
KIGP��OKDGP!�/KTG�U\GT\ɦFȜPM�GI[�GUG-

OȌP[GP!�/GI�VWFQO�G�MȘU\ȘPPK�C�JKTVG-
NGP�DGWITȕM�UGIȐVUȌIȌV!�8CI[�C\�ȄNNCPFȕ�
U\GTGRNɦM��U\GTXG\ɦM�OWPMȄLȄV!�/GTTG�ȄNN�
C\�ȄNNCPFȕUȄI�ȌU�XȄNVQ\ȄU�GI[GPUȚN[C!�
#�MȌTFȌUGM�HQN[VCVJCVȕCM��

̽.HGYHV�0LK£O\��$GM�E£WRUV£JRW�D�N«UG«VH-
LQNKH]�«V�XWDW�D�Y£ODV]RNKR]�̼

Turba Bea

#� HQVȕ\ȄU� GI[� GI[U\GTTG� MȘPP[ʆ� ȌU�
mégis roppant nehéz helyzettel kez-
FɦFKM��QVVJQP�MGNN�JCI[PQO�C\��CP[ȄV���
MKEUKV�GN�MGNN� TGLVɦ\PȘO�C�HȌP[MȌRG\ɦ�
OȘIȌ��#�I[GTOGMGKO�GPIGFPK�HQILȄM!Џ 
#�MȌTFȌU�MȘNVɦK��+IGP�

/KPFKI�OGIVKU\VGNɦ�ȌU�JCVCNOCU�ȌNOȌP[�
HQVȕ\PK�GI[�QN[CP�TGPFG\XȌP[V��CJQN�C�
MȘ\ȘPUȌI��C�HGNNȌRɦM��C�DGOWVCVȕV�VCTVȕM�
ennyire egy hullámhosszon vannak. Szin-
VG�UWIȄTQ\PCM�HGNȌPM��CMȄT�C�U\ȐPRCFTȕN��
CMȄT�GI[�OʆJGN[DɦN��CMȄT�C�PȌ\ɦM�UQ-
TȄDȕN�MCRQM�GN�RKNNCPCVQMCV��2GTU\G�ȚI[�
MȘPP[ʆ��JQI[�CMK�GNɦDD�OȌI�C�U\ȐPRCFQP�
VȄPEQNV��C\�PGOUQMȄTC�MȌ\OʆXGUMGFKM��
OCLF�GI[�UȄVQTTCN�CTTȌDD�RQPV�MKRTȕDȄN�

XCNCOKV�C\QMMCN��CMKM�MȘ\ȜN�XCNȕ��CJQXȄ�
tartozik. 

Bármerre mentem, bármelyik részére 
keveredtem az ünnepségnek, mindig 
szembe jött velem egy mosoly, egy 
MGFXGU�RKNNCPVȄU��#�U\ȜNɦM�U\KPVG�OKPV�
I[GTGMGM�
PGXGVȌU��XKEEGNɦFȌU���C�I[GTG-
MGM�U\KPVG�OKPV�U\ȜNɦM�
ȘUU\RQPVQUȐVȄU��
MQOQN[�VGMKPVGV��CNMQVȄU���

Minden a helyén van. 

A szerdai énekkel felkeltettük, a szombati 
XȄUȄTTCN�P[WIQXȕTC�MȜNFVȜM�C�PCRQV�

Felejthetetlen élmény volt, köszönöm!

Kádár-Éliás Anikó

Élménybeszámoló a fényképez! túloldaláról...
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Az elmúlt években néhányan megkerestetek, hogy szívesen euritmiáznátok, hogy 
6K�OCICVQM�KU�ȌTG\\ȌVGM�G�OʆXȌU\GV�LȕVȌMQP[�JCVȄUCKV��'NLȘVV�C\�KFɦ��JQI[�VGTGV�GP-
IGFLȜPM�GPPGM�C�MȐXȄPUȄIPCM��-Ș\DGP�)CNKPC�MQNNȌICPɦO�KU�HGNMȌTV��JQI[�KPFȐVUWPM�
KFȌP�MȘ\ȘUGP�GI[�EUQRQTVQV���$GXG\GVȌU�C\�GWTKVOKȄDC��EȐOOGN�

ǵI[�U\GTFȄPMȌPV�������������ȕTȄKI�XȄTLWM�C�MGFXGU�ȌTFGMNɦFɦMGV�C\�GWTKVOKC�VG-
remben, fent a második emeleten.

Kéthetente találkoznánk, D�N·YHWNH]Ē�DONDORP�QRYHPEHU���¢Q��V]HUG¢Q�������
ȕTȄVȕN�NGU\�

#\�ȌTFGMNɦFɦM�LGNGPVMG\\GPGM�PȄNWPM�U\GOȌN[GUGP��XCI[�C\�CNȄDDK�VGNGHQPU\ȄOQMQP�

2ȕFGT�)CNKPC����������������

-QNKPIGT�/CTIȕ����������������

.,7(.,17ë

Az elmúlt években már sokszor olvashattatok a hírleveleinkben, felhívásainkban és 
C�&KȕJȌLDCP�KU�C�(TGWPFG�VȄOQICVȄUQMTȕN��+UMQNȄPM�-GEUMȌU�,WFKVPCM�MȘU\ȘPJGVɦGP�
�����DCP�MCREUQNȕFQVV�DG�C�(TGWPFG�FGT�'T\KGJWPIUMWPUV�4WFQNH�5VGKPGTU�PGXʆ�
CPVTQRQ\ȕHWU�U\GTXG\GV�MGTGU\VU\ȜNɦK�RTQITCOLȄDC����ȌXG�OȄT��JQI[�C�MȜNȘPDȘ\ɦ�
RȌP\ȜI[K�UGIȐVUȌIGV�P[ȚLVȕ�NGJGVɦUȌIGKMDɦN�FKȄMLCKPM��EUCNȄFLCKPM��QU\VȄN[CKPM�ȌU�
rajtuk keresztül egész iskolai közösségünk részesülhet. Ebben a tanévben már 
MȘ\GN�JCXK���������(V�C�JQ\\ȄPM�ȌTMG\ɦ�MGTGU\VU\ȜNɦK�VȄOQICVȄUQM�VGNLGU�ȘUU\GIG��
#\�ȌXGM�UQTȄP�XQNVCM�OȄT�VȄOQICVȕKPM�EUCNȄFQM��QU\VȄN[QM��ȌU�PȌJȄP[�ȌXKI�GI[�
DKQVGTOȌMGMGV�HQTICNOC\ȕ�PȌOGV�XȄNNCNCV�KU��0GO�EUWRȄP�RȌP\ȜI[K�UGIȐVUȌIGV�LGNGPV�
U\ȄOWPMTC�C�(TGWPFȌXCN�XCNȕ�MCREUQNCV��UɦV��GNUɦUQTDCP�PGO�KU�G\V�GOGNPȌPM�MK��
JC�CTTC�IQPFQNWPM��OGPP[K�OKPFGPV�MCRVWPM�OȄT�GVVɦN�C�NGJGVɦUȌIVɦN��-CRVWPM�
DCTȄVUȄIQMCV�
C�MGTGU\VU\ȜNɦMMGN�MKCNCMWNV�MCREUQNCVQMTȕN��NȄVQICVȄUCKMTȕN�OȄT�
ȐTVWPM�C�MQTȄDDK�&KȕJȌLCMDCP��ȌU�RȌNFCMȌRGMGV�
%KNNK�ȌU�/CVVJKCU�DGOWVCVȄUC�C������
,ȄPQU�PCRK�U\ȄODCP�VCNȄNJCVȕ���-CRVWPM�OGIJCVȕ�VȘTVȌPGVGMGV��OGIKUOGTJGVVȜPM�
UQMU\ȐPʆ�ȌNGVWVCMCV��VCPWNJCVVWPM�MCREUQNCVQMCV�ȌRȐVGPK�ȌU�GNGPIGFPK��MȘU\ȘPGVGV�
OQPFCPK��-CRVWPM�DɦXGP�HGLNɦFȌUK�NGJGVɦUȌIGV�CDDCP��JQI[CP�KU�JCU\PȄNLWM�HGN�C�
NGJGVɦ�NGILQDDCP�C�VȄOQICVȄUQMCV��HGNGNɦUUȌIIGN��U\GTGVGVVGN��ȌTVȌMGKPMGV�GTɦUȐVXG��
#OKMQT������DGP�GNɦU\ȘT�QU\VȄN[�MGTGU\VU\ȜNɦV�MCRQVV�)[ȘTI[RȄN�+NFKMȕ�QU\VȄN[C�
ȌU�G\\GN�GI[�XȄTCMQ\ȄUQP�HGNȜNK�PCI[�CFQOȄP[V�
GTTɦN�C�&KȕJȌL������JȚUXȌVK�U\Ȅ-
OȄDCP�QNXCUJCVVQM�DɦXGDDGP���NȌVTGJQ\VWM�C\�C\ȕVC�KU�OʆMȘFɦ�DGNUɦ�(TGWPFG�
#NCRQV��COKPGM�MȘU\ȘPJGVɦGP�C\�ȌTMG\ɦ�VȄOQICVȄUQMCV�U\ȌNGUGDD�MȘTDGP�VWFLWM�
MȘ\ȘUUȌIȜPM�UGIȐVȌUȌTG��C�RȌP\ȜI[K�U\QNKFCTKVȄU�GTɦUȐVȌUȌTG�JCU\PȄNPK��/ȌI�ȐI[��
MȘ\GN�GI[�ȌXVK\GFP[K�VCRCU\VCNCVVCN�C�JȄVWPM�OȘIȘVV�KU�HQN[COCVQUCP�OGIȚLWNȕ�
ȘTȘOOGN�ȌU�JȄNȄXCN�VWFLWM�HQICFPK�C�JȐTV�GI[�GI[�ȚLCDD�VȄOQICVȕTȕN��CJQI[CP�G\�
éppen a napokban is történt.  

#�MGTGU\VU\ȜNɦMȘP�VȚN�OȄUHCLVC�UGIȐVUȌIGV�KU�MCRVWPM�OȄT�C�U\GTXG\GVVɦN��5QM�UQM�
ȌXXGN�G\GNɦVV�LGNGPVɦUGP�JQ\\ȄLȄTWNVCM�C�VQTPCUȄVTWPM�HGNȄNNȐVȄUȄPCM�MȘNVUȌIGKJG\��C\�
idei év elején pedig bennünket is megkérdeztek, hogy szükségünk van-e segítségre 
C�LȄTXȄP[�QMQ\VC�PGJȌ\UȌIGM�ȄVJKFCNȄUȄJQ\��/KXGN�G\V�OGI�VWFVWM�ȘPGTɦDɦN�QNFCPK��
GNOGUȌNVȜM�PGMKM�C\�KUMQNCȌRȜNGV�HGNȚLȐVȄUK�VGTXGKPMGV��COKV�PCI[�ȘTȘOȜPMTG��������
'WTȕXCN�VȄOQICVVCM��C�UXȄLEK�'XKFGP\�#NCRȐVXȄP[�
OȌI�GI[�TȌIGDDK�ȌRȜNGVXȄUȄTNȄUK�
VGTXȜPMTG�HGNCLȄPNQVV��CFQOȄP[ȄXCN�GI[ȜVV�

)5(81'(�7Ù02*$7Ù62.�$�.5Ü=,6+(/<=(7(.%(1
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#\�ȌXGM�UQTȄP�C�(TGWPFG�OʆMȘFȌUȌV�GI[TG�LQDDCP�OGIKUOGTXG�OȌN[GDDGP�DGNG-
NȄVJCVVWPM�CDDC�KU��JQI[�U\GTVG�C�XKNȄIQP�OKN[GP�MȘTȜNOȌP[GM�MȘ\ȘVV�OʆMȘFPGM�
Waldorf-intézmények. Szeretnénk most egy kis kitekintést és helyzetképet adni 
C\�CNȄDDK��C�(TGWPFG�JQPNCRLȄTȕN�NGHQTFȐVQVV�CFQOȄP[MȌTɦ�NGXȌNNGN�CTTȕN��OKN[GP�MȘ-
TȜNOȌP[GM�MȘ\ȘVV�OʆMȘFPGM�9CNFQTH�ȕXQFȄM���KUMQNȄM�PȌJȄP[�QTU\ȄIDCP��#OKMQT�
CTTC�IQPFQNVWPM��JQI[�C�&KȕJȌLDCP�ȐTWPM�GTTɦN��CMMQT�C\�XQNV�C\�GTGFGVK�EȌNWPM��JQI[�
MKEUKV�MKVȄIȐVUWM�C�PȌ\ɦRQPVLCKPMCV��GNIQPFQNMQFVCUUWPM��UGIȐVUȜM�C�OGIKUOGTȌUK�
folyamatainkat. Annak pedig különösen örülünk, ha ezek a sorok arra ösztönöznek 
PȌJȄP[WPMCV��JQI[�CMKPGM�XCP�GTTG�NGJGVɦUȌIG�ȌU�ȚI[�ȌT\K��JQI[�OGIU\ȕNȐVLȄM�C\�
alábbi történetek, pénzügyi támogatást is nyújtson.

+¢ERU»�ªV�NDWDV]WU´I¢N��9¢OV¢JRN�D�
NRURQDY¢OV¢JRQ�EHO½O

Az egész világot érinti a koronaválság. A 
Waldorf-iskolák független intézményként 
nem kapnak állami támogatást, és sok 
helyen olyan nehéz gazdasági helyzetbe 
kerülnek, mely a puszta létüket veszé-
N[G\VGVK���#�MQTQPCXȄNUȄI�MȘXGVMG\OȌ-
P[GKPGM�GP[JȐVȌUG��EȐOʆ�UȜTIɦU�HGNJȐXȄ-
UWPMMCN�G\GMPGM�C�9CNFQTH�ȕXQFȄMPCM��
�KUMQNȄMPCM�ȌU�I[ȕI[RGFCIȕIKCK�KPVȌ\OȌ-
nyeknek szeretnénk segíteni. Világossá 
vált számunkra, hogy néhány országban 
különösen nehéz a helyzet, mert a ko-
ronaválsághoz háborúk, természeti ka-
VCU\VTȕHȄM�XCI[�QN[CP�U\ȘTP[ʆ�IC\FCUȄIK�
körülmények is társulnak, melyek már 
C�XKNȄILȄTXȄP[�GNɦVV�KU�TQODQNȕ�GTGLʆGM�
XQNVCM��(QTFȐVUWM�ƒI[GNOȜPMGV�PȌJȄP[�
KN[GP�QTU\ȄITC��'VKȕRKȄTC��.KDCPQPTC�ȌU�
Örményországra.

+DZ]LHQ��(WL´SLD��&RYLG�����V¢VNDM¢U¢V�
ªV�K¢ERU»�7LJUD\�EHQ

#\�ȌU\CM�GVKȕRKCK�*CY\KGP�MKUXȄTQUDCP�
�����ȕVC�OʆMȘFKM�9CNFQTH�ȕXQFC�������
U\GRVGODGTG�ȕVC�RGFKI�9CNFQTH�KUMQNC��
#�U\ȜNɦM�EUCM�LGNMȌRGU�ȘUU\GIGMGV�VWF-
PCM�ƒ\GVPK�C\�ȕXQFȄPCM�ȌU�C\�KUMQNȄPCM��
ȐI[�NȌVȜM�U\KPVG�MK\ȄTȕNCI�CFQOȄP[QM-
VȕN�HȜII��#�LȄTXȄP[�OKCVVK�MQTNȄVQ\ȄUQM�

sok családban a megélhetési forrás 
GNXGU\VȌUȌJG\�XG\GVVGM��#�U\ȜNɦM�PCI[�
TȌU\ȌPGM�LȘXGFGNOG�C�OG\ɦIC\FCUȄIK�
ȌU�MȌ\OʆXGU�VGTOȌMGM�ȌTVȌMGUȐVȌUȌDɦN�
származik, és a piacok kiesésével hirte-
len nincstelenné váltak.

6CXCN[�ȌX�GNGLG�ȕVC�C\�ȌU\CMMGNGV�CHTKMCK�
TȌIKȕ�VȘDD�GI[OȄUV�MȘXGVɦ�UȄUMCLȄTȄU-
UCN�KU�MȜ\F��#VUDCJC�)GDTG�5GNCUUKG�GN-
OQPFVC�PGMȜPM����������QMVȕDGT����ȌP�
számos raj elérte Hawzient és környékét 
KU��HGNHCNXC�C�FȚUCP�HGLNGVV�PȘXȌP[GMGV���
+IC\K�MCVCU\VTȕHC�G\��#\�'05<�ǱNGNOG\ȌUK�
ȌU�/G\ɦIC\FCUȄIK�5\GTXG\GVG�TȄXKNȄIȐV��
„Egy sáskaraj egy nap alatt körülbelül 
annyi táplálékot képes elfogyasztani, 
OKPV��������GODGTŬ��5QM�IC\FC�OȌI�
C\�ȌTȌU�GNɦVV�DGVCMCTȐVQVVC�C�ICDQPȄV��
remélve, hogy legalább az állataiknak 
lesz elég élelmük.

0QXGODGT�GNGLȌP�ǱU\CM�'VKȕRKC�VQXȄDDK�
nehézségekkel nézett szembe, amikor 
C�6KITC[�TȌIKȕDCP�C\�ȌX�GNGLG�ȕVC�NCR-
RCPIȕ�MQPHNKMVWU�JGXGU�JȄDQTȚXȄ�XȄNV��
6ȘDD�OKPV���������GODGT�XȄNV�OGPG-
MȜNVVȌ��#�JGXGU�JCTEQM�C�OKPFȘUU\G�����
MKNQOȌVGTTG�HGMXɦ�*CY\KGPV�KU�ȌTKPVKM��#�
telefon- és villanyvezetékeket többször 
elvágták, a piacok zárva maradtnak, az 
WVCM�RGFKI�VȚNVGTJGNVGM���*C�PKPEU�MȘ\-

lekedés, nagyon nehéz hozzájutni az 
CNCRXGVɦ�ȌNGNOKU\GTGMJG\��I[ȕI[U\GTGM-
JG\�ȌU�GI[ȌD�U\ȜMUȌINGVK�EKMMGMJG\��Ť�
OCI[CTȄ\\C�#VUDCJC�)GDTG�5GNCUUKG��#�
hawzieni Waldorf-iskolának és a diákok 
családjainak szükségük van a folyama-
tos segítségünkre.

%HMU»W��/LEDQRQ��IªNWHOHQ�LQ̨¢FL´�ªV�
SROLWLNDL�EL]RQ\WDODQV¢J

#�DGLTȚVK�MKMȘVɦDGP�CWIWU\VWU���ȌP�DG-
MȘXGVMG\GVV�RWU\VȐVȕ�TQDDCPȄU�UȚN[QUCP�
érintette a meggyengült országot. Az 
GNOȚNV�ȌXGMDGP�.KDCPQP�IC\FCUȄIK�JGN[-
zete folyamatosan romlott. A kormány 
nem akarja vagy nem tudja megoldani 
az infrastruktúra és a közüzemi szolgál-
tatások komoly problémáit;  a nemzeti 
XCNWVC��C�NKDCPQPK�HQPV�RGFKI�GTɦVGNLGUGP�
NGȌTVȌMGNɦFȘVV� C\� COGTKMCK� FQNNȄTTCN�
U\GODGP��#JQI[�4GGO�/QWCYCF��C�

5VGR�6QIGVJGT��GI[�I[ȕI[RGFCIȕIKCK�
iskola és szociális terápiás intézmény 
XG\GVɦLG�GNOQPFVC���#\�ȄVNCILȘXGFGNGO�
OKPFȘUU\G�����COGTKMCK�&QNNȄT�JCXQPVC���

#�U\QEKȄNKU�KPVȌ\OȌP[GM�ȌXGM�ȕVC�PGO�
kapnak állami támogatást, így teljes 
mértékben adományokra és adomány-
I[ʆLVȌUTG�U\QTWNPCM��#�MQTQPCXȄNUȄI�
még inkább megnehezítette a munkát. 
4GGO�/QWCYCF�ȚI[�RTȕDȄNLC�C�NGJGVɦ�
NGILQDDCP�OʆMȘFVGVPK�C�I[ȕI[RGFC-
IȕIKCK�KUMQNȄV��JQI[�MKU�EUQRQTVQMDCP�
dolgozik, házhoz megy, vagy online ta-
nít. A személyzet motiválása kihívást 
jelent, és sok munkát igényel. Jelenleg 
OȌI�G\�C\�KUMQNC�KU�EUCM�JCXK�����COG-
TKMCK�&QNNȄTPCM�OGIHGNGNɦ�ȘUU\GIGV�VWF�
ƒ\GVPK�C�OWPMCVȄTUCKPCM��#JJQ\��JQI[�
JȕPCRTȕN�JȕPCRTC�NGICNȄDD�G\V�C\�ȘU\-
U\GIGV�MK�VWFLȄM�ƒ\GVPK��C�UGIȐVUȌIȜPMTG�
van szükségük.

6]DQ\D�%DO£]V�����RV]W£O\
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-HUHY¢Q���UPªQ\RUV]¢J��D�+HJ\L�.D-
UDEDK�N·U½OL�NRQ̨LNWXV�ªV�DQQDN�N·-
vetkezményei

ǽTOȌP[QTU\ȄIDCP�JCV�JȕPCRTC�DG\ȄTVCM�
az iskolák, utána pedig a gyerekek csak 
szigorú feltételek mellett térhettek vissza 
az iskolába. A hosszúra nyúlt iskolabe-
zárás, a higiéniai körülményeknek meg-
HGNGNɦ�U\GOȌN[GU�VCPȐVȄU�ȌU�C�VȄTUCFCNOK�
távolságtartási szabályok betartására 
KTȄP[WNȕ�GZVTC�GTɦHGU\ȐVȌUGM�C�HGNUɦDD�
osztályok további online tanításával és 
a korlátozásokkal együtt nagy gondot je-
lentenek a jereváni Waldorf-iskolának is: 
�#�FKȄMQM�U\ȜNGKPGM�VȘDDUȌIG�C\�KFGIGP-
HQTICNQODCP��MȄXȌ\ȕMDCP��ȌVVGTOGMDGP�
ȌU�U\ȄNNQFȄMDCP�FQNIQ\KM��Ť�OCI[CTȄ\\C�
Ara Atayan az Aregnazan Waldorf-iskolá-
DȕN��OGN[GV�OȌI�C\������GU�ȌXGM�GNGLȌP�
alapítottak. 

�5QMCP�GNXGU\VGVVȌM�C�OWPMȄLWMCV��8CP��
CMK�MGXGUGDD�VCPFȐLCV�ƒ\GV��XCP��CMK�GI[-
ȄNVCNȄP�PGO�VWF�HK\GVPK�UGOOKV���#TC�
#VC[CP�EUCM�VCXCN[�ɦU\TG�XQPCVMQ\ȕCP�
C�JCXK�MȘNVUȌIXGVȌU����U\Ȅ\CNȌMȄV�MKVG-
Xɦ�XGU\VGUȌIGMMGN�U\ȄOQNV��ǽUU\GUGP�
��������GWTȕU�JKȄP[V�MGNN�MKGI[GPNȐVGPK��
JQI[�C\�KUMQNC�VQXȄDD�OʆMȘFJGUUGP��#�
koronaválság mellett az ország a He-
gyi-Karabah miatt kitört évszázados 
XKU\ȄN[VȕN�� C\�C\GTDCLF\UȄPKCM�ȌU�C\�
örmények közötti háború következmé-
P[GKVɦN�KU�U\GPXGF��

Ebben a háborúban a Waldorf-iskola 
több egykori diákja is életét vesztette. 
A háború kiterjedésének következté-
ben sok örménynek el kellett hagynia 
Hegyi-Karabahot. Az Aregnazan Waldorf 
Iskola most nagyszámú nincstelen me-
PGMȜNVTɦN�IQPFQUMQFKM��

Bármilyen támogatásra, akár további 
PGXGNɦK�MCRCEKVȄU��CMȄT�ȌNGNOKU\GT�XCI[�
szállás formájában, nagy szükség van.

Hálás köszönettel az adományokért,

0CPC�)QGDGN��*GPPKPI�-WNNCM�7DNKEM��
$GTPF�4WH��#PFTGCU�5EJWDGTV

#FQOȄP[U\ȄONC�
0ȌOGVQTU\ȄI�

Freunde der Erziehungskunst

).5�$CPM�$QEJWO

+$#0��&'�������������������������

$+%��)'01&'/�).5

Keyword: „Waldorf in crisis areas“

A Freunde honlapja (német, angol és 
URCP[QN�P[GNXGP� KU�QNXCUJCVȕ���YYY�
waldorf-freunde.de

Az összeállítást készítette: Fábián Zsuzsa

7(50¥6(.%ë/�)¨**ë'Ü6=

/CFCTCUK�#PKMȕ� 
(CTO�CNCRȚ�0GXGNȌUȌTV�'I[GUȜNGV���4ȜI[GM�MȘ\ȘUUȌI��)ȘFȘNNɦ

Összeállítás:

��� #�VGTOȌUGMGV�ƒPQOCP�C�MȘTȜNDGNȜN�HȌN�EGPVKOȌVGTTG�P[ȚLVQVV�I[WTOȄDC�P[QOLWM�

��� (ȌO�UȜVɦHQTOȄMMCN�VGVU\ɦNGIGU�OGPP[KUȌIʆ�MQTQPIQV�MȌU\ȐVȜPM�

#\�ɦU\K�UȌVȄM�GONȌMGKV�UQMȄKI�OGIɦTK\JGVLȜM��JC�U\ȐPGU��U\CIQU�Uȕ�NKU\V�
gyurma formákban a szobánk falán díszeleg.

)[WTOC�JQ\\ȄXCNȕK�

• ����I�NKU\V
• ��FN�XȐ\
• ��GXɦMCPȄN�QNCL
• ��PCI[�GXɦMCPȄN�Uȕ
• ����EUGRR�KNNȕQNCL�

5\ȐPG\ȌUJG\�HʆU\GTGM�

• $CTPC��-CMCȕ
• Citrom: Kurkuma
• Narancs: Pirospaprika
• <ȘNF��5RKTWNKPC�RQT
• Szürke: Szénpor

6]DEµ�.UDMF]£U�.LUD�����RV]W£O\
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��� 5\CNOCU\ȄNNCN�XCI[�U\ȐXȕU\ȄNNCN�MKN[WMCU\VLWM�ɦMGV�

4. 6GNLGU�U\ȄTCFȄU�WVȄP�HGNMȘVJGVɦ�C\�ȘUU\GU�MQTQPI�
5. Végül akaszd szobád falára, hogy mindig gyönyörködhess benne.

���6+22��C�I[WTOC�CNCRTGEGRV�
U\ȐPG\XG�KU��LȕN�\ȄTȕFȕ�FQDQ\DCP�UQMȄKI�LȄVȌMMȌPV�
is megállja a helyét.

SZENT MÁRTON NAPRA
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UTÓSZÓ

ŭ#MMQT�OC�JQI[CP�DGU\ȌN�/KEJCGN!�Ų�MQOQN[CP�DGU\ȌN��ȚI[��JQI[�OKPFKI�
valami nagy dologra tartja képesnek az embereket. Nem akar csupán be-
HQICFȕ�GODGTGMGV��CMKM�OKPFKI�EUCM�GNHQICFPK�CMCTPCM��(ȘNȘVVȜM�OKPFKI�
nagyvonalúan szemet huny. Azokat keresi, akik saját maguk akarnak vég-
JG\XKPPK�XCNCOKV��COKV�C�XKNȄIDCP�C�XKNȄIPCM�MȐXȄPPCM�Ŭ

(PLO�%RFN��0LK£O\�HV]P«MH

Amikor a születésnapomra megkaptam 
C�-ɦJCNOK�EUCNȄFVȕN�
ȌU�RGTU\G�TȘIVȘP�
GN�KU�QNXCUVCO��2GVGT�5GNI�%KXKN�MWTȄ\UK�
EȐOʆ�MȘP[XȌV��OȄT�CMMQT�QVV�OQVQU\MȄNV�
bennem az a gondolat, hogy valami 
KN[GUOKTɦN�MGNNGPG�U\ȕNPKC�C�MȘXGVMG\ɦ��
ɦU\K�&KȕJȌLPCM��#�U\GTMGU\VɦEUCRCVVCN�
UQMCV�DGU\ȌNIGVVȜPM�GTTɦN��ȌU�XȌIȜN�KU�C�
V]DEDGV¢J�ªV�IHOHOĒVVªJ�témakörét vá-
NCU\VQVVWM�LGNGP�U\ȄOWPM�Hɦ�VȌOȄLȄPCM���
Néhány hete páran meghallgattuk Ertsey 
#VVKNC�GNɦCFȄUȄV�C�%KPMQVCK�9CNFQTH�ǺXQ-
FȄDCP��COK�VQXȄDD�GTɦUȐVGVVG�DGPPȜPM�
azt, hogy ezzel foglalkozzunk. Azt sze-
rettük volna kicsit mélyebben és többféle 
PȌ\ɦRQPVDȕN�MȘTDGLȄTPK��JQI[�XCLQP�OK�
NGJGV
PG��C�9CNFQTH�KPVȌ\OȌP[GM�U\GTGRG�
ȌU�HGNGNɦUUȌIG�QN[CP�ȌNGVJGN[\GVGMDGP��
amit például a koronavírus hozott (lezá-
rások, távolságtartás, digitális oktatás, 
ȌNɦ��U\GOȌN[GU�MCREUQNCVQM�JKȄP[C��QNVȄ-
UQM��XȌFGVVUȌIK�KIC\QNXȄP[�UVD����

Vajon lehetnek-e más utak, mint elfo-
gadni mérlegelés nélkül mindent, amit 
GNɦȐTPCM�PGMȜPM!�/KDGP�ȌU�OGFFKI�NGJGV�
MQORTQOKUU\WOQMCV�MȘVPK!�*QI[CP�NG-
JGV
PG��XCNȕDCP�U\CDCF�KUMQNȄMCV��ȕXQFȄ-
MCV�OʆMȘFVGVPK!�/GTȜPM�G�OCIWPMPCM�
ȌU�OȄUQMPCM�XCNȕFK��ɦU\KPVG�ȌU�DȄVQT�
kérdéseket feltenni, és mély megisme-
TȌUDɦN�HCMCFȕ�XȄNCU\QMCV�MGTGUPK�TȄLWM!�

'I[�&KȕJȌLPȄN�RGTU\G�G\�C\ȌTV�UQUGO�GP[-
P[KTG�GI[U\GTʆ��JQI[�MKXȄNCU\VWPM�GI[�
VȌOȄV��ȌU�OCLF�OKPFGPMK�CTTȕN�ȐTŲ�(QN[C-
matában alakul, mindig jönnek közben 
ȚL�ȘVNGVGM��C\�GTGFGVK�VȌOȄVȕN�VȄXQNKPCM�
VʆPɦ�ȐTȄUQM��ȌU�RGTU\G�C�VGTXG\GVV�EKMMGM�
UGO�OKPFKI�MȌU\ȜNPGM�GN��ǵI[�DGPPȜPM�
is folyamatosan alakul, változik menet 
közben, hogyan rakjuk majd össze, mi-
lyen témához kérjünk meg (beszéljünk 
TȄ�U\GNȐFGPŲ��OȌI�I[QTUCP�XCNCMKV��JQI[�
írjon, mit kellene még egy kicsit átdol-
IQ\PK��HQTOȄNPK��'IȌU\GP�CFFKI�C\�WVQNUȕ�
hajnali pillanatig, amíg nyomdába kerül 
az újság, alakul és változik, hatunk rá és 
JCV�TȄPM��ȌNɦ�ȌU�ȌNVGVɦ�C�MȌU\ȐVȌUG��

#\�GNUɦ�EKMMGM�DGȌTMG\ȌUGMQT�OQUV�KU�
nagyon nehéz volt elképzelni, hogyan 
VWFWPM�C�Hɦ�VȌOȄPMPȄN�OCTCFPK��FG�ȚI[�
éreztük, hogy nekünk is nemcsak sza-
DCFUȄIWPM��FG�HGNGNɦUUȌIȜPM�KU��JQI[�
ezzel foglalkozzunk ebben a formában 
is. Bizalommal vártuk, hogy kialakul és 
szépen összeáll a végére, és így is lett. 
#\�ȌXP[KVȕ�OGUȌVɦN�C�(TGWPFG�VȄOQIC-
VȄUQMKI�OKPFGPDGP�NȄVJCVȕ�ȌU�ȌT\ȌMGN-
JGVɦ�C\�C�IQPFQNMQFȄUK�HQN[COCV��COK�
OKPFGPPCRLCKPMPCM�KU�TȌU\G�U\ʆMGDD�ȌU�
tágabb közösségeinkben. 

/GIGTɦUȐVȌUMȌPV��C�VGNLGUUȌI�KIȌP[G�PȌN-
MȜN�PȌJȄP[�GJJG\�MCREUQNȕFȕ�IQPFQNCV�
C�EKMMGMDɦN�

• A mérlegelés alapfeltétele a tudatos-
ság. Csak tudatos mérlegeléssel tud 
C�MȌV�RȕNWU�MȘ\ȘVV�NȌVTGLȘPPK�XCNCOK�
új. De ez az új már közös, mely egy 
FKPCOKMWU�GI[GPUȚN[DCP�ȄNNCPFȕ�XȄN-
tozásra képes.

• #�NȄPIHQTTȄU�ɦT\ɦK�XCI[VQM��ɥTK\\ȌVGM�
mindannyian a forrást! Együtt többek 
vagytok! Együtt többre vagytok ké-
pesek!

• A szeretetnek szüksége van érzelmi 
RTȕDCVȌVGNGMTG��NGNMK�OGIRTȕDȄNVCVȄ-
UQMTC��JQI[�HGLNɦFȌUPGM�KPFWNJCUUQP��
ugyanakkor a szeretet csak a szabad-
UȄIDȕN�U\ȜNGVJGV�OGI�

• #\�CPVTQRQ\ȕƒC�C\�ȄNVCNȄPQU�GODG-
TKPGM�C�MȐUȌTNGVK�OȕFU\GTG�

• #�U\GTGVGVVGNLGU�KUVGPK�GTɦM�EUCM�QVV�
ȄNNPCM�OWPMȄDC��CJQN�C\�GODGTK�GTɦM�
elérkeznek a határaikhoz.

• .ȌVG\KM�G�EKXKN�MWTȄ\UK��GTɦ�ȌU�DȄVQTUȄI�
C\V�OQPFCPK��JQI[��0'/!

• Hogyan tudjuk a jelenleginél hatéko-
P[CDDCP�MȌRXKUGNPK�C\�CPVTQRQ\ȕƒCK�
ember- és világképet az iskoláinkban, 
COKP�C�9CNFQTH�RGFCIȕIKC�KU�CNCRU\KM�

• ǿI[�VGNV�C�P[ȄT��JQI[�MȘTȜNȘVVGO�U\ȕ�
szerint és átvitt értelemben is „kizöl-
FȜNVŬ�C\�KUMQNC��ȌU�GVVɦN�VȘDD�OKPV�Lȕ�
érzés töltött el.

• #\�KUMQNC�U\ȄOWPMTC�GI[�ŭȌNɦ�NȌP[Ŭ��
*CUQPNȕMȌRRGP�C\�GODGTJG\�XCP�ƒ-
zikaisága, lelkisége és szellemisége, 
s ezek a részek szervesen kapcso-
NȕFPCM�GI[OȄUJQ\��ȌU�MK�KU�JCVPCM�
egymásra, meghatározzák egymást. 

Emellett folyamatosan alakulnak, vál-
VQ\PCM��U�ȐI[�Ť�TGOȌP[GKPM�U\GTKPV�Ť�
HGLNɦFPGM�

• #\�KUMQNCK�MQP[JC�PGO�NGJGV�RTQƒVQ-
TKGPVȄNV�XȄNNCNMQ\ȄU�Ť�HQPVQU��JQI[�
az egész iskolai közösség akaratát 
fejezze ki.

• /GTV�XCNȕDCP�OKPFGP�MKEUKDGP�MG\Fɦ-
dik és sok kicsi sokra megy. Na meg… 
csak együtt megyünk sokra!

• „Kedves Mihály! Adj bátorságot a kér-
FȌUGKPMJG\�ȌU�WVCV�C�XȄNCU\QMJQ\ЏŬ

#\��JQI[�Lȕ�ȚVQP�JCNCFWPM�G��VCNȄP�EUCM�
VȘTVȌPGNOK�VȄXNCVQMDȕN�HQI�VKU\VȄDDCP�
NȄVU\ȕFPK��UɦV�NGJGV��JQI[�OȌI�CMMQT�KU�
XKVCVJCVȕ�NGU\��#OKV�OQUV�OGIVGJGVȜPM�
és meg kell tennünk az az, hogy folya-
matosan keressük az utat, feltesszük a 
kérdéseket és gondolkodunk a válaszo-
MQP��MCREUQNȕFWPM�GI[OȄUJQ\��OGIKU-
OGTȜPM��NGJGVɦUȌIGKPMJG\�MȌRGUV�OKPȌN�
ítéletmentesebben. Ahogyan Krisztián 
ȌXP[KVȕ�OGUȌLȌDGP�QNXCUJCVȕ��ɦTK\\ȜM�C�
forrást; és mérlegelünk, ahogyan ebben 
'T\UKMG�UQTCK�KU�OGIGTɦUȐVGPGM�DGPPȜP-
ket. Mindezeket a mindennapokban a 
VGVVGKPMMGN�KU�MKHGLG\\ȜM��+UVXȄP�ȌU�/KMNȕU�
KU�OGIOWVCVLC��CJQI[CP�ŭȌNɦ�NȌP[Ŭ�MȌPV�
U\ȌRȜN�ȌU�HGLNɦFKM�C\�KUMQNC�MȜNUɦ�DGNUɦ�
környezete; ahogyan teszünk azért, hogy 
megtaláljuk ezekhez a forrásokat az eb-
DGP�C�U\ȄODCP�KU�QNXCUJCVȕ�MȜNȘPDȘ\ɦ�
OȕFQMQP�
(TGWPFG��MȘXGVGU�CFQOȄP[-
I[ʆLVȌU���-GTGUUȜM�C�VQXȄDDNȌRȌUK�NGJG-
VɦUȌIGMGV�C�OKPȌN�VȘDD�U\GORQPVDȕN�
U\CDCF��HGPPVCTVJCVȕ�KUMQNC�HGNȌ�Ť�GJJG\�
adhat további támpontokat például az 
KUMQNCK�MQP[JȄTȕN�U\ȕNȕ�HQTFȐVȄU��%JTKU-
tof Wiechert vagy Peter Selg gondolatai 
ǩMQU�ȌU�1TUK�VQNOȄEUQNȄUȄDCP��-Ș\ȘUGP�
MGTGUUȜM�C\�WVCV��C\�ȌRȐVɦ�ȌU�ȘUU\GVCT-
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Vȕ�GTɦ�ȌTG\JGVɦ�/CTIȕ��$GC��#PKMȕ��#FTK��
$GTPK��,WVMC�DGU\ȄOQNȕKDȕN�C�MȜNȘPDȘ\ɦ�
MȘ\ȘUUȌIK�VGXȌMGP[UȌIGMTɦN�KU��)[CTOCVK�
,WFKV�ȐTȄUȄDȕN�DGRKNNCPVȄUV�P[GTJGVȜPM�C�
regis civil kurázsiba is, így jobban érez-
hetjük, hogy egyáltalán nem egyedül 
MGTGUUȜM�C\�WVCV��#�XȄNUȄIȘXG\GVGMDɦN�
DGOWVCVQVV�MȘTMȌRDɦN�NȄVJCVȕ�C\�KU��JQI[�
mennyire más, mennyire számunkra 
felfoghatatlanul nehéz helyzetekben is 
helyt tudnak állni, helyt kell állniuk Wal-
dorf-intézményeknek, közösségeknek. 
És persze az égiek is teszik a dolgukat, 
ahogyan ez Merci fordításában is meg-
GTɦUȐVȌUTG�MGTȜN��

Mostanában sok visszajelzést kaptunk, 
JQI[�GI[�GI[�HGNOGTȜNɦ�MȌTFȌUPȌN��VȌ-
OȄPȄN�GNɦXGU\KVGM�C�&KȕJȌLCM�TȌIGDDK�
számait, hogy felidézzétek, újraolvas-
UȄVQM��QN[MQT�OȌI�U\ȜNɦK�GUVGMGP�XCI[�

MQPHGTGPEKȄMQP�KU�GNɦMGTȜN�GI[�GI[�MQ-
TȄDDK�EKMM��5ɦV��PGO�KU�EUCM�C�IȘFȘNNɦK�
közösségben, hanem tágabb közegben 
is, aminek szintén nagyon örülünk, hi-
szen mindannyian „egy köpönyeg alatt 
XCI[WPMŬ��CJQI[CP�CTTȕN�OȄT�VȘDDU\ȘT�KU�
ȐTVWPM�
NGIGNɦU\ȘT�C\�ȚLTCKPFȐVQVV�&KȕJȌL�
NGIGNUɦ�������CFXGPVK�U\ȄOȄDCP���

Azzal a reménnyel indítjuk el a nyomdá-
DC�C\�ɦU\K�&KȕJȌLCV��JQI[�OKPFGPMK��CMK�
kézbe veszi, talál benne olyan írást, amit 
szívesen olvas, ami elgondolkodtatja, se-
gíti a megismerési folyamatait, újabb és 
újabb kérdéseket és válaszokat inspirál. 
*KU\GP�ŭC�OKJȄN[K�UQJCUGO�C�NȌVG\ɦDGP�
és a készben rejlik, hanem egészen újon-
nan kell megtalálni és megtanulni érezni; 
OKPFKI�C�MGNGVMG\ɦDGP�XCP��CDDCP��COK-
ȌTV�MȜ\FGPK�MGNN�Ŭ�

Fábián Zsuzsa
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