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A szépet csodálni
Az igazat óvni
A nemeset tisztelni
A jót elhatározni
Ez vezeti az embert
Az életben célokhoz
A cselekedetben a helyeshez
Az érzésben a békességhez
A gondolkodásban a fényhez;
És megtanítja bízni
Az isteni elrendelésben
Mindenben, ami létezik
A világmindenségben
A lélek mélyén.
Rudolf Steiner: Ima esti harangszóra

Kedves Olvasó!

Alighanem a fenti sorokhoz hasonló gondolatok vezérlik mindazokat, akik arra teszik fel az életüket, hogy a
Waldorf-mozgalom ügyét szolgálják. Nagy öröm számunkra, hogy a Három a Köbön harmadik számában
három olyan elhivatott embert mutathatunk be, akiknek sokat köszönhetnek a világ Waldorf-iskolái, óvodái
és pedagógusképzései. Mindhárman olyan nemzetközi szervezetek képviselői, melyek a Waldorf-pedagógia
támogatására jöttek létre, és hosszú évtizedek óta folytatják rendületlenül ez irányú tevékenységüket.
És, ha már harmadik szám, akkor legyen egy ráadás is: negyedik interjúalanyunk egy hazai alapítvány
képviselője, melynek célja olyan magyarországi kezdeményezések támogatása, melyek Waldorf-iskolák,
óvodák, az őket fenntartó szervezetek, illetve a pedagógusképzések megerősödését és növekedését segítik.
Interjúalanyaink:
– Nana Göbel [Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners]
– Prof. Dr. Dirk Randoll [Software AG – Stiftung]
– Jürgen Schweiß-Ertl [MAHLE – Stiftung]
– Verba Judit [Szabadságra Nevelésért Alapítvány]
Bízunk benne, hogy ezeknek az elhivatott embereknek a gondolatai inspirációul szolgálnak majd minden
olvasó számára.

Jó olvasást kívánunk!

Kmety-Molnár Györgyi, Kótai Zita, Szabó Zoltán
a Magyar Waldorf Szövetség munkatársai
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freunde-waldorf.de

„A Waldorf-iskolák láthatóvá teszik az oktatás
szabadságának igényét. Függetlenül
attól, hogy Zimbabwében, Nana Göbel
vagy Bristolban vannak.”
Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners

3x3 kérdés

Nana Göbelhez, a Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners ügyvezetőjéhez

1. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először hallottad a kifejezést: Waldorf?
– A memóriám nem a legjobb. Sok évtizedre kell visszatekintenem, mivel már 4, vagy 5 éves koromban euritmia
órákra jártam annak a városnak a Waldorf-iskolájába, ahol felnőttem. Az iskolát 1949-ben alapították, így ez
Németország egyik legrégebbi Waldorf-iskolája. Jelenleg 252 Waldorf-iskola van Németországban.
A II. világháború után mindent újra kellett építeni. Azon néhány Waldorf-iskola közül, amelyek már a háború
előtt léteztek, 6 újranyitott 1945 és 1949 között, és ugyanebben a négy évben 17 új iskola is létrejött. Az én
iskolám egyike volt az újonnan megnyíltaknak, és már néhány éve működött, amikor nagy örömömre
lehetőségem lett, hogy kisgyermekként ott euritmiázhassak. Nagy szerencsémre a szüleim ebbe az iskolába
írattak. Így a Waldorf kifejezés végigkíséri az egész életemet.
2. Milyennek látod az utat, melyet azóta bejártál?
– Az iskola felső tagozatán aktív kapcsolatba kerültem a Waldorf-pedagógiával, különösen annak világszintű
oktatási impulzusával, csakúgy, mint az oktatás szabadságának ideájával. Nemzetközi Waldorf-diákkonferenciák
szervezésébe kezdtünk, és tele voltunk az oktatás szabadsága iránti lelkesedéssel. A Freunde der
Erziehungskunst, a Waldorf-óvodákat és iskolákat támogató szervezet impulzusa ezekből az ideákból ered, és
ezt a mozgalmat szolgálja. Az oktatás szabadságának szükségességét megértve hoztuk létre a European Forum
for Freedom in Education-t is. Nagy örömömre szolgált, hogy ebben a szervezetben sok éven keresztül együtt
dolgozhattam Vekerdy Tamással. Mindebből látható, hogy ezek az ideák befolyásolták a tanulmányaimat, és
vannak hatással mindmáig a szakmai életutamra.
3. Mik voltak ez idő alatt a legkedvesebb, illetve a legkellemetlenebb emlékeid?
– A Waldorffal kapcsolatos emlékeim? A legkedvesebb emlékeim a felső tagozat biológia óráihoz kötődnek,
annak a villanásszerű megértéséhez, hogy a természet világa egy szerves egységet képez, és hogy semmi nem
létezik a másik nélkül. És hogy a természet minden szinten megmutatja, hogy minden egyed önálló részét képezi
a teljes szervezet ideájának. Azt is mondhatjuk, hogy minden fajban a nagy egész egyfajta egyoldalúsága válik
láthatóvá. A természet nem véletlenszerű, hanem egy idea kibontása. Mélyen megütött, amikor ezt
megértettem. A kellemetlen oldalon az áll, amikor hosszabb ideje létező iskoláknak már nem kell a létezésért
küzdeniük, és „burzsoává” válnak. Az ebből fakadó viselkedés a változtatási akarat hiányának a jele, és
hátráltatja a fejlődést.
4. Ha találkoznál a „Kis herceggel”, mit mondanál neki a Waldorfról? Hogyan mutatnád be neki?
– Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a felnőtté válásnak egy olyan módja, amely megtanított tanulni, a
tanulás által megérteni, a megértés által pedig változni. Voltak emberek, akik a csillagok, a kövek, a különböző
lények, minden élő dolog rejtett (nem azonnal egyértelmű) oldala iránti őszinte érdeklődéssel tekintettek a
világra. Emberek, akik kezükbe vették a sorsukat, és munkához láttak. Örömmel és kíváncsisággal telve
dolgoztak. Helyeket hoztak létre mások, de különösen gyermekek számára. Soha nem álltak meg, ha hegynek
ütköztek; lehetőségnek tekintették, hogy megmásszák. Amikor egy hatalmas tengerhez értek, az úszás
lehetőségét látták meg benne. Soha nem lehettek biztosak abban, hogy célt érnek, mégis folytatták.
5. Mesélj a szervezetről, melyet képviselsz! Milyen partnerekkel működik együtt? Miben látod az
együttműködés alapját?
– A Freunde der Erziehungskunst egy olyan szervezet, amely a leginkább rászoruló Waldorf-iskolákat, óvodákat
és gyógypedagógiai intézményeket támogatja pénzügyileg, kapcsolatrendszerével, önkéntesekkel,
mentorokkal stb. A Covid19 miatti óvoda és iskolabezárások sok intézményt nagy kihívások elé állítottak. A
gyermekek az otthoni egyedüllétben, az osztálytársaikkal és tanáraikkal való találkozást nélkülözve szenvednek;
az intézmények – különösen az olyan országokban, ahol a független iskolák nem kapnak állami támogatást,
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pl. Afrikában és Latin-Amerikában – a túlélésért küzdenek. Elindítottunk egy nagy közös akciót annak
érdekében, hogy a pedagógusok és más munkatársak megkaphassák a fizetésüket; megakadályozva ezzel azt,
hogy az intézményeket elhagyni, és más munkát keresni kényszerüljenek. Nem kizárt, hogy a legtöbb latinamerikai iskola akár jövő februárig is zárva tart. A Freunde der Erziehungskunst nem egy programot követ,
hanem mindig a pillanatnak, az adott körülményeknek megfelelve próbál cselekedni. Bátorítani próbálja a
pedagógusokat és a szülőket, átadva nekik egy világméretű mozgalom tagjai közé való tartozás igaz érzését.
6. Mi lenne az az állapot, helyzet, amelyben úgy éreznéd, minden terved és álmod megvalósult?
– Az álmaim mindig nagyobbak, mint bármilyen, általam megfigyelt helyzet. Remélem, hogy soha nem kerülök
olyan helyzetbe, amikor azt mondhatnám, minden álmom valóra vált. Ez meglehetősen unalmas lenne, és
semmi feladat nem maradna. Szerencsére nincs földi mennyország, és szerencsére az álmaink hatalmasak.
7. Mit gondolsz, mi a szerepe, helye a Waldorf-mozgalomnak a világban?
– Az én szememben különböző szintek vannak a kérdés megválaszolására. Először is van az individuális
gyermek és az individuális pedagógus szintje. Úgy gondolom, hogy minden gyermek nagyszerű ajándékot kap
azáltal, hogy a tanár nem csak a határait látja annak, ahol a gyermek éppen tart, hanem látja azt is, hogy mivé
képes még válni. Megkapják a fejlődés lehetőségét; egy belső és egy külső teret a fejlődéshez. A pedagógus
oldaláról ez egy aktív folyamat, amely nem történik önmagától. Tudatos és megterhelő iskolázást követel meg.
Második szinten a Waldorf-iskolák emberek (szülők és pedagógusok) közösségei, akik kezükbe véve ezt a
közfeladatot, megszerveznek együtt egy iskolát. A Waldorf egy erős és meglehetősen egészséges, alulról
szerveződő mozgalom. Ha egy intézmény a benne és érte dolgozók szándéka szerint alakul, akkor könnyen
felismerhető, sajátos jegyeket fog magán viselni. Egy ilyen intézmény lehetőséget ad a civil felelősségvállalásra,
láthatóvá téve, hogy minél több teret kap az egyéni aktivitás, az emberek annál nagyobb felelősséget vállalnak.
Harmadik szinten a Waldorf-iskolák – csakúgy, mint más független iskolák – láthatóvá teszik az oktatás
szabadságának igényét; függetlenül attól, hogy Zimbabwében, Kolumbiában, Shanghaiban, vagy Bristolban
vannak. Egy emberi lénynek szüksége van arra a példára, ahogy egy szabad pedagógus független
személyiséggé válik, egy szabad pedagógusnak pedig szüksége van egy szabad oktatási rendszerre, hogy
kibontakoztathassa a képességeit. Fontos lenne tisztáznunk, hogy mit értek „szabad” alatt. Erre talán majd egy
másik cikkben kerülhet sor, ebben a pillanatban legyen elegendő annyi, hogy a szabadság ebben a pedagógiai
kontextusban az emberi fejlődés és a számtalan téma mély megértésére való törekvést jelenti. Hasonlóképpen
jelenti az imaginatív módon való ábrázolásra, beszédre és leírásra való törekvést, valamint a szociális életben –
minden társadalmi kontextusra kiterjedően – a cselekvést érintő felelősség felvállalására való törekvést.
Mindannak, amit a szabadság fogalma alatt értek, semmi köze az önkényességhez. Ez egy egyedülálló
lehetőség a szükséges cselekedetekhez, egy konkrét pillanatban, a konkrét gyermekekkel.
8. Milyennek látod a jövőt?
– A válasz attól függ, hogy mennyire akarok a jövőbe előre tekinteni. A közeli jövő biztos, hogy mélyíteni fogja a
világ legtöbb társadalmában jelenleg látható hasadékot. Ez a hasadék mély, és napról napra egyre mélyebb. Az
én szememben az egyetlen gyógyító erő az oktatás. A nem csupán tudásalapú, hanem egyúttal morális oktatás.
Egy olyan oktatás, amely az öntudatosság, valamint a napjaink nagy feladataira való reflektálás és az azokban
való részvételi akarat irányába vezet; a társadalmi békétől mint legfontosabbtól kezdve a természetvédelemig,
a gazdasági egyensúlytól az egyenlő esélyekig... A jövő két lehetőséget tartogat, és nem lehet megkerülni a
döntést egy jobb, vagy egy tönkretett világ között. Mi döntjük el, azáltal, ahogyan cselekszünk. Mi csináljuk.
9. Levezetésként játsszunk egy asszociációs játékot! A játék lényege, hogy az elhangzott szó után azonnal
mondd ki azt, ami az eszedbe jut!
I. Ha azt mondom: „Antropozófia?”
Azt mondom: „Lehetőségek.”

II. Ha azt mondom: „Waldorf?”
Azt mondom: „Szellem az oktatásban.”

III. Ha azt mondom: „Ember?”
Azt mondom: „Értékek és méltóság.”
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„A Waldorf-mozgalom fontos ellenpontot
képez az eliparosodott nemzetek egyre
erősödő materializmusának
Prof. Dr. Dirk Randoll
emberképével szemben.”

Software AG – Stiftung

3x3 kérdés

Prof. Dr. Dirk Randollhoz, a Software AG – Stiftung projektvezetőjéhez

1. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először hallottad a kifejezést: Waldorf?
– Abban az időben, 25 évvel ezelőtt, mindkét gyermekünk a lakásunktól pár percre lévő Montessori óvodába
járt. Ez idő alatt a feleségemmel megfigyelhettük, hogy ott nagyon sokat tanítanak a fejen keresztül. Ez arra
késztetett bennünket, hogy minél előbb találjunk egy olyan iskolát, ahol „fejjel, szívvel és kézzel” tanulhatnak és
dolgozhatnak. Addigra már találkoztunk a Waldorf-pedagógiával, amelyet már a neveléstudományi
tanulmányaimból ismerhettem. Ezután mindkét gyermek a Frankfurt am Main-i Szabad Waldorf Iskolába járt –
40 km-re lakóhelyünktől, ami mindenki számára nagy szervezési kihívást jelentett.
2. Milyennek látod az utat, melyet azóta bejártál?
– Iskolás gyermekeink apjaként olyan dolgokat is láttam, amelyek a Waldorf-iskolában kevésbé mentek jól.
A neveléstudomány szakembereként ez arra ösztönzött, hogy empirikusan kutassam ezt az iskolaformát. Nagy
probléma volt – és részben az ma is – a tanítás minősége. Ez is az egyik oka annak, hogy a Software AG –
Stiftunghoz fűződő projektvezetői tevékenységem keretében 2002 óta elköteleztem magam az Alanus Egyetem
neveléstudományi szakterületén, ahol egy akadémiai irányultságú Waldorf-tanárképző programot
fejlesztettünk ki, többek között a Waldorf-pedagógia és az általános neveléstudomány közötti párbeszéd
elősegítése céljából.
3. Mik voltak ez idő alatt a legkedvesebb, illetve a legkellemetlenebb emlékeid?
– Az egyik legszebb emlékem, amikor egy egész osztályt láttam a színpadon, és megélhettem, ahogy örömmel
és lelkesedéssel játszották a szerepüket, illetve játszottak a hangszerükön a zenekarban. A gyermekeim pedig
ennek a közösségnek voltak a részei.
Kevésbé szép emlék a fiam osztálytanítójával folytatott szülői beszélgetés. A fiam 14 éves korában úgy érezte,
hogy kapcsolódik a Hip Hop mozgalomhoz, és ennek megfelelően öltözködött. A tanítónő azt mondta: „Randoll
úr, nem tetszik nekem a fia hozzáállása.” A fiam nem sokat habozott, és hamarosan otthagyta az iskolát.
4. Ha találkoznál a „Kis herceggel”, mit mondanál neki a Waldorfról? Hogyan mutatnád be neki?
– A Waldorf-intézményekben a pedagógusok arra törekszenek, hogy megértsék minden egyes gyermek
egyediségét, és minél több lehetőséget adjanak számukra a személyiségük felfedezésére és fejlesztésére. Ez csak
akkor lehetséges, ha az ember „a szívével lát”, bízik az életben, emberként találkozik a másikkal, és nem
ragaszkodik az elképzeléseihez.
5. Mesélj a szervezetről, melyet képviselsz! Milyen partnerekkel működik együtt? Miben látod az
együttműködés alapját?
– 21 éve dolgozom a Software AG – Stiftungnál, amelyet 1992-ben hívott életre Peter Schnell, a Software AG
társalapítója. Az alapítvány antropozófiailag motivált és pluralisztikusan orientált. Független projekteket
támogatunk számos területen, de természetesen sok projekttel foglalkozunk az antropozófiai környezetből is.
A nevelés és oktatás területén pl. támogatunk néhány európai, kelet-európai, illetve brazíliai Waldorfiskolakezdeményezést, a mezőgazdaság területén pedig Demeter-társaságok számos projektjét. Emellett
együttműködünk többek között a dornachi szekciókkal, az egyes országok képviselőivel, képzésekkel és más
alapítványokkal is, mint például az Evidenz, vagy a MAHLE – Stiftung.
6. Mi lenne az az állapot, helyzet, amelyben úgy éreznéd, minden terved és álmod megvalósult?
– Ha mi, emberek összhangba kerülnénk egymással, és a körülöttünk lévő természetet lényünk és létünk
részének tekintenénk, akkor ez megfelelő alapot adna a kölcsönös megbecsüléshez és a testvériességhez.
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7. Mit gondolsz, mi a szerepe, helye a Waldorf-mozgalomnak a világban?
– A Waldorf-mozgalom, azáltal, hogy a benne tevékenykedők az emberben az emberit látják és támogatják,
fontos ellenpontot képez az eliparosodott nemzetek egyre erősödő materializmusának emberképével
szemben.
8. Milyennek látod a jövőt?
– Ma számos kezdeményezés mutat rá azokra a területekre, amelyeken valami pozitívan fejlődik a
társadalomban. A „közjó gazdaságának” ideája, a mezőgazdasági termékek regionális forgalmazása, az
alternatív és fenntartható lakóformák fejlesztése, az állampolgárok által önkéntesen – a gyermekek, az
idősek és a menekültek gondozása érdekében – szervezett tevékenységek , a Fridays For Future mozgalom.
Mindez reményt ad. Harald Welzer még több hasonló projektről ír a Minden más lehet című könyvében.
Másfelől viszont az is megfigyelhető, hogy a digitalizáció egyre több életterületre eljut, és számos veszélyt
rejt magában. George Orwell 1984 című regényében nagyon hatásosan leírja, hogy ilyen tekintetben mire
számíthatunk. Ez akkor még csak egy utópia volt, ma már sok szempontból valóság. Mindannyiunkon múlik,
hogy kívánunk-e ehhez idomulni, és ha igen, milyen keretek között; avagy sem. Különösen, hogy a maga
módján mindenki befolyásolhatja a jövőnk formálódását – legyen szó akár a fogyasztói magatartásunkról,
vagy arról, hogy miként táplálkozunk, miként utazunk, miként viszonyulunk egymáshoz szociálisan: vajon
már csak a „közösségi hálózatok” révén szeretnénk kapcsolatban lenni egymással, vagy közvetlenül is? Végül
is mindez tudatosság kérdése.
9. Levezetésként játsszunk egy asszociációs játékot! A játék lényege, hogy az elhangzott szó után azonnal
mondd ki azt, ami az eszedbe jut!
I. Ha azt mondom: „Antropozófia?”
Azt mondom: „Rudolf Steiner, olvasás, sok kérdés, személyes viták, szabadság, nyitottság,
emberiesség, természet.”
II. Ha azt mondom: „Waldorf?”
Azt mondom: „Pedagógia, elkötelezett emberek, világméretű mozgalom, menedékhely,
projektek és projektutazások, nagyszerű találkozások, kutatás az Alanus Egyetemen.”
III. Ha azt mondom: „Ember?”
Azt mondom: „Kedvesség, szeretet, segítőkészség, empátia, tolerancia, értelem, szabadság,
kreativitás, akarat, bizonyosság, remény.”
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„Döntő fontosságú az akarat, hogy a világot
ilyen éber módon szemlélő
oktatás létezhessen.”
Jürgen Schweiß-Ertl
MAHLE – Stiftung

3x3 kérdés

Jürgen Schweiß-Ertlhez, a MAHLE – Stiftung ügyvezetőjéhez

1. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először hallottad a kifejezést: Waldorf?
– Igen, azt hiszem, ez 1980 körül volt. Abban az időben semmi közöm nem volt a Waldorfhoz, vagy az
antropozófiához, és akkoriban még nagyon gyanúsnak is tartottam ezeket a dolgokat. Az egyik barátom egy olyan
településen lakott, ahol Waldorf-iskola is működött, általa volt némi ismeretem. Én magam állami gimnáziumba
jártam. Ez szörnyű volt, bár akkoriban (a 12. osztályban) az iskola egyébként sem volt túl érdekes számomra.
Ennek megfelelően alakultak az érettségim osztályzatai is.
2. Milyennek látod az utat, melyet azóta bejártál?
– Az első felsőfokú tanulmányaim (üzleti közgazdaságtan) elvégzését követően találkoztam újra a Waldorffal és
az antropozófiával. Véletleneknek és érdekes életfordulatoknak köszönhetően a közösségi szolgálatom
helyszíneként egy antropozófiai szervezetet választottam, amely többek között egy kis Waldorf-iskolát is
működtetett, lelki gondozást igénylő gyermekek számára. Az első este behívtak egy munkacsoportba, ahol
Rudolf Steiner A szellemtudomány körvonalai című könyvével foglalkoztak. Elég gyorsan kiderült számomra,
hogy ez engem nagyon érdekel, de az is, hogy meglehetősen fárasztó is tud lenni a vele való foglalkozás. Az első
munkahelyem ezt követően egy antropozófiai irányultságú vállalkozás lett. Aztán, jóval később, a feleségemmel a
két gyermekünket egy Waldorf-iskolába írattuk be, amely mellett el is köteleződtünk. Sok pozitív tapasztalatunk
volt, de furcsa dolgok is történtek. Mindenesetre nagyon elégedettek vagyunk az „eredménnyel”: csodálatos
gyermekek jöttek ki belőle, igazi Waldorf-gyermekek.
3. Mik voltak ez idő alatt a legkedvesebb, illetve a legkellemetlenebb emlékeid?
– A Waldorf-iskolában minden nap örülhetünk a gyermekek fejlődésének! Ennek azonban az a feltétele, hogy
mindig nyugodtan fogadjuk, bármi is történjen. Azt, hogy a gyermekek meglehetősen későn tanulnak meg
helyesen írni (a mi nézőpontunkból ez csak kis problémának tűnt), és hogy az idegen nyelv órákon nem igazán
volt felismerhető a didaktika és a metodika (ez viszont nagy problémának tűnt), a többi tantárgy, elsősorban a
művészeti tárgyak, könnyedén ellensúlyozták. A tanárok is emberek, nem pedig istenek – ezzel a szemlélettel
remekül együtt lehet velük működni és ki lehet velük jönni. Ellenkező esetben ez sokszor kimerítővé válhat.
A felső tagozat utolsó évét egyfajta idegen testnek éreztük a Waldorf-pedagógiában! Felmerült a kérdés, hogy
nem lenne-e szükség a felső tagozat új megközelítésére.
A gyermekeim iskolaévei alatt hihetetlenül sokat tanultam az emberekről és az emberi tulajdonságokról,
valamint arról, hogy hogyan lehet nyugodtnak maradni az egyes helyzetekben. Ebből a mai napig nagyon sokat
profitálok.
4. Ha találkoznál a „Kis herceggel”, mit mondanál neki a Waldorfról? Hogyan mutatnád be neki?
– Azt mondanám neki, hogy a Waldorf-iskolában olyan ideálok jutnak érvényre, melyek – véleményem szerint –
kívánatosak az ember valódi lényét figyelembe vevő pedagógia és egy helyes élet számára. Lehetséges,
hogy ez – mint látható – még nem a legeslegjobb iskolai forma, de ennél jobbat nem ismerek. És azt javasolnám,
hogy dolgozzon ott tanárként – ez tulajdonképpen egész jól illene hozzá.
5. Mesélj a szervezetről, melyet képviselsz! Milyen partnerekkel működik együtt? Miben látod az
együttműködés alapját?
– A stuttgarti MAHLE – Stiftung ügyvezetője vagyok. Elsősorban az antropozófiát a gyakorlatban alkalmazó
intézményeket támogatunk az orvostudomány, a mezőgazdaság, az oktatás, valamint a művészet és a kultúra
területén. Ezáltal kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, szorosan együttműködünk nagyon sok iskolával,
szervezettel és emberrel. Tevékenységünk kiterjed az egész világra. Brazíliai partnerünkön – az Instituto MAHLE,
Sao Paulón – keresztül számos Waldorf-projektet is támogatunk. Szinte minden projektpartnerünkre igaz,
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hogy antropozófiai alapon működik. Legnagyobb partnerünk a berlini Freunde der Erziehungskunst. Rajtuk
keresztül nemzetközi Waldorf-projekteket támogatunk, illetve most aktuálisan részt veszünk a koronavírusválság miatt segítségre szoruló iskolák számára szervezett nemzetközi segélyprogramban is.
6. Mi lenne az az állapot, helyzet, amelyben úgy éreznéd, minden terved és álmod megvalósult?
– Amikor a létezés tudatára ébredés bekövetkezik: amikor közvetlenül eljutok ahhoz a rendíthetetlen
felismeréshez, hogy valóban-valóban-valóban létezem, és már képes vagyok teljesen valóságosan és
szabadon cselekedni.
7. Mit gondolsz, mi a szerepe, helye a Waldorf-mozgalomnak a világban?
– A Waldorf-mozgalom rendelkezik azzal a következetes és feltétlen akarattal, hogy a fiatal emberek
számára a nekik megfelelő oktatást lehetővé tegye. Hogy felfedezhessék az adottságaikat, a személyiségüket
és a fejlődési vágyukat. Ez az, ami remélhetőleg egy tetterős és teljes élethez vezet. Ez az, ami az oktatási
környezetben világszerte a Waldorf-pedagógia egyediségéről tanúskodik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
minden egyes esetben sikerrel járna. Azt sem mondhatjuk, hogy a Waldorf-iskolának mindig a jelenlegi
állapotában kell megmaradnia. Döntő fontosságú az akarat, hogy a világot ilyen éber módon szemlélő
oktatás létezhessen. Akkor példaképül szolgálhat a világ számára.
8. Milyennek látod a jövőt?
– A jövőben döntő fontosságú lesz olyan embereket találni, akik tanárként, vagy más iskolai munkatársként
elsajátítják a Waldorf-pedagógia alapgondolatait, és mindig készek lesznek azokat, de mindenekelőtt
önmagukat továbbfejleszteni.
9. Levezetésként játsszunk egy asszociációs játékot! A játék lényege, hogy az elhangzott szó után azonnal
mondd ki azt, ami az eszedbe jut!
I. Ha azt mondom: „Antropozófia?”
Azt mondom: „Áldás, amely megerőltető is lehet.”
II. Ha azt mondom: „Waldorf?”
Azt mondom: „Teljesen átfogóan értve: egészséges gyermekek.”
III. Ha azt mondom: „Ember?”
Azt mondom: „Egy rejtély a Kozmosz rejtélyében.”
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„Az együttműködés alapja a személyesség,
a bizalom és a pályázó
saját útjának
Verba Judit
Szabadságra Nevelésért
tisztelete.”
Alapítvány

3x3 kérdés

Verba Judithoz, a Szabadságra Nevelésért Alapítvány elnökéhez

1. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először hallottad a kifejezést: Waldorf?
– Egyetemista voltam, a pszichológia szakon az alternatív pedagógiákról tanultunk. Akkor ez a szó számomra
egy emberközeli pedagógiát jelentett, ami összeforrt Vekerdy Tamás nevével.
2. Milyennek látod az utat, melyet azóta bejártál?
– Tíz év szünet után a gyermekeim tereltek erre az útra. Az azóta eltelt újabb tizenhárom év rendkívüli szellemi
és lelki gazdagságot, változást, sok munkát, erőfeszítést, szép új kapcsolatokat, sok megküzdött nehéz helyzetet,
szabadságot és felelősségvállalást hozott az életembe. Megérte.
3. Mik voltak ez idő alatt a legkedvesebb, illetve a legkellemetlenebb emlékeid?
– A legkedvesebbek a gyönyörű ünnepek a Waldorf-iskolában és óvodában. A közösség ereje, az összefogás és a
közös munka, amikor megalapítottuk az óvodát és az iskolát. Az alapítvánnyal: amikor elmegyünk a pályázó
iskolákba, és ott a beszélgetésből megszületik, hogy mi fog tudni a leginkább segítséget jelenteni az iskolának.
Amikor ebben össze tudunk kapcsolódni.
Kellemetlen... Nehéz, amikor egymás nem értéséből konfliktus gerjed, ami akár feloldhatatlanná válik.
4. Ha találkoznál a „Kis herceggel”, mit mondanál neki a Waldorfról? Hogyan mutatnád be neki?
– Nézd, Kis herceg, ez egy olyan pedagógia, ami látszatra „csak” pedagógia. Sokkal több annál. Egy
csodálatosan felépített, igaz út gyermeknek és felnőttnek, amire sokszor még nem állunk készen, ezért
kísérletezünk, elbukunk, felállunk, meggörbítjük, újrakezdjük, és közben csodás és nehéz belső és külső utakat
járunk be. Attól is olyan szép, hogy nehéz. Megéri tenni érte, a gyermekekért és önmagunkért is.
5. Mesélj a szervezetről, melyet képviselsz! Milyen partnerekkel működik együtt? Miben látod az
együttműködés alapját?
– A Szabadságra Nevelésért Alapítványt 2016-ban indítottuk útjára. Küldetésünk, hogy a gazdasági szférából
szabad adománypénzt áramoltassunk a szellemi életbe, elsősorban a Waldorf-világba, azért, hogy a felnövekvő
generáció szabad és felelős, a világban teremtő felnőtté válhasson. Támogatunk iskolákat, óvodákat,
fenntartókat és képző intézményeket is. Eddig úgy húsz intézménnyel kerültünk kapcsolatba.
Az együttműködés alapja a személyesség, a bizalom és a pályázó saját útjának tisztelete. Igyekszünk ahhoz
kapcsolódni, amiben épp egy intézmény van, és együtt gondolkodni velük. Csak az alapelveket határozzuk meg –
az emberhez kötődő folyamatokat támogatjuk –, például Waldorf alap- és továbbképzéseket,
szervezetfejlesztést, szülők iskoláját. Abban hiszünk, hogy amit erre fordítunk, az maradandó, és az egész
mozgalmat támogatja. Nem kérünk számon, hanem visszatekintő beszélgetést szervezünk a pályázat
lezárásakor.
Sokszor folyamatban gondolkodunk, volt, hogy több évig, egyre csökkenő mértékben támogattunk iskolát,
biztatva őket, hogy önerejüket növelve folytassák, amit együtt elkezdtünk. A saját erőfeszítés és akarat mindig
fontos tényező az együttműködésben. Igyekszünk nagyon rugalmasan alkalmazkodni a pályázó élethelyzetéhez.
6. Mi lenne az az állapot, helyzet, amelyben úgy éreznéd, minden terved és álmod megvalósult?
– Minden??? Ha annyi pénzt sikerülne a Waldorf-világba áramoltatni, hogy az iskolákban lenne elegendő
felkészült, elhivatott antropozófus-pedagógus, akik szellemi kompromisszumok nélkül tudnak a gyermekekkel
együtt lenni. Ha az intézményeink olyan jóllétben élnének, hogy nem kellene az életben maradásért küzdeniük.
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A tanárok méltóképpen lennének javadalmazva, lenne megfelelő színvonalú épület, eszközök. Virágozna a
szellemi élet. Mindehhez ott állna körülöttük az az erős, megtartó gazdasági erő cégekből, vállalkozásokból,
akik felismerték, hogy az ő folyamatos adományaikkal lehet stabilitást és fejlődést biztosítani az iskolák valódi
szabadságához.
És, amire nincs hatásom: ha szabad lehetne az oktatás és a kultúra.
7. Mit gondolsz, mi a szerepe, helye a Waldorf-mozgalomnak a világban?
– Szerintem az, hogy átvigye azokat az embereket egy új, szellemileg szabad, szeretetteljes és
felelősségvállaló működésbe, akik ezt keresik és akarják. Azt is mondhatnám, hogy a hármas tagozódás
megvalósítása – az ehhez való hozzájárulás – az egész emberiségért. De ez kicsit „patetikusan” hangzik...
8. Milyennek látod a jövőt?
– Küzdelmesnek. Egyre inkább. És jönnek a fiatalok, akikért érdemes folytatni.
9. Levezetésként játsszunk egy asszociációs játékot! A játék lényege, hogy az elhangzott szó után azonnal
mondd ki azt, ami az eszedbe jut!
I. Ha azt mondom: „Antropozófia?”
Azt mondom: „Hazatalálás.”
II. Ha azt mondom: „Waldorf?”
Azt mondom: „A gyermekek együtt furulyáznak.”
III. Ha azt mondom: „Ember?”
Azt mondom: „Megtiszteltetés és feladat.”
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Szabadságra Nevelésért Alapítvány
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