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A gyermeket tiszteletben fogadni
Szeretetben nevelni
Szabadságban elbocsátani
Rudolf Steiner: A nevelésművészet három aranyszabálya

Kedves Olvasó!

Van-e szebb hivatás annál, mint segíteni a felnövekvő gyermekeknek megtalálni saját életfeladatukat?
Segíteni a REJTÉLY megoldását. A rejtélyét, melyet kezdettől fogva hordoznak önmagukban. Nagyfokú
tudatosság szükséges már a legapróbb felcsillanás megpillantásához is. Felismerni és dolgozni vele, kézen
fogva a gyermekekkel. Csodálatos feladat.
A Három a Köbön negyedik számában három, nagy tapasztalattal rendelkező Waldorf-pedagógust mutatunk
be, akik ott voltak a “hőskorban”, akik hazánk “újkori Waldorf-történelmében” az elsők között vették fel
magukba az antropozófiát, akik az elmúlt évtizedekben kitartóan végezték és végzik a mai napig is azt a
szellemi és fizikai munkát, melynek köszönhetően a Waldorf-pedagógia egyre mélyebb gyökereket ereszt a
magyar anyaföldben.
Interjúalanyaink:
– Baráti Ilona
– Krigovszki Anna
– Mezei Kati
Gyönyörű történetek, magával ragadó életutak. Hálával tölt el, hogy tanúi lehetünk.

Jó olvasást kívánunk!

Kmety-Molnár Györgyi, Kótai Zita, Szabó Zoltán
a Magyar Waldorf Szövetség munkatársai
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„Az óvoda atmoszférája szentély, s egy valódi ünnep
csak egy szentélyben tud megtörténni.”
Baráti Ilona
Waldorf-óvodapedagógus

3x3 kérdés
Baráti Ilona Waldorf-óvódapedagógushoz

1. Amikor kisgyerek voltál, és megkérdezték tőled, hogy mi leszel, ha nagy leszel,
mit válaszoltál, s miért?
– Őszinte leszek: sokszor feltették nekem ezt a kérdést, és soha nem tudtam rá válaszolni, még
gimnazista koromban sem, mert úgy éreztem, olyan tág a világ, hogy ezt a választ nem szabad
elhamarkodni. Az igazság az, hogy ha visszagondolok a gyermekkoromra, akkor egy burokban látom
magam, amiből kíváncsian ugyan, de visszafogottan figyelem a világot. Megszólítva nem éreztem
magam sokáig.
Ha most teljesen belebújok egykori önmagamba, akkor nem emlékképeket látok magam előtt,
hanem inkább hangulatokat érzek. Nem tudatos megfigyelője, hanem részese voltam az
eseményeknek. Például, amikor édesapám, aki nagy sakkozó volt, elvitt magával sakkversenyekre,
akkor a sakktábla oldalán lévő sakkórát figyeltem. Ha erre az emlékre gondolok, akkor az óra
egyenletes kattogása keltette hangulat idéződik fel bennem a nagy csöndben, ahogy felváltva indítják
és állítják meg egy-egy lépés után az órát a sakkozók. Vagy annak az érzésnek a hangulata, amikor
édesapámmal és a bátyámmal elmentünk kirándulni, majd miután mindig lassabb voltam, mint ők,
gyakran lemaradtam, és ilyenkor leültem a rét közepén, ültem egyedül, de mégsem egyedül... a mező
illatát még most is érzem...
Feldereng még a régi kor szegénységének hangulata, ami keveredik a porcukros kenyér illatával. A
játszótársaim csodálkozása, akikkel együtt nőttem fel a Wekerle-telepen, amint meglátták a
kezemben a porcukros kenyeret, és ámulva tették fel a kérdést: te mit eszel?
Minden felmenőm pedagógus, így egyértelmű volt számomra, hogy a gimnázium után Egerbe
megyek felvételizni a Tanárképző Főiskolára. Közepes tanulóként helyhiányra hivatkozva nem vettek
fel. De nem voltam szomorú, nézelődtem, keresgéltem, próbálkoztam, hogy vajon merre kanyarog az
utam, ha a családi hagyomány tanársága nem az enyém. Ekkor egy osztálytársam állt elém, aki akkor
már képesítés nélküli óvó néniként dolgozott, s elhívott az óvodájába, mondván, hogy az jó lesz
nekem is. Az az erős érzés, az a hajthatatlan vágy azonban, amely a fenti kérdés kapcsán születik meg
egy gyermekben, még akkor sem ébredt fel bennem, amikor beléptem az első óvodába. Akkor kelt
életre, amikor megismerkedtem a Waldorf-pedagógiával. Na, de akkor viszont döntöttem, mentem,
csináltam, alapítottam.
2. Mennyire távoli a jelen ettől a vágytól?
– Egyáltalán nem távoli! Sőt! A jelen életemet is áthatja a beteljesült vágyam! A Waldorf-óvodában
töltött évek alatt sok mindenre megtanítottak a gyerekek. Amikor nyugdíjba mentem, úgy éreztem,
most jön el az igazi "vizsga"! A gyerekek mindig mutatták, tükröt tartva, hogy mi a „dolgom”. Az ő
egykori tükrük tud-e irányt mutatni a további életemben...?
3. Ha találkoznál most egykori gyermekkori önmagaddal, mit mesélnél neki, milyen lett az életed?
– Azt mesélném el neki, hogy az életemnek gyönyörű íve lett. Ezt most nem Lucifer mondja
nekem. Mindent, amit ma gyönyörűnek tartok, és azt mondom rá, hogy de jó, hogy történik, az éppen
abból következik, amiből jöttem. Ha nem onnan jövök, s nem azok a dolgok történnek meg velem,
amik, akkor nem oda jutok el, ahol most vagyok. Ma is fontosak az életemben a találkozások. Sokáig
nem értettem a valódi okát, hogy miért nincsenek a Waldorf-óvodákban tükrök. Aztán rádöbbentem,
hogy az ember a valódi arcát csak a másik arcában láthatja meg igazán.
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4. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először hallottad a kifejezést: Waldorf?
Milyen érzések jutnak róla eszedbe?
– Több mint tíz éve voltam már óvó néni állami óvodában, s éppen a második gyermekemmel
voltam otthon, amikor egyszer csak meghallottam a rádióban Vekerdy Tamást. Arról mesélt,
hogy Stuttgartban járt egy Waldorf-óvodában, ahol másképp működnek a dolgok, mint itthon.
Ahogy hallgattam a történeteit, hátradőltem, s felgyulladt bennem a felismerés, hogy de jó,
nem én vagyok a kis buta, hogy hiszek abban, hogy lehet másképpen is csinálni az óvodát!
Mindez 1986-ban történt. Majd pár nappal később az alsó szomszédom meséli, hogy jön haza
a lánya Németországból, hoz valamilyen csomagot, mert van most alakulóban valami olyan,
hogy Waldorf. Azonnal elkértem a címet, ahová a lánynak a csomagot kellett vinnie, s
gondolkodás nélkül elmentem oda. Így lettem tagja egy antropozófiai körnek, amelyből
megszületett az első magyarországi Waldorf-óvoda. Majd újra jöttek az életembe a már
említett találkozások: egy anyuka, aki szenved az állami óvodában szülőként, egy kolléganőm,
aki szintén szenved az állami rendszerben óvónőként, s felvetődik az ötlet, alapítsunk Waldorfóvodát. Bennem pedig azonnal megszületett az elhatározás, ami azelőtt sohasem vetődött fel
semmivel kapcsolatban ennyire tisztán és evidensen: Csináljuk!
5. Milyennek látod a jelenlegi Waldorf-óvodákat, mik ma a legfontosabb feladataik?
– A most alakuló vagy már működő óvodáknak egészen más kihívással kell szembenézniük,
mint 30 évvel ezelőtt, a kezdetekben. Akkoriban az volt a nehézség, hogy hogyan gyűjtsünk
Waldorf-óvodai tapasztalatot. Elmentünk a világ minden pontjára, ahova csak tudtunk, hogy
láthassunk működő Waldorf-óvodákat. Ezeket a tapasztalásokat összerakni hatalmas élmény
volt. Most azonban nagyon nehéz ebben az iszonyúan nagy információ és tapasztalat
rengetegben megtalálni s megtartani azt, ami a lényeg. Azt látom, hogy a mérleg karja hol erre,
hol arra billen el. Az egyik oldal az a szemlélet, hogy: Csinálj mindent úgy, ahogy érzed! A
másik: Én tudom egyedül, mi a helyes! Valahogy az kellene, hogy ez a mérleg időről időre
tudjon egyensúlyba kerülni, és a középen a gyerek mindenkori szükséglete legyen.
Régen Annette Stroteich, Vekerdy Tamás, Jakab Tibor olyan válaszokat adtak a kérdésekre,
amelyek nem szorítottak bele abba, hogy „így csináld!” De a „mit miért teszel/nem teszel”
kérdést sok oldalról körbe jártuk. Gyakran felteszik a kérdést fiatal kolléganők, hogy mit
gondolok, mi a helyes, mit kell tenni bizonyos „problémás” helyzetekben. Ilyenkor megkérem
őket, hogy álljunk meg, időzzünk el, járjuk jól körbe a kérdést. A kérdések-válaszok
párbeszédet szülnek. Ha ez a párbeszéd életre tud kelni, akkor előbb-utóbb megszületik a
kérdésre a válasz, a problémából megoldandó, megoldható helyzet lesz.
Ma azt tartom a legnagyobb kihívásnak, hogy megtanuljunk együtt gondolkozni, együtt
mérlegelni, együttműködni, felelős döntéseket hozni. Óvónők, szülők, hiszen mindannyian,
akik a gyerekek körül vagyunk, fenntartói vagyunk az óvodának, minden tekintetben.
Fontosnak találom, hogy a céljainkat mindig újra és újra fogalmazzuk meg, és az utunkat ennek
fényében járjuk bátran; ne valami ellen, hanem valamiért.
6. Melyik ünnepet érzed a legfontosabbnak az évkörben, s miért?
– A Waldorf-óvoda egyik legfontosabb jellegzetessége az, hogy évről évre, ünneptől ünnepig,
ünnepkörökben él. Az ünnepre készülünk, majd amikor az megtörténik, akkor bennünk is
történik valami, majd újra továbbindulunk. Ehhez szervesen hozzátartozik az, hogy az óvoda
atmoszférája szentély, s egy valódi ünnep csak egy szentélyben tud megtörténni. Ennek
hiányában az ünnep nem más, mint pusztán szép külsőségek halmaza. Az évkör minden
ünnepe fontos, egyik a másikból következik. Általa meg tudjuk élni a világ ritmusában a saját
ritmusunkat.
5

7. Mi lenne az az állapot, helyzet, amelyben úgy éreznéd, minden terved és álmod megvalósult?
– „Kis bogár,
ültess helyedre,
a falevél erére!”
Weöres Sándor
Úgy érzem, hogy ott ülök. És sokan vagyunk!
8. Mi lenne a legfontosabb üzenet, amit egy Waldorf-óvodát választó családnak átadnál?
– Bátran hallgassatok a szívetekre!
Általában minden családot a szíve visz az óvodába, hogy a legjobb helyet találja meg a gyermekének.
Aztán találkoznak később mindenféle csuda dologgal, de ha érzik, látják, hogy az a gyermeküknek jó,
akkor rendben van. Ha nem, azt is hallják meg, és tudjanak beszélni róla, elmondani a gondolataikat,
érzéseiket, hogy az óvoda és a család együtt tudjon lélegezni.
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: „Kisgyermek?”
Azt mondom: „Értelem.”

II. Ha azt mondom: „Játék?”
Azt mondom: „Szabadság.”

III. Ha azt mondom: „Mese?”
Azt mondom: „Éltető varázslat.”
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„Az az alap, amelyből Rudolf Steiner elindította
az első iskolát: eleven, feldolgozandó,
tovább kutatható.”

Krigovszki Anna
Waldorf-pedagógus

3x3 kérdés
Krigovszki Anna Waldorf-pedagógushoz

1. Amikor kisgyerek voltál, és megkérdezték tőled, hogy mi leszel, ha nagy leszel,
mit válaszoltál, s miért?
– Mint gyermeket vagy serdülőt nem faggattak a szüleim, nem kérdezgetett senki. Mátrafüreden
nőttem fel a két bátyámmal egy nagyon szép, természeti környezetben. A házunk mögött
szőlődombok húzódtak, velünk szemben sziklás, erdős hegyoldal, s alatta kanyargott a patak. Ez mind
JÁTSZÓHELY volt nekünk. Szerencsésnek mondhatom magunkat, hiszen akkoriban a nagyszülők, a
nagybácsik, nagynénik házai egymás közelében állottak. Így annyira természetes volt, hogy az
unokatestvéreimmel szinte mindennap együtt játszottunk, bújócskáztunk, rákásztunk, tavat
rekesztettünk... a lányokkal babáztunk... Mindig szerettem kicsi, kisebb gyerekek között lenni. Azt
hiszem ebből az érzelmi-hangulati talajból nőtt ki az a vágyam, amelyet talán 16-17 éves korom körül
fogalmaztam meg: tanítónő szeretnék lenni.
2. Mennyire távoli a jelen ettől a vágytól?
– Az egykori elhatározás megvalósult. De egy iskolai közösségben való tevékenység aktív ideje
lezárult. Ma már nyugdíjas vagyok, minden életszakasznak megvan a maga tennivalója, feladata.
Most azt élem meg, amire az életkorom, erőnlétem lehetőséget ad. Egy másfajta ritmust kell/kellett
kialakítanom. Igyekszem figyelemmel követni a történéseket, az újabb nehézségeket, amelyekkel
küzdeni kell az iskolákban. De örömmel tölt el, hogy továbbra is kapcsolódhatok olyan körökhöz,
amelyek az antropozófiából táplálkoznak.
3. Ha találkoznál most egykori gyermekkori önmagaddal, mit mesélnél neki, milyen lett az életed?
– Sokat gondolok vissza életem különböző szakaszaira, de az összefüggések észrevételén
folyamatosan lehet dolgozni. Mindenesetre a valamikori gyermeknek elmondanám, hogy még
mindig őrzöm az ösvény melletti fenyőfa gyanta illatát... magam előtt látom a patakparti sárga
boglárkákat, a hegyoldalon, a fák aljában növő harangvirágok kék színét... hallom a pásztorlány
énekét a kecskéi terelgetése közben... s emlékszem játékaink örömteli hangulatára...
A továbbiakban csak a legfontosabb mozzanatokról mesélnék neki. Az első, hogy 21 éves korom körül
– igen éretlenül – tanítani kezdtem 8-9 éves gyermekeket, sok sírás és öröm közepette. Törekedtem,
hogy azt a melegséget bevigyem közéjük, amelyet én az ő korukban megkaptam. A második mozzanat
az, hogy a tanítói pálya s a felnőtté növekedés kezdetén olyan emberekkel találkoztam, akiket a népi
kultúra iránti érdeklődés tartott össze. Mesterségeket felelevenítő, újra tanuló kézművesek közé
kerültem. Itt hallottam például először Makovecz Imrét az organikus építészetről beszélni... Érdekes
témákkal és találkozásokkal tarkított időszak volt ez, amelyhez még hozzátartozott a hazai és erdélyi
tájakon való vándorlás, egy templomi kórusban való éneklés. Ezek mind lelki-szellemi gazdagodáshoz
vezettek. Ez az 1970-es, 80-as évek jellemzője. S az utolsó, de egyben életem további alakulását
alapvetően és döntő módon meghatározó esemény: a dr. Mezei Ottóné, Klári néni körül csoportot
alkotó fiatal felnőttekhez való kapcsolódás, együtt tanulás. Az első „találkozás” Rudolf Steiner
gondolataival. Ez az impulzus mozgató eleme lett a későbbi évtizedeknek és a jelenlegi életemnek is.
Ide tartozik még, hogy ebből a körből kerültem ki, Walter Appl támogatásával, a stuttgarti Waldorf
Pedagógiai Szemináriumra, ahol nem csak tanulhattam, hanem szeretett és tisztelt tanáraim: ErnstMichael Kranich és Stefan Leber segítségével hosszabb hospitálásra is lehetőségem nyílt.
Azzal zárhatom e valamikori gyermek felé, hogy sok küzdelemmel járó, de szép életem lett. Hálás
vagyok a gyermekkor biztonságáért, a szüleim moralitásáért, amely alapot adott az önállóvá
fejlődésemhez. Őrzöm azoknak a személyiségeknek, barátságoknak, barátoknak a hatását, amelyek
erre az útra tereltek, és őrzöm a kollégákat, akik segítségemre voltak, akikkel együtt dolgozhattam. S
végtelenül hálás vagyok azért a szellemi vezetettségért, amelyet lassan-lassan ismertem/ismerek fel,
amely mindvégig megnyilvánult, s tovább lendít ma is.
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4. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először hallottad a kifejezést: Waldorf?
Milyen érzések jutnak róla eszedbe?
– Ha azt kérdezted volna, hogy antropozófia, arra azt hiszem, jobban emlékeznék. De
egymáshoz közeli időben, ugyanazoktól az emberektől hallottam mindkét kifejezést. Az
előzőekben említettem a dr. Mezei Ottóné, Klári néni által vezetett csoporthoz csatlakozás
jelentőségét. Ez 1982 őszén történt, amikor egy Bécsből érkezett euritmista csoport
bemutatót tartott, s ezen alkalommal ismertem meg Klári nénit. Ezt követően az euritmista és
építész Walter Appl 7 éven keresztül havonta euritmia órákat adott nekünk. Hamarosan
magával hozta a Wien-Mauer Iskola kézimunka tanárnőjét, Frau Davidot, aki a továbbiakban
szintén rendszeresen ide utazott, s végigvezetett bennünket a kézimunka órák felépítésén.
Tőle, illetve mindhármuktól hallottam a Waldorf-pedagógiáról s arról az iskoláról, amely
ennek alapján működik. Mindez nagyon újszerűen hatott, a megvalósításuk távolinak tűnt.
Akkoriban csak a magunk és a családbéli gyermekek örömére tevékenykedtünk.
5. Milyennek látod a jelenlegi Waldorf-iskolákat, mik ma a legfontosabb feladataik?
– Hogy hogyan élnek, működnek ma az ország Waldorf-iskolái, erre nincs átfogó rálátásom,
ebben a kérdésben nem vagyok kompetens. S hogy a jelenben mik a legfőbb feladataik...? Már
három éve nem élek benne egy iskolai közösség mindennapjaiban, így erre nehezen tudok, és
csak akként van jogom válaszolni, ha felidézem a magam nehézségeit, s arra tekintek, ami
elévülhetetlen.
A magam számára is megküzdendő feladatként állt s áll ma is: a tudomány-művészet-vallás
területeinek újraegyesítése. Az iskolában folyó minden tevékenység e területek köré
csoportosul. Hogy miként hatják át és termékenyítik meg egymást, ez a kollégium részéről
folyamatos együttmunkálkodást, kutatást, újra teremtést igényel.
Örök feladat az életteljes érdeklődés, a fantázia, a moralitás életben tartása önmagunkban,
hogy ezen keresztül megszülethessen a gyermekekben az érdemleges kíváncsiság, a részvétel,
jelenlét igénye és élménye. Jól érzékelni, megfejteni mi van a gyermekek, ifjak zavarba hozó
megnyilvánulásai mögött. „Meglátni”, kik is ők valójában. Mit akarnak üzenni? S ezáltal hová
kell fejlődni nekünk magunknak? Állandó önnevelés, önfejlesztés.
Az emberi mivoltunk ápolása a személyesség, az eleven kapcsolat, az élő beszéd által. Nem
gépek és automaták vagyunk, nem lego- és karikírozott állatfigurák, ahogyan ez ma ránk ömlik.
Életteljes belső képek alakításának igénye. A művészi érzék képességgé fejlesztése, érvényre
juttatása a művészeti órákat meghaladóan is.
Kortársnak lenni! – Jó nagy kihívás, mindig is az volt. De a mai helyzetben, különösen a
technikai eszközök használatának, hatásának és következményeinek tudatos figyelemmel
kísérése és éber kezelése a tanárok és a szülők közös feladata. Fontosnak tartom az
együttműködés képességének megtalálását, folyamatos életben tartását. Állandóan
munkálkodnunk kell azon, hogy a sok- sok individualitás megérezze, mi az ő közös feladatuk.
Hogy a különbözőségektől vagy az egymásra hangoltságtól függetlenül objektíven meg tudjuk
ítélni, hogy az adott gondolat, impulzus vagy tett valóban a közös célt szolgálja, előre visz-e,
építőleg hat-e. Az iskola felépítettségében a gazdasági és jogi terület a szellem éltetését
szolgálja. Ehhez elengedhetetlen az is, miként dolgozunk együtt a szülőkkel.
Feledhetetlen, hogy hol vannak ennek a pedagógiának a gyökerei. Az az alap, amelyből Rudolf
Steiner elindította az első iskolát: eleven, feldolgozandó, tovább kutatható.
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6. Melyik ünnepet érzed a legfontosabbnak az évkörben, s miért?
– Egyik a másiktól nem független, egymásból alakulnak. Egy év alatt hatalmas ívet járunk le a
bensőnkben s a „kinti”, természeti világban. Eljutunk ugyanazokhoz a pontokhoz, de remélhetőleg
ezek mégsem ugyanazok lesznek, hanem sikerül évről-évre a fejlődésünkben egy kis lépést előre
tennünk. Ki-ki a maga módja, lehetősége szerint. Az ünnep, bizonyos szokások lehetnek ugyanazok,
de a hozzá való kapcsolódásom évről-évre újonnan születhet meg bennem új vonással, színnel, új
jelentéssel gazdagodva. De ezen mindig dolgozni kell.
7. Mi lenne az az állapot, helyzet, amelyben úgy éreznéd, minden terved és álmod megvalósult?
– Egyszerre, egyidejűleg minden terv és álom? Ez számomra hihetetlen... Én egy lassú ember
vagyok. Egyszerre csak egy célt – vagy nevezzük álomnak – tűztem ki, tűzök ki magam elé. Dolgoztam
érte, törekedtem, hogy elérjem. S amikor beteljesült: örvendtem, megpihentem, aztán kezdődött –
vagy folytatódott – minden újra.
8. Mi lenne a legfontosabb üzenet, amit egy Waldorf-iskolát választó családnak átadnál?
– Ne riadjanak vissza a sok tennivalótól! Dolgozzanak önmagukon, a pedagógián, a szellemi
háttéren. Mindig arra keressék a választ, mi tartja össze az iskolai közösséget. Mi volt az alap, amireamiből építkeztek, tovább növelték vagy beszűkítették? Olyan résztvevői legyenek az iskolai életnek,
akik tudatosan gyakorolják, keresik a sokféleség között a megértésre, összefogásra való képességet,
amelyből tovább tudnak fejlődni, építkezni.
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: „Természet?”
Azt mondom: „Zöld, fák, patak, gyöngyözik, tarajos, csobogás, fent köröző ölyvek.”
II. Ha azt mondom: „Antropozófia?”
Azt mondom: „Munka, munka, munka. Munkálkodás, kapcsolat, építés, keresés, formálás.
A fenti világ, a lenti, és a közbülső világ összekapcsolására való törekvés.”
III. Ha azt mondom: „Kisgyermek?”
Azt mondom: „Gyönyörűek, érdeklődnek, odafutnak, elszaladnak, nevetnek, sírnak,
mérgesek.”
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„Nagy kihívásoknak nagy örömmel lehet csak eleget tenni.”
Mezei Kati
Waldorf-pedagógus

3x3 kérdés
Mezei Kati Waldorf-pedagógushoz

1. Amikor kisgyerek voltál, és megkérdezték tőled, hogy mi leszel, ha nagy leszel,
mit válaszoltál, s miért?
– Egészen kicsi voltam, mikor beletekintve a hatalmas tükörbe, pillangónak láttam magam, a
hajamban az akkori divat szerinti hatalmas megkötött szalaggal. Majd „balettos”, vagy táncos
szerettem volna lenni, mert amint zenét hallottam, táncra kerekedtem, repültem az egymásba
nyíló szobákon át. Iskolás koromban egy régi malomban láttam, hogyan őrlik a gabonát. Attól fogva
molnárnak készültem. Agrármérnök édesapám ennek nagyon örült, és biztatott is a nyolcadik
osztályos iskolaválasztásnál, hogy az élelmiszeripari szakközépiskolába, malomipari szakra adjam
be a jelentkezésemet. Végül mégis gimnáziumba kerültem.
Azt, hogy tanár szeretnék lenni, sohasem mondtam ki, de őrzök néhány ezt sejtető emléket, többek
között egy gyerekkori, fából készült sakktáblát, melynek belsejébe padsorokat rajzoltam ceruzával,
és „tanulóim” érdekes, képzeletbeli neveit szépírással rögzítettem. Nevük ma is ott olvasható. Az
ötödikes ellenőrzőmbe utólag szívesen írtam néhány intőt a sok unalmas magatartási dicséret
után. Szívesen szerveztem meg kisebb testvéreimnek és a környék gyerekeinek az órákig tartó
szerepjátékokat és mesék eljátszását.
2. Mennyire távoli a jelen ettől a vágytól?
– Ezt egy képbe tudom belesűríteni. 3.osztályos tanítóként az első szakórán örömmel együtt
euritmiázom a gyerekekkel, ezt követően az iskola udvarán a magunk által termesztett gabonát
igyekszünk ősi módszerrel, két kő között lisztté őrölni, és csak ezután kerül elő a kézimalom.
Mozgásos-táncos-molnár-tanár jómagam ebben a képben most így áll össze bennem.
3. Ha találkoznál most egykori gyermekkori önmagaddal, mit mesélnél neki, milyen lett az
életed?
– Azt mondanám Kiskatinak (mert így szólítottak otthon), hogy ne bánja azt, amiért gyakran
elmarasztalták ábrándozó, merengő, időérzékét folyton elvesztő természete miatt. Jó volt az akkor!
Hiszen ahogy teltek az évtizedek, egyre többször időzavarba kerültem, egyre gyakrabban kellett a
24 órát 28-ra beosztani, és az is kevésnek bizonyult. Tudatosan kellett rést nyitnom, hogy
kiszakítsam magam a JELEN átéléséhez, az ábrándozás helyett a tanári munkához elengedhetetlen
elmélyülés idejét megteremtve. Ezt minden tanár ismeri.
Azt is elmesélném neki, ha éppen felemelné a fejét a mesekönyvéből, hogy egyidejűleg milyen sok
síkon élhetnek gazdag életet a felnőttek, egymásra halmozva a színes rétegeket, és mennyi mindent
tudnak tanulni az életből, beleértve a gyerekeket is. A gyerekek teszik tanárrá a tanárt.
És valami személyeset is elmondanék, azt, hogy mennyire örülök, hogy minden akadály ellenére
1992-ben elvállaltam azt az 5.osztályt, melynek tanulói először érettségiztek Magyarországon a
Pesthidegkúti Waldorf Iskola diákjaiként, és azután is mennyi örömöm volt az osztálytanítóságban
és a vallástanításban is a solymári Fészek Iskolában és a töki Kisgöncöl Iskolában.
A munkámat elismerő Németh László szakmai elismerési díjat 2017-ben vehettem át, amit az egész
hazai Waldorf-pedagógia elismerésének éltem meg, hiszen lett volna még erre méltóbb Waldorftanár bőven. De azt, hogy ezeket milyen képekben mesélném el egykori önmagamnak, azon még
törni kéne a fejem, különben rém unalmas lenne így neki, és már futna is ki a kiskertjébe dolgozgatni
az egykori Kiskati.
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4. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először hallottad a kifejezést: Waldorf?
Milyen érzések jutnak róla eszedbe?
– Először nem a kifejezést ismertem meg, hanem a személetet és az abból adódó, az 1970-es
évek végi állami iskolában még éppen elnézhető, az akkori lehetőségek korlátai közé szorított,
de már a Waldorf-pedagógiából eredő gyakorlatot, kedves anyósom, Mezei Klári egykori
kolléganőm, napközis társamon keresztül. Egy szép napon az ő kertjükben beszélgetve
elmondta, hogy e szokatlan, heti ritmust követő, furulyázással, kirándulással, meséléssel,
kismesterségek szerinti tevékenységgel, festéssel, sőt mozgásművészettel átitatott
pedagógiát nem ő maga találta ki, hanem van egy neve: Waldorf. Akkor hallottam először a
szót, 1977 tavaszán egy öreg almafa lehajló ágán ücsörögve a pasaréti kertben.
5. Milyennek látod a jelenlegi Waldorf-iskolákat, mik ma a legfontosabb feladataik?
– A fejenállásból ismét talpunkra állni! A kiszámíthatatlan hullámokon átevickélve az eredeti
megbízatásra figyelni, annak eleget tenni, ami nem más, mint az őrangyalok által egy időre
ránk bízott gyerekek és fiatalok nevelése. És a megbízásból következik csak a feladat, ami már
egy éve azt is jelenti, hogy nem lehet hosszú távon tervezni, az adott helyzetet csak a szellemi
éberségből születő, a korábbi gyakorlattól eltérő, eddig még ismeretlen módon lehet
megoldani.
Most, hogy újra személyesen találkozhattak társaikkal a gyerekek, a közös alkotásoknak, a
felszabadult játéknak, az iskolakertben való munkálkodásnak, a művészeteknek, az életöröm
megtapasztalásának, a lélek tágításának jött el az ideje, de természetesen maga a tanulás,
hogy olyan feladataik lettek újra, melyekkel egymás közelségében, iskolai hangulatban
foglalkozhatnak, maga a tanulás is örömmel tölti el őket. A jövőben, ha úgy adódik, izgalmas,
komplex tantárgyi megoldásokat fognak találni a tanárok a hagyományos epochabeosztás
mellett, vagy éppen helyette, amire már idén is rákényszerültek több helyzetben. Nagy
kihívásoknak nagy örömmel lehet csak eleget tenni, ha van lelkesedés, és nem minden
pillanatban azon kesergünk, hogy mi mindent nem, és nem úgy tanítottunk ebben a tanévben.
Az a legnagyobb feladat, hogy ne ezen szomorkodjunk, hanem új ötvözeteket munkáljunk ki.
Természetesen ezt könnyebben mondja, aki már maga mögött tudhat egy paradicsomi
időszakot, ahogy én.
6. Melyik ünnepet érzed a legfontosabbnak az évkörben, s miért?
– Az évkör ünnepei egymásra épülnek, nincs fontossági sorrend. Húsvét ünnepe nem lehetne
a karácsonyi születés nélkül. Az más kérdés, hogy melyik ünnep áll közelebb a kisebbekhez,
melyik szólítja meg a nagyobbakat. Az év ritmusának átélése, magának a ritmusnak az átélése
hozzásegíti a gyerekeket az anyagi léten átlüktető ÉLTETŐ megérzéséhez.
7. Mi lenne az az állapot, helyzet, amelyben úgy éreznéd, minden terved és álmod
megvalósult?
– Az évtizedek óta húzódó, solymári Fészek Waldorf Iskola végleges épületének, a Makovecz
Imre által tervezett iskolánknak a megnyitásán, mint az iskola alapító tanára szeretnék majd
jelen lenni.
Ha azt érzékelhetném, hogy a tudomány-művészet-vallás együttes nevelési értéke
mindhárom tagozaton jelen van, továbbá a jelenleg itt-ott kicsiben fellelhető hármasságnak a
szellemi-jogi gazdasági területen becsülete lenne a szavak szintjén túl, mert már vannak
példák rá, csak nem hivalkodnak vele.
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Arra az állapotra is vágynék, ha a kertművelést, a mezőgazdasági gyakorlatot, vagy a más formában
működő, a gyerekeket a földi munkákkal és annak szociális vetületeivel megismertető
tevékenységeket egyenrangúnak tekintenék minden iskolában a mérhető, jó eredményekkel
kecsegtető érettségi tárgyakkal, és részesülhetnének szellemi, és munkájukhoz szükséges anyagi
támogatásban. Ehhez annak felismerése szükséges, hogy az emberek egészségéhez a föld
gyógyítása elengedhetetlen.
8. Mi lenne a legfontosabb üzenet, amit egy Waldorf-iskolát választó családnak átadnál?
– Legyenek éberek a választásnál, mert nem csak osztálytanítót, de iskolát, és nem csupán iskolát,
de életformát választanak. Legyen nyitott a fülük és a szívük, mert ők is beleszövődnek egy szellemilelki-fizikai közösségbe.
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: „Gyermek?”
Azt mondom: „Voltunk és leszünk ismét.”
II. Ha azt mondom: „Antropozófia?”
Azt mondom: „Forrás, melynek vizét elnyelheti a föld, palackba zárhatják, átfesthetik, mégis
bugyog, és meríthet belőle, aki felkeresi.”
III. Ha azt mondom: „Iskola?”
Azt mondom: „Nyitott kapu, nyüzsi, izgalom, levegő.”
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