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„A lélek napfényében megteremnek
A gondolkodás érett gyümölcsei;”

(Rudolf Steiner – A  lélek kalendáriuma,  
30. Spruch, részlet)

A Pesthidegkúti Waldorf Iskola megemlékezést tart 
Rudolf Steiner születésének 150. évfordulója alkalmából.

2011. március 5. (szombat)

Pesthidegkúti Waldorf Iskola

Meghívó
PRoGRAM

17.00 Megnyitó 
  – A Waldorf Diákkórus mûsora, vezényel Bencze László
17.15 Rudolf Steiner, a különleges ember 
  – dr. Mesterházi Zsuzsa professor emeritus (ELTE), a Magyar Antropozófiai Társaság képviselôje
18.00 Teaszünet
18.15 Az alkalmazott antropózófia területeinek bemutatása

  a Goetheanum és Rudolf steiner építészeti impulzusa 
 – Ertsey Attila (építész), Szabad Gondolatok szerkesztôbizottsági tag

  Biodinamikus gazdálkodás  
 – Mezei Mihály (agrármérnök), Biodinamikus Közhasznú Egyesület elnöke

  euritmia  
 – Szentmártony Yvonne (osztálytanító, euritmiatanár), Pesthidegkúti Waldorf Iskola 
   Weöres Sándor: Örök pillanat, elôadja: Cserháti Katalin

19.15 Szünet
19.30 Filmvetítés – Ég és Föld között – Antropozófia ma, Christian Labhart filmje, 2010 (magyar felirattal)

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.
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Egy nagy busafejû, vidám fickó nyitott be péntekenként 
a tanáriba. Bennfentes közvetlenséggel elegyedett szóba a 
tanárokkal. Az iskolai zenekar próbájára érkezett. Ô volt 
a brácsaszólam. Minden és pozitív értelemben hangadója 
a társaságnak. A tablóképen – a tornaterem bejáratától 
balra – még nagy, göndör fürtök keretezik mosolygós 
arcát. Galsai Zsolt február 28-án hétfôn mutatkozott be 
a szeptemberben induló elsô osztály tanítójaként. Erre 
a különleges alkalomra érkezett haza – szeptember óta a 
zenekarból is nagyon hiányzik.

KT: Elôször is a szép, új feladatodhoz/vállalásodhoz szeretnék 
gratulálni. Hol és mivel foglalkozol tulajdonképpen?

GZS: Most itt vagyok Ringwoodban, és egy olyan Waldorf-
isko lá ban dolgozom, ahol szellemi fogyatékos gyerekek van nak. 
Én a hetedik osztályban vagyok tulajdonképpen asszisz tens ta-
nár, ami azt jelenti, hogy reggeltôl négyig bent vagyok az is-
ko lá ban, és a gyerekekkel dolgozom. Ugyanúgy vannak óráik, 
mint nálunk otthon az iskolában, van fôoktatás, euritmia, ké zi-
munka stb. Segítek nekik meg a tanároknak. Ebben az is ko lá ban 
bent laknak a diákok. Reggel ébresztés, mosdatás reg ge liztetés, 
öltöztetés. A tanórákon kívül a mindennapi te vé kenységeikben 
is segítem ôket. Ezt csinálom most, és ta pasz ta la tokat gyûjtök.

KT: Hogy vezetett ide az utad?

GZS: A Waldorf-tanárképzésre jártam. Már majdnem vé gez-
tem, befejeztem a harmadévet, és elmentem az akkori nyol cadik 
(a mos tani tizedik) osztállyal Németországba osz tály ki rán du lás-
ra, az odafelé úton beszélgettünk az osztálytanítójukkal, aki a 
Gácsi (Kulcsár Gábor) volt…

KT: Mellesleg a te osztálytanítód is volt korábban…

GZS: Így van, az én osztálytanítóm is volt, és arról be szél get-
tünk, mikor kezdenék osztályt, hogy lesz ez énvelem. Én is kér-
dez tem, mit fog csinálni a szabad éve után, akar-e új osz tályt 
indítani – ami most szeptember lett volna –, tehát én biz tos 
nem fogok osztályt indítani.

KT: Nem akartál ringbe szállni vele.

GZS: Nem akartam, meg gondoltam, túl korai is lenne még 
kez de nem. És akkor hirtelen azt mondtam, én meg akkor el-
me gyek Angliába egy évre, ez milyen jó lesz. Soha korábban 
nem akartam menni, mert kicsit tartottam tôle, de ebben a 
hely zet ben mondtam, na jó, akkor most megyek. És egy idô 
után jött, hogy akkor egy camphill. Mondták, hogy kérdezzem 
meg Kocsis Andrást, merthogy ô intézi ezeket a dolgokat az 
iskolában, és akkor az Andrással leültünk az iskolában, feb-
ru ár ban. András kérdezte, hogy tulajdonképpen mit akarok. 
Mond tam, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, mert ez 
jobb nekem tapasztalat szempontjából, és akkor mondta az 
And rás, hogy Ringwood. És akkor mondtam, hogy jó. Legyen 
Ringwood, én nem tudom. Akik voltak már itt, diákok szo ci á lis 
gyakorlaton, mondták, hogy az zseniális lesz. Akkor mond tam, 
legyen ez. Tulajdonképpen így kerültem ide az Andráson ke-
resz tül, aki hat évig itt volt mint co-worker, mint én most.

KT: Miért pont Anglia?

GZS: Németül már nem tudok olyan jól. Angolul tovább ta-
nul tam az iskola után, egyébként is nekem volt egy különleges 
kap cso latom Angliával. Bár soha nem voltam korábban Ang li á-
ban, mégis volt egy szimpátia, sokat foglalkoztam olyan té mák-
kal, amelyekben Anglia fontos szerepet játszott.

KT: Most vagy Ringwoodban, jól érzed magad, közben beadtad a 
pályázatot az osztálytanítói állásra a pesthidegkúti iskolába.

GZS: Nem, közben ezt már korábban eldöntöttem, hogy min-
den kép pen jelentkezni fogok.

KT: Még mielôtt kimentél.

GZS: Igen, mert ismerem magam, és tudtam, ha itt maradok 
több mint egy évig, akkor már soha többet nem megyek haza, és 
mindenképpen haza akarok menni, és tanítani szeretnék. Meg 
bármennyire is meg lehet tanulni angolul, de az nem ugyan az 
tanítani a saját, vagy egy idegen nyelven.

KT: Miért akarsz mindenképpen hazajönni?

GZS: Nekem az utolsó négy és fél évem arról szólt lelkiekben 
is, hogy tanítani fogok, ezt szeretném csinálni. Meg az iskola 
is nyil vánvaló. Az, hogy 13 évig oda jártam, és van egy kap-
cso la tom az iskolával, ami elég szoros, az iskola hangulata, ami 
na gyon közel áll hozzám, ez vonz engem haza, hogy menjek 
Hi deg kútra.

KT: Nagyon egyenes ez az út. Waldorf-óvodába jártál?

GZS: Nem.

KT: Jártál 13 évet a Pesthidegkúti Waldorf Iskolába, majd rögtön 
jelentkeztél a tanárképzésre.

GZS: Elôtte elmentem egyetemre. Az volt a tervem, hogy el me-
gyek egyetemre, tanultam is politológiát, ezt fogom befejezni 
most júliusban. Azt terveztem, hogy tanulok kicsit, dolgozom, 

“
Van érzékem a gyerekekhez”

Kovács tamás beszélget Galsai Zsolt leendô osztálytanítóval
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Hogyan tovább, 8. osztály?
Edit néni lesz a 2011/12-es tanévtôl a jelenlegi 8. osztály kísérôje!

Hogyan készül Edit néni erre az idôre? Milyen elképzelései van-
nak az elkövetkezendô öt évre a középtagozatból hamarosan a 
felsô tagozatba lépô, Gábor bácsitól elbúcsúzó gyerekek osz tály-
kí sé rôjeként? 
Vágó Editet Fürjes Gabriella kérdezi.

Az osztálykísérô-választást minden évben hosszú és körültekintô 
tá jé koztatók és beszélgetések elôzik meg a felsôs konferenciák több 
ta lál kozóján. Hogyan született meg idén a döntés?
Idén is több beszélgetés elôzte meg az osztálykísérô-választást. 
Elô ször az osztály bemutatása történt meg, majd az osztályban 
ta ní tó tanárok mondták el a véleményüket. Bennem pedig 
meg ér le lôdött, hogy szívesen továbbvinném az osztályt. A 
felsôs konferencia támogatott ebben, s végül a nagykonferencia 
bí zott meg ezzel a feladattal.

Úgy tudom, voltál már osztálykísérô. Milyen tapasztalatokat és 
tanulságokat ôriztél meg abból az idôszakból, amelyeket most 
eset leg hasznosíthatsz?
Az osztálykísérés sok figyelmet és folyamatos jelenlétet igény lô 
fel adat. Mindenkire és mindenre tudni kell figyelni. Sok szer-
ve zés sel jár. Bizonyára tudom majd hasznosítani a ta pasz ta la-
ta imat is, de úgy gondolom, az új osztály új kihívásokat je lent.

Egyedül vállaltad ezt az igazán sok figyelmet, idôt és odaadást 
igény lô feladatot. Mennyiben és miben számítasz mégis a kollégáid 
és a szülôk segítségére, támogatására?

A felsô tagozatban minden évnek van egy nagy témája: 9. osz-
tály ban a mezôgazdasági gyakorlat, 10. osztályban a földmérés 
és a néprajzi gyûjtés Erdélyben, 11. osztályban a szociális 
munka, 12.-ben pedig a színdarab és a diplomamunka után 
a mû vé szet történeti kirándulás. Ezekben mindenképpen szá-
mí tok a kollégáim segítségére, s erre ígéretet is kaptam tôlük.
Ezek megszervezésében a szülôk segítségének is örülnék.

Leendô, ugyanakkor már tapasztalt osztálykísérôként mit tar-
tasz a legfontosabbnak az osztályközösség szempontjából? Mi lyen 
konk rét elképzeléseid vannak, amelyekkel az osztályt mint kö zös-
séget kívánod segíteni, építeni?
A legfontosabb számomra az ôszinte, nyílt légkör. Úgy ér zem, 
ed dig jó kapcsolatom alakult ki az osztállyal, s ebben a lég kör-
ben zajlottak a felvételi beszélgetések is. A közös teendôk és 
együtt létek – amelyekben a felsô tagozat bôvelkedik – segítik 
iga zán a közösség, benne az egyén fejlôdését. Remélem, sokat 
tu dunk majd együtt lenni az iskolában és iskolán kívül is.

Megkérdeztem a nyolcadikosokat, leendô kilencedikes osz tá lyo-
dat, hogy szeretnének-e üzenni valamit, amit lmondhatok ne ked 
a nevükben ebben a rövid interjúban. Azt válaszolták: „Na gyon 
örülünk, hogy elvállalt minket, és köszönjük szépen.” Üzensz te 
is nekik valamit?
Köszönöm az osztály kedvességét, bizakodva és várakozással 
te kin tek az elkövetkezô évek elé.

és utána elmegyek a tanárképzésre. Aztán az egyetem kezdete 
után két évvel beszéltem BB-vel (Balassa Bálinttal). Mondta, 
hogy most ôk osztályt indítanak Pohl Balázzsal Solymáron, a 
ta nár képzésen, és nekem mindenképpen mennem kell. És ak-
kor mondtam, hogy jó, megyek, már úgyis gondolkodtam raj ta.

KT: Tehát a politológiát és a tanárképzést is párhuzamosan, 
nappalin csináltad.

GZS: Így van, és ez azért volt nehéz, mert a tanárképzésen je-
len lét volt, az egyetemen meg vizsgaidôszak. A tanárképzésen 
kel lett lennem többnyire, és a hét egy napján pedig elmentem 
az egyetemre. És ez így pont jó volt, csak vizsgaidôszakban egy 
ki csit nehezebb volt. Visszanézve egyenes volt ez az út, de köz-
ben nem volt ennyire egyenes.

KT: De miután jelentkeztél a tanárképzésre, nem volt kétséges, 
hogy te Waldorf-tanár és osztálytanító szeretnél lenni, méghozzá 
Magyarországon, és nem is akárhol, hanem Hidegkúton.

GZS: Nem, ez így nem igaz. Persze mindig ott volt Hidegkút 
mint lehetséges pont, de azért ez nem volt egyértelmû, hogy én 
oda fogok menni, mert oda jártam, és azért ez nem egyszerûsíti 
meg a dolgot.

KT: A diákból kolléga, tanár. Azért ez valóban más viszony.

GZS: Miután érettségiztem (hat és fél éve), ez sokat változott. 
Egy részt én visszajártam a zenekarba, ami azt jelenti, hogy he-
ten te találkoztam sok tanárral, és emiatt is megváltozott ez a vi-
szony. Ráadásul ott voltam hospitálni Yvonne-nál két éve, ta valy 
meg ott vizsgatanítottam Dodánál az akkori ötödikben. Te hát 
ez a kép változott rólam is, meg bennem is a tanárokról. De hát 

azért ez még mindig lehet nehéz, nem csak az én szem szö gem-
bôl, mert azért én érzem, hogy bennem változott a kép a ta ná-
rokról, de hogy ez bennük mikor változik meg, ez egy jó kér dés. 
Mikor fognak rám kollégaként tekinteni, és nem diák ként.

KT: És te tartasz ettôl?

GZS: Egyre kevésbé. Inkább attól tartok, hogy nem mint kez dô 
tanár fognak rám tekinteni – nagyobb lesz az elvárás mint volt 
Waldorf-diák irányába.

KT: Miért akarsz tanítani?

GZS: Van érzékem a gyerekekhez, és jól érzem magam köz tük. 
Ren geteget kaptam az iskolától, amikor oda jártam, szeret tem 
is ko lába járni. Ebbôl szeretnék valamit visszaadni ennek a kö-
zös ség nek, és a gyerekeknek megmutatni, hogy ez egy jó hely, 
egy jó iskola. Jó tér az aula. Amikor a kicsik ott nyüzsögnek, és 
a nagyok mennek át közöttük, látszik, kinek milyen kap cso la-
ta van velük. Ha az ember fenn áll a korlátnál, érdekes meg fi-
gyelni, ahogy a felsôsök céltudatosan keresztülmennek az aulán, 
a kicsik meg, mint a dolgos méhek, körülöttük ro han gál nak. Ez 
sokat ad mindkét félnek. Én szerettem köz tük lenni az udvaron, 
az aulában, a kirándulásokon. A 12. osztályban mint segítô, 
kísérô mentem az akkori hatodik osz tállyal ki rán dul ni, ez a 
mostani tizennegyedik osztály, akkor dön töt tem el végleg, hogy 
én ezt szeretném csinálni. Utána ren ge te get mentem a mostani 
tizenharmadikosokkal, szinte minden osztálykiránduláson ott 
voltam. Ezek jó élmények voltak.

KT: Köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Sok sikert kívánok 
osztálytanítói munkád során!
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Gyilkosság(?) a hajón

A Verebek címet viseli az idei 12. osztály színdarabja. A 
ren de zôi feladatokat (az osztályszíndarabok történetében im-
már sokadik alkalommal) Kiss Péter látta el. Várakozással és 
iz ga lom mal töltött el, amikor megtudtam, hogy a darabot 
Balázs Juli írja, mert még soha nem láttam olyan darabot, 
ame lyet diák írt. Egybôl beleképzeltem magam a helyzetbe, 
hogy milyen nehéz lehet „megszülni” egy ilyen kaliberû szín-
mû vet. Kitalálni a sztorit, a fordulatokat, utánanézni a tör-
té nel mi háttérnek, elképzelni a helyszínt, megformálni a ka-
rak tereket, arról nem is beszélve, hogy osztálydarab lévén le-
he tô leg mindenkinek jusson benne szerep, mindenki aktívan 
részt tudjon venni a munkában… Egy szó mint száz, rengeteg 
té  nye zôje van a dolognak, összetett munka lehetett – én va ló-
szí nû leg n em merném ekkora fába vágni a fejszémet.

A történet dióhéjban:

Óriási luxusgôzös tart Párizsból Amerikába. Utasai között 
van elôkelô dáma, sok részeges sportoló, kiábrándult nô, fo-
gya té kos fiú az anyjával, szenzációhajhász újságíró és még sok 
vicces, furcsa, vagy éppen titokzatos figura… A hajóút hosszú-
nak és unalmasnak tûnik (pedig a zenekar és az énekesnô iga-
zán kitesz magáért minden este). Azután egy éjszaka rejtélyes 
han gok hallatszanak, a folyosókon jár valaki, és reggel kiderül, 
hogy eltûnt egy nô. Senki sem tudja, mi történt, mert holt-
test nek nyoma sincs. Pletykák persze terjednek, egyre több 
rész le te szivárog ki az ügynek, nem annyira az inkognitóban 
nyo mo zó lelkes, de kissé esetlen rendôr, mint inkább Jacques, 
a kíváncsi újságíró kutakodásának köszönhetôen. A bo nyo dal-
mak egymást követik, a gyanúsítottak nem mindig ôszinték, 
de a sok-sok apró mozaikdarabkából végül összeáll a kép, fény 
de rül a titokzatos bûntényre, amely tulajdonképpen nem is 
az: se nem gyilkosság, se nem eltûnés, hanem az érzéketlen 
férje kar mai közül szabadulni vágyó megtört, kihasznált 
„veréb” szö kése, akit egész úton a halk szavú, visszahúzódó 
kapitány rej te getett. Leleplezôdik ezen kívül az álszent álpap 
is, aki va ló já ban maffiózó, és nem maradhatnak el a szövôdô 
és kihúnyó szerelmek sem… Mindeközben jókat kacaghatunk 
a nem min dig józan olimpikonok magasröptû társalgásain, 
„csajozós” szö ve gein.

A kb. két és fél órás darabot háromszor is megnéztem, és 
egyetlen percig sem unatkoztam. Minden alkalommal ta lál-
tam benne valami újdonságot, vagy leesett egy poén, ame lyet 
elôzô este még nem értettem. Az elôadásokat nagyon él vez tem, 
örömmel néztem a szép ruhákat, ámultam az újabb for du la  to-
kon, és én is a szereplôkkel együtt gondolkodtam, izgultam, 
hogy mi lesz a vége ennek a kalandos utazásnak. Külön meg-
em líteném a zenét, amelyet a hajó kiváló zenekarának kö-
szön het tünk: Flór Noémi bôgôvel adta meg az alaphangot, 
Flór Gábor gitározott, Havlik Marci ezúttal is megcsillogtatta 
szaxo fon tudását, Megyeri Manó a dobokat simogatta, Bakó 
Hanka pedig a hangjával simogatta a közönséget. A dalok re-
mek hangulatot teremtettek, segítségükkel könnyen be le kép-
zel hettük magunkat a ’20-as évek swingestjeibe. A díszlet egy-
sze rû, de kifejezô volt. Jól oldották meg a kis területû színpad 
sok ol dalú fölhasználását, elfért minden: a zenekar emelvénye, 
a bár, a hálókabin. Én különösen jól szórakoztam Johnny 
Weissmüller (Keserû Gyuri) „vad” ötletein, Serena, a pletykás 
naiva (Kovács Bori) csacsogásán, és persze nagyon vicces volt 
Eugene Vieuxtemps nyomozó (Havlik Marci) bénázása meg 
egész stílusa, és jókat nevettem azon is, ahogy Felix, az ön telt 
olimpikon (Soltész Péter) magát fényezve, részegen vagy jó-
za nul próbálta elnyerni a dekoratívnál dekoratívabb hölgyek 
ke gyeit. A Tûzszekerek c. film jól ismert jelenetének „remixe” 
pe dig egyenesen telitalálat volt!

Minden elismerésem Julié, aki a nagyszerû, csavaros és egy-
ben kerek történetben ügyesen fûzte a szálakat, végig ébren 
tar tot ta a figyelmünket, és egy kis komolyságot, meg jó adag 
hu mort is csepegtetett ebbe a szórakoztató krimibe. Jó volt né-
zô nek lenni ezen a három estén!

Vajon milyen lesz színésznek lenni? Jövôre rajtunk a sor… 
Alig várom, hogy mi is belevágjunk ebbe a nagy feladatba!

Lengyel Szilvia, 11. osztály



a 9. osztály 12 pontja

1. Legyen több és gondozottabb zöld terület a 
városokban! Ügyeljenek a természet védelmére, 
korlátozzák a fakivágást!

2. A kormány tegyen lépéseket a szelektív 
hulladékgyûjtés teljes körû megszervezésére!

3. Legyen havonta egy áram- vagy autómentes nap!
4. Legyenek járható összekötô bicikliutak! Újítsák föl a 

közutakat az országban!
5. Jobb, szervezettebb, elérhetôbb tömegközlekedést!
6. A kormány biztosítson szállást és ellátást a 

hajléktalanul maradottaknak!
7. Büntessék a rasszista megnyilvánulásokat azok 

súlyosságához mérten!
8. Az állam követelje vissza a külföldön érvényesített 

diplomák költségét! 
9. Az állam pénzben és lehetôségben egyenlôen 

támogassa az összes sportágat!
10. Támogassák hazánkban a mûvészeteket, különösen a 

fiatal mûvészeket!
11. Legyen az iskolában büfé, amelyet a felsô tagozat 

mûködtet!
12. Kettôig legyen tanítás az iskolában!

a 10. osztály 12 pontja

1. Legyen több munkahely az országban, és legyen több 
munkalehetôsége a diákoknak!

2. Csökkenjenek az árak az átlagfizetéshez mérten!
3. Kapjon az egészségügy nagyobb támogatást!
4. Változtassuk meg a magyar politika alapvetô jelentését!
5. Ne legyen rasszizmus! Korlátozzák a rasszizmust! 
6. Mindenki figyeljen oda a környezetvédelemre!
7. Legyen jobb a tömegközlekedés!
8. Legyen gyorsabb internet az iskolában!
9. Legyen több testnevelés!
10. Legyen normális zuhanyozó!
11. A tudás és az érdeklôdés legyen a meghatározó az 

osztályok kialakításában!
12. Lehessen órát választani!

MILYEN ORSZÁGBAN SZERETNÉL ÉLNI? 
Mit változtatnál Magyarországon és a szûkebb környezetedben (lakhelyeden, iskoládban) annak érdekében, 
hogy hogy veled együtt mások is jól érezzék magukat benne? 

Fogalmazd meg a te 12 pontodat!

6
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a 11. osztály 12 pontja

1. Egyenlô bánásmódot származástól, vallástól, 
nemi hovatartozástól és politikai meggyôzôdéstôl 
függetlenül!

2. Használjunk több megújuló energiaforrást 
mindennapjainkban, teremtsék meg ennek feltételeit!

3. Engedjenek át a zebrán!
4. Azonnali fejlesztéseket az egészségügyben és a 

kórházak mûködésében! 
5. Közbiztonság, köztisztaság, közlekedés 

megreformálása!
6. Ne a pénzéhség és az önös érdekek domináljanak 

sem a társadalomban, sem a politikai életben, 
hanem a becsület és az ország érdeke legyen döntô 
fontosságú!

7. Kívánjuk az oktatásügy pedagógiai és technikai 
feltételeinek és színvonalának növelését, és az 
alternatív iskolák támogatását!

8. Nagyobb támogatást a magyar vállalkozásoknak és 
termékeknek!

9. Minden sikeres vállalkozás teremtsen legalább 
egy olyan munkahelyet, amely minimális vagy 
semmilyen képzettséggel nem rendelkezô 
munkatársakat is foglalkoztat!

10. Igazságos szabályozást a multinacionális cégek és 
bankok mûködésében!

11. Kívánjuk a nemzetközi kapcsolatok, 
együttmûködések megerôsítését a munkavállalás, az 
oktatás és a gazdaság különbözô ágaiban!

12. Alanyi jogon mindenkinek ingyen járjon a WIFI!

kedves felsôs osztályok! Köszönjük a munkátokat, és külön is 
köszönjük nektek, 12.-esek, hogy a Verebek elôadásait követô 
hetekben a sok megbeszélendô élmény és a fáradtság ellenére is 
foglalkoztatok a kérésünkkel!
Idô hiányában ugyan nem volt már módotok az egyeztetésre 
és a befejezésre, de álljon most itt tôletek ez a 9 pont, utalva 
arra, hogy az ilyen jellegû kérdések („Milyen országban 
szeretnél élni?”) megválaszolását, s a válaszok folyamatos 
újrafogalmazását nem lehet és nem is érdemes befejezni.

1. Azt szeretném, hogy megváltozzon a tanárok és az 
orvosok helyzete Magyarországon!

2. Változzanak meg az értékek! Ne csak a 
vendéglátóipar, a turizmus és az informatika 
diadalmaskodjék!

3. Azt szeretném, hogy a hazai termékek forgalma 
föllendüljön!

4. Emeljék a cigarettaárakat, és szigorítsák a dohányzás 
feltételeit!

5. Azt kívánom, hogy a vidék ne függjön a fôvárostól!
6. Több kultúrát a vidéknek!
7. Azt szeretném, hogy megváltozzon a család fogalma, 

hogy a házasságot és a családot komolyabban vegyék 
az emberek!

8. Azt kívánom, hogy a barátság életre szóló legyen, és 
ne csak a közösségi oldalakról szóljon!

9. Azt kívánom, hogy erôsödjék a szülôk és az 
idôsebbek tekintélye, akár testvérek között is!

10. …
11. …
12. …
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A XIX. század második fele a fölébredés idôszaka volt. A 
század közepén, a politikai változásokat sürgetô tömegek for-
ra dalmi felkelését követôen függetlenségi harcok robbantak ki 
szer te Európában.

A nemzeti identitás megteremtésén túl rendkívüli tu do má-
nyos és technológiai fejlôdés is kezdetét vette. Az 1880-as évek-
ben megszületett az elsô robbanómotor (G. W. Daimler és G. 
Benz találmánya), majd a dízelmotor (R. Diesel ta lál má nya). 
Firenzében elindult az elsô villamos. Építeni kezdték a transz-
szi bériai vasutat, majd nem sokkal késôbb a Wright fi vé rek át re-
pül ték az Atlanti-óceánt. Eközben Sigmund Freud vagy Pierre 
és Marie Curie tudományos munkáira figyeltek föl, és politikai 
té ren is komoly változások indultak. 1860-ban Abraham Lin-
coln az Egyesült Államok elnöke lett, ez zel meg kez dô dött a rab-
szol gák fölszabadítása. A magyar szár ma zá sú Herzl Tivadar cio-
nis ta moz gal mat hirdetett, Marx és Engels a dia lek tikus és tör-
té nelmi ma te ri alizmus eszméjével kezdte átformálni Euró pát.

Ez volt az a korszak, amelybe Rudolf Steiner született 
(1861. február 27-én) Donji Kraljevecben.

A változó, modern világ már kisgyermekkorában körül vet te 
ôt, mivel apja, Johann Steiner a helyi vasút szolgálatában állt: az 
„el sô technikai vasúti felügyelô” volt a helyi vasútállomáson. A 
gya kori költözéssel tarkított gyermekkort követôen apja in dít-
ta tá sára mû szaki fôiskolára iratkozott be Bécsben. Ekkor már 
filo zófiai ta nul mányokat is folytatott, majd 21 évesen fölkérték 
Goethe ter mészettudományos írásainak összerendezésére és 
kia dására. A tudományos kutatások mellett kezdetét vette a 
mû vészeti mun kássága is: misztériumdrámákat írt, késôbbi fe-
le ségével új mozgásmûvészetet (euritmiát) hozott létre, és or-
ga nikus épí té sze ti terveket alkotott.

Tudományos-mûvészeti munkáinak és szellemtudományos 
ku ta tásainak eredményeit ebben az idôben már az antropozófiai 
elô adásaiban osztotta meg. Munkásságának központja a sváj ci 
Dornach lett. Steiner fô törekvése volt az antropozófiát olyan 
gya korlati területekre irányítani, „amelyek a világot meg je le-
nítik”. 1921-ben a tanárok számára tartott karácsonyi kur-
zu sán így beszélt errôl: „Az antropozófiai mozgalom az eredeti 
in dít tatásai alapján nem arra hivatott, hogy elméleti vitákban 
merüljön ki, hanem közvetlenül be akar hatolni az életbe, az élet-
ben akar mûködni.”**

Rudolf Steiner konkrét tanácsait, javaslatait az élet kü-
lönbözô területein tevékenykedô, a megújítás iránt el kö te le-
zett emberek (orvosok, gyógypedagógusok, mûvészek, me zô-
gazdák, teológusok) valósították meg. Az elsô Waldorf-is ko la 
megalakulása is ennek az impulzusnak köszönhetô, ame lyet 
Emil Molt, a Waldorf Astoria Cigarettagyár igazgatója kez de-
mé nyezett 1919-ben Stuttgartban.

Rudolf Steiner élete végéig fáradhatatlanul dolgozott: elô-
adásokat tartott, 1924-ben megalapította az Általános Ant ro-
po zófiai Társaságot, rendszeresen részt vett a stuttgarti Wal-
dorf-iskola konferenciáin, folytatta szellemtudományos ku ta-
tá sait. 1925. március 30-án dornachi mûtermében halt meg.

Egész életét áthatotta az emberben, a természetben és a 
világmindenségben lakozó szelleminek a kutatása és vizs gá-
lata. 1924-ben a Pädagogische Leitsätze (Pedagógiai irány vo-
nalak) címû mûvében a következôképpen definiálta a szel-
lem tudomány (antropozófia) módszereivel kutató embert: 
„Antropozófus az, akit a világ és az ember megismerése utáni vágy 
oly mértékig gyötör, ahogy csak az éhség és a szomjúság kínozza 
az embert.”

Az antropozófia végsô soron azt tûzte ki feladatául, hogy a 
világ valóságának kutatását szolgálja. Ehhez a tárgyilagos, kéz-
zel fogható bizonyítékok mellett szükség van a szellemi-ér zék-
fe letti észlelésre és tudományra is. Rudolf Steiner mûvének az 
el múlt 150 év szellemi közegében kellett kiállnia az élet pró-
bá ját…

Kulcsár Gábor

* A címet Karl König: Geister unter dem Zeitgeist címû kötetébôl és 
Tobias Richter: Tanulmány Rudolf Steiner szülôhelyérôl és születésének 
koráról címû kiadványából kölcsönöztem.
** Rudolf Steiner: A gyermek egészséges fejlôdése, 1921-22, Géniusz-
MWSz

Szellem a korszellemben*
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KÉPCSARNOK

Úgy válhatok igazi Waldorf-tanárrá, ha komolyan, tudatosan 
dolgozom magamon, a figyelmemen, mert akkor tudom megérteni 
a gyerekeket, akiket tanítok, és akkor van esélyem értô módon 
összekapcsolódni velük.

Stenszky Csanád öt éve tanít angol nyelvet az iskolában. 
Harmadik éve osztálytanító is.

Mindig nagy örömmel tekintek vissza a gyerekkoromra. A 
Gel lért-hegyen nôttem föl, 18 éves koromig éltem ott. Nagyon 
szép gyerekkorom volt. Mélységes nyugalomban, szeretetben 
nö ve kedtem a bátyámmal együtt, aki két évvel idôsebb nálam. 
A Gellért-hegyen adott volt a szép környezet, a sok-sok barát, 
akik kel egy iskolába, egy osztályba jártunk. Békében teltek az 
évek, nagyon sokat mozogtunk, játszottunk a szabadban. Nem 
létezett még számítógép, mobiltelefon, a TV-ben az esti mese 
volt a mi mûsorunk. A mozgás mindennél fontosabb volt 
szá mom ra. Rengeteget sportoltam: bicikliztem, teniszeztem, 
tollas lab dáz tam, hatéves koromtól kezdve egyesületbe jártam 
síelni, amihez tavasztól tornatermi száraz edzések is tartoztak. 

Akkor hagytam abba, amikor már versenyezni is kellett volna, 
ez a része nem érdekelt. Ugyanígy jártam a többi sportággal is. 
Kipróbáltam a kajakozást, a kenuzást, a vízilabdázást, sok sport-
ba belekóstoltam, amelybe akkoriban lehetett. Ezek között 
je len tôs szerepet kapott a foci is. Általános iskola harmadik 
osz tá lyában kezdtem, három évig egyesületbe jártam, azután 
egy évig a Fradi utánpótláscsapatában is játszottam. A mozgás 
a mai napig nagyon fontos része az életemnek. Hogy ilyen sok 
sportágba belekóstolhattam, az elsôsorban édesanyámnak kö-
szön he tô, aki a Sportkórházban dolgozott, a Központi Sport-
is ko la vezetôorvosa és a gyorskorcsolya-válogatott keretorvosa 
volt akkoriban. A sportvilág, mondhatnám, óhatatlanul a hét-
köz nap jaink részévé vált.

Édesapámtól mást kaptam. Ô jelenleg is TV operatôr, a gyer-
mek ko romban elsôsorban természetfilmeket, ismeretterjesz tô 
fil meket készített. Sok egyéb mellett például Rockenbauer Pál-
lal közösen a Másfélmillió lépés Magyarországon címû sorozatot. 
Nagyon mozgalmas életet élt. Állandóan a világot járta, sok felé 
utazott, és mindig hazahozott egy kis szeletet az adott kul tú-

Johann Wolfgang von Goethe
März

Es ist ein Schnee gefallen, 
Denn es ist noch nicht Zeit, 
Dass von den Blümlein allen, 
Dass von den Blümlein allen 

Wir werden hoch erfreut.

Der Sonnenblick betrüget 
Mit mildem, falschem Schein, 

Die Schwalbe selber lüget, 
Die Schwalbe selber lüget, 
Warum? Sie kommt allein.

Sollt ich mich einzeln freuen, 
Wenn auch der Frühling nah? 
Doch kommen wir zu zweien, 
Doch kommen wir zu zweien, 

Gleich ist der Sommer da.
                                           (1817)

Johann Wolfgang von Goethe  
Március

Havazott újra, mert még 
nincs itt az ideje, 

hogy szemünket színes rét 
hogy szemünket színes rét 

örömmel töltse be. 

Ez a tavasz ravasz még
s a langyos fényözön:

a fecske is becsap még,
a fecske is becsap még.
Miért? Egymaga jön!

Élvezzelek magamban,
korai napsugár?

Ha velem a galambom,
ha velem a galambom,

azonnal itt a nyár.
Fordította.: Szabó Lôrinc

Johann Wolfgang von Goethe
March

The snow-flakes fall in showers, 
The time is absent still, 

When all Spring’s beauteous flowers, 
When all Spring’s beauteous flowers 

Our hearts with joy shall fill. 
 

With lustre false and fleeting 
The sun’s bright rays are thrown; 

The swallow’s self is cheating: 
The swallow’s self is cheating, 
And why? He comes alone! 

 
Can I e’er feel delighted 

Alone, though Spring is near? 
Yet when we are united, 
Yet when we are united, 

The Summer will be here.
Translated by Edgar Alfred Bowring



rából: tárgyakat, étkezéshez, ruházkodáshoz kapcsolódó dol-
go kat, és rengeteg fényképet – a fotózás volt a hobbyja. Ô leg-
in kább a munkáján keresztül hatott rám. Nagy nyitottságot 
kép vi selt, elôítéletektôl mentesen gondolkodott, minden ér de-
kel te, ami a világban történik, afféle világpolgárként élt. Ezt az 
ér dek lô dô nyitottságot kaptam tôle ajándékba.

Gyerekkoromnak volt még két meghatározó helyszíne. 
Déd nagy mamámnak volt egy háza a Balaton északi partján, 
gya kor latilag ott töltöttem a nyaraim felét. Emlékszem még a 
dé di ízes, ôzôs beszédére – Makóról származott. A mai napig 
is minden nyáron sok idôt töltök Ábrahámhegyen, egyik 
ked ves elfoglaltságom maradt a vitorlázás. A közelben lak-
nak a nagyszüleim is, akik már a nyolcvanas éveik közepén 
jár nak. Mindig nagy tisztelettel nézek nagyapámra, aki több 
mint öt évtizeden keresztül volt Tapolca gyermekorvosa. Az 
anyai nagy szüleimet sajnos nem ismertem. Fiatalon men tek 
el. Sze retnivaló, igaz történet maradt fenn róluk. A nagy-
pa pám, akit hadiárvaként papok neveltek és taníttattak, 
pap nö ven dékként már a fölszentelés elôtt állt, amikor meg-
is mer te az én gyönyörû nagymamámat, és ôérte levette a re-
ve ren dát. Jogász lett. A nagymamám pedig építésznek tanult. 
Nagyapám családja Szováta és Marosvásárhely, míg nagy-
anyám családja Sepsiszentgyörgy, Kecskemét vidékérôl szár-
mazik. A háború után Szombathelyrôl Komlóra költöztek, 
ami az én szempontomból azért fontos, mert gyerekkorom 
má sik meghatározó helyszíne a Komlótól nem messzire lévô 
Ma gyarszék volt. A nagynéném ebben a kis mecseki faluban 
ve zet te a postahivatalt. A Balaton-part mellett ez volt a nyári 
szü netek másik helyszíne. Egész nap kint játszottunk a falusi 
gye re kekkel. Pesti csibészeknek hívtak minket a bátyámmal. 
Rend szeresen elkísértük nagynénémet a postás körutakra, va-
la mennyi házba bementünk vele, ezért aztán mindenki ismert 
min ket. Részt vettünk lakodalmakon, disznóvágásokon. Az 
uno ka bátyám saját gazdaságot vezetett. Emlékszem, kicsi gye-
rek ként én magam fogtam nála a disznót, amikor leszúrták. 
Le het, hogy éppen ezért lettem huszonegy éves koromban ve-
ge tá ri ánus? Ki tudja…

A gyerekkor igazán gondtalan idôszaka volt az életemnek. 
A Tabán tetején, a Várral szemben jártam általános iskolába. 
Az iskola másodlagos dolognak számított, annyira a játékban, 
az örömteli sportolásban éltem. Fontos volt ugyan, de nem 
ját szott mindennél elôbbre való, meghatározó szerepet. Nyol-
cadik után a Móricz Zsigmond körtérnél lévô Kafka Margit 
Gim náziumba jártam, amely akkor még világi iskola volt. 
Har ma dikosok voltunk, amikor visszakapta az egyház. Mi 
még világi osztályként érettségiztünk.

Körülbelül tizenhárom éves lehettem, amikor édesanyám 
ant ro pozófiával kezdett foglalkozni. Egyik kedves barátnôjének 
a kezébe került egy Steiner-könyv, talán A szabadság filozófiája, 
nem tudom. Elkezdték együtt olvasni, igyekeztek megérteni, 
ami nagyon nehezen ment. Érezték, hogy valami jelentôségteljes 
dolog van benne, de nem tudták jól értelmezni. Ezenközben 
meg tudták, hogy elôadássorozat indul Steiner gondolatai 
nyomán az Antropozófiai Társaság Bimbó úti központjában. 
Az elôadássorozatot Székely György tartotta. Ez a kurzus a tu-
da ti iskolázásról szólt. Elkezdtek oda járni. Édesanyám fo lya-
ma to san beszámolt az ott hallottakról. Ô maga is fokozatos 
vál to zá son ment át. Hatására mi is belenôttünk ebbe a gon-
dol kodásmódba, amely egyre jobban meghatározta a vi lág-

lá tá sunkat. Mindez édesanyámon keresztül érintett meg 
minket, akkoriban még nem olvastuk Steiner írásait. Végül 
18-19 éves korom táján elérkezett az idô, amikor én is hall-
gat ni kezdtem az elôadásokat. Huszonegy éves koromban ala-
kult ki az igazi önálló kapcsolatom az antropozófiával. Azon 
a nyáron kerültem olyan lelkiállapotba, amelyben meg érez-
tem, hogy nagyon fontos lépés elôtt állok, és el kell in dul nom 
egy irányba, amely felé nem vezet kikövezett út. Láthatatlan 
lépcsôfokok álltak elôttem, amelyek megtételéhez nagy 
bizalom szükséges, és közben az embernek nincs túl sok társa. 
Édesanyám azzal segített ebben a helyzetben, hogy félévi in-
ten zív együttmunkálkodást ajánlott, hogy alkalmam legyen 
el mé lyülni az antropozófiában.

Érettségi után angolt akartam tanulni, az ELTE-re je lent-
keztem, de nem vettek föl. Hogy elkerüljem a ka to na sá got, 
OKJ-s képzést kezdtem egy kereskedelmi szakiskolában. Két 
évig tanultam külkereskedelmi üzletkötô szakon. Üzleti és tár-
sal gási angolt is tanultunk jó sokat, ennek köszönhetôen le-
tet tem a felsôfokú nyelvvizsgát is. Ezt követôen levelezô for-
má ban folytattam a tanulmányaimat a szolnoki Kereskedelmi 
és Gazdasági Fôiskolán, de azt a képzést már nem fejeztem 
be. Ugyanis egyre inkább éreztem, hogy ez nem az én utam. 
El kép zeltem, hogy ezzel a szakmával keresem a kenyerem, 
mi köz ben ettôl teljesen függetlenül élem az életemet, és fog-
lal kozom azzal, ami számomra a legfontosabb: az ant ro po zó-
fiával. Ez a kettészakadás egyáltalán nem tetszett. Épp vizs ga-
idôszak volt, amikor édesanyám lerakta elém az Új im pulzus 
címû folyóirat friss számát, amelyben megjelent a soly mári 
tanárképzés újonnan induló alapozó évérôl szóló hir de tés. 
Nagyon meglepett ez a fölvetés, ugyanis soha nem gon dol-
tam arra, hogy tanár legyek. Az egyetemi jelentkezéskor sem 
az angoltanári, hanem a bölcsészi képzés érdekelt. Ek kor 
ízlelgettem elôször, mi volna, ha tanár lennék. Egyik is me-
rôsöm már járt a képzésre, néhány alkalommal elmentem ve le, 
hogy megnézzem, milyen is az. Közben a fôiskolán már a szi-
gor latokra kellett készülni, és minden vizsga elôtt nagyon meg-
be te ged tem. Gondolatban a tanárképzés lelkesített, az, hogy 
ott olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyek érdekelnek. Be is 
ad tam a jelentkezésemet. Pont egy napra esett egy vizsga és a 
ta nár képzés felvételije, én pedig az utóbbi mellett döntöttem, 
így félbehagytam a fôiskolát. Huszonkét évesen elkezdtem a 
ta nár képzést.

Óriási adományt jelentett számomra, hogy közben nem kel-
lett dolgoznom. Eddigi életem legszebb négy éveként em lék-
szem vissza erre az idôszakra. Nagy létszámú évfolyamok jártak 
a képzésre, nagy élet folyt. 2004-ben a skóciai Edinburgh-
ban hospitáltam hosszabb ideig, öt hétig. Itthon Sze ge den, 
Óbudán, Solymáron és a nagy hámori iskolában jár tam. 
Mindegyik intézmény különbözött a másiktól, mind egyik nek 
egészen más volt a hangulata. Negyedik évben Hi degkútot 
választottam a gyakorló tanítás helyszínéül. Leg in kább azért, 
mert itt még nem jártam. A képzésen tanított Kle no vicsné 
Papp Judit és Balassa Bálint, a Bothmer-képzésrôl is mer tem 
Varga-Szemes Lacit, de rajtuk kívül nem volt mással kap cso-
latom. Eredetileg úgy képzeltem, euritmia-tanár leszek. Ehhez 
a képzés végeztével ki akartam menni Angliába, hogy tö ké le-
tesítsem a nyelvtudásomat, magamba szívjam az angol kul tú-
rát, és elvégezzem az euritmia-képzést. Ez újabb négyéves nap-
pali tanulást jelentett volna. De mivel nem tudtam pályázati 
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for rás hoz jutni, ezért lemondtam errôl a tervemrôl. Pont ekkor 
in dult itthon a harmadik Bothmer-képzés, ahová jelentkeztem, 
és föl is vettek. Csodálatos és izgalmas négy év volt, amelynek 
so rán végre ismét nagy szerephez jutott az életemben a mozgás. 
Közben Yvonne osztályába jártam gyakorlótanításra, kémiát 
ta ní tot tam. A felkészülés során egyre jobban lenyûgözött az a 
szem lélet, amelyet a Waldorf-iskolában követnek a kémia ta ní-
tásában. Ha ez mindenütt így menne, akkor senki nem vi szo-
lyog na a kémiától! Yvonne-nal is jó volt együttmûködni, szó val 
csupa jó élménnyel zárult a vizsgatanításom. Ez ala poz ta meg a 
vá lasz tásomat, hogy diplomázás után ide jöjjek dol goz ni. Épp 
a ne gyedik év elôtt, amikor ez a sok-sok hatás ért, nyár vé gén 
an gol tanári felkéréssel kerestek meg Hidegkútról. Nem fo gad-
tam el, mert úgy éreztem, túl sok lenne. Biztos voltam ben ne, 
hogy ha ide kell kerülnöm, akkor arra kínálkozik majd más 
le he tô ség. Soha nem volt bennem félelem a jövôvel kap cso lat-
ban. Akkor egy évig Jessica tanított angolt, de azután vissza-
ment Angliába, így adódott, hogy pont a megfelelô idôben 
mé gis csak itt kezdhettem el a tanári pályát. A Bothmer és az 
an gol is közel áll a szívemhez, mindkettôt nagyon szeretem. Az 
elôbbit az osztályomban tanítom, angolt pedig elsôben, har-
ma dik ban és ötödikben.

Nagyon örültem, hogy olyan iskolában dolgozhatok, ahol 
sok tapasztalt tanár tanít, ahol már kialakult, rendezett vi-
szo nyok vannak. A jó élmények mellett ez is fontos szerepet 
játszott ab ban, hogy ide jöjjek. Késôbb aztán az is kiderült, 
hogy nem is olyan könnyû ilyen kidolgozott helyzethez 
kapcsolódni. Fia ta los lendülettel, mondhatni naivitással 
érkezvén egy idô után az a kép fogalmazódott meg bennem, 
hogy a sok ta pasz talt ember (mint megannyi hatalmas fa) 
között kell kis cse me te ként növekedésnek indulni. Nincs túl 
sok lehetôség, nincs túl sok fény; el lehet lenni, de nincsenek 
kihívások. Nem éreztem, hogy én viszem a zászlót, hogy rajtam 
múlnak a dol gok. Amúgy minden remekül mûködött a sok 
rutinos, ta pasz talt emberrel, de én csupáncsak pici szeletkéje 
voltam min den nek. Ez nehéz volt. Néhányan azt várták, hogy 
nagy len dü lettel vessem bele magam a tennivalókba, hozzak új 
éle tet. Csakhogy nekem ez volt az elsô munkahelyem. Elôtte 
se hol sem dolgoztam hosszabb ideig. Meg kellett találnom a 
he lyemet. Mivel addigra már sokakat ismertem, ezért tud-
tam, hogy védettséget fogok élvezni, és ez biztonságot adott. 
Sze re tet vett körül, ezért sem izgultam, pedig rögtön öt osz-
tály ban kezdtem angolt tanítani. Fiatal emberként nehéz volt 
kia la kítani a viszonyomat a diákokkal. Félig-meddig még én 
is diák nak éreztem magam. Belegondoltam, hogy vannak az 
is ko lában diákok, akik csak hat évvel fiatalabbak nálam. Ezt is 
meg kellett tanulni, megfelelôen kezelni.

Ittlétem második éve megint nem szokványosan indult. Az 
akkori osztálytanítónak el kellett mennie, erôsen ka pa ci tál tak, 
hogy vállaljam el az osztályát. Nem éreztem még elég ta pasz-
taltnak magam ahhoz, hogy egyedül vállalkozzam erre a fel-
adatra, ráadásul akkor már öt osztályban, vagyis tíz cso port ban 
tanítottam angolt. Végül Bakonyi Katival és Schnell Judittal 
hárman osztoztunk a munkán, és Kabai Kati segített még 
összefogni az osztályt. Ez a lehetôség sok ta pasz ta lat tal gaz-
da gí tott anélkül, hogy egyedül kellett volna viselnem a tel jes 
fe le lôsséget. Az iskolai munkában amúgy is az együttes mun-
kál kodást élvezem a legjobban. Plusz töltetet ad, ha nem ér zem 
ma gányosnak magam, ha közös pedagógiai munka folyik.

A képzésen mélyen belénk ivódott az osztálytanítói hivatás 
irán ti tisztelet. Tudtuk, milyen áldozatos, felelôsségteljes mun kát 
vállal magára az, aki erre készül. Ugyanakkor azt is meg ta nultuk, 
hogy nem kell elôre készen állni rá, hanem a fo lya mat közben érik 
az ember osztálytanítóvá. Nekem óriási könnyebb séget jelentett, 
hogy egy évig harmadmagammal volt mó dom belekóstolni, és 
ebbôl a tapasztalatból bátorságot me rí tet tem. Még annak az 
évnek a közepén megkaptam a kon fe ren ciától a lehetôséget, 
hogy a következô szeptemberben, 28 éves koromban osztályt 
indítsak. Ebben a minôségben sok nehézséggel kell megküzdeni, 
komoly önismereti munkát kell vé gez ni. Ugyanakkor mindig 
jó érzéssel tölt el, hogy osz tály ta ní tó ként nem vagyok egyedül. 
Egyrészt ott vannak a kol lé gák, akik hez mindig fordulhatok, 
és rajtuk kívül a szülôk sze mé lyé ben hatvan munkatársam van, 
akikkel együtt neveljük a gye re keket. Az elsô szülôi esten is 
„kedves kollégák”-nak szólítottam ôket. Nagyon örülök, amikor 
a szülôk nem várják meg, hogy odalépjek hozzájuk, hanem ôk 
keresnek, ôk akarnak be szél get ni. Folyamatos párbeszédnek kell 
lennie köztünk, és akkor a gye rek is érzi, hogy nem két külön 
vi lág ban él, hanem átjárás van az otthon és az iskola között. Ez 
min den életkorban na gyon fontos.

Úgy érzem, az értô, alkotó párbeszédet kell erôsítenünk 
egy más között. Ennek alapja a saját belsô képességeink még 
na gyobb összpontosítással, még nagyobb figyelemmel történô 
tá gí tása. Gondolom, ez életfogytig tartó folyamat. Én magam 
is igyekszem annyira erôsödni, hogy végül valóban tanító le-
gyek, a szó legnemesebb értelmében. Amikor idônként el-
ha nya golom az antropozófiával való foglalkozást, az mindig 
meg bosszulja magát. Minél nagyobb figyelmet tudok adni a 
kö zös ség nek, az annál nagyobb örömet jelent számomra is. A 
be fek tetett energia megtérül: minél egészségesebb tudattal va-
gyunk jelen a világban, annál egészségesebb életet élhetünk. A 
tu da tunkat kell ápolni, a figyelmünket kell erôsíteni. Az ember 
a fi gyelmével hat a világban, és hozzá is azon keresztül érkezik 
el min den. 

Egyre mélyebben tapasztalom, hogy minden a tudatban dôl 
el. Az van, ami az ember tudatában van. Aki egy pillanatra meg 
tud állni, az idôtlenbe tud lépni, az meg tud pihenni, mint egy 
szi ge ten, és azután vissza tud lépni a folyamatokba úgy, hogy 
azok nem sodorják el. Erôs tartást ad annak a megtapasztalása, 
hogy létezik egy belsô világ, nevezhetjük szellemi világnak is, 
amely nem függ attól, ami odakint zajlik. Ha ilyen biztos magja 
van az embernek, amelyet én-tapasztalásnak is nevezhetünk, az 
hor gony tud lenni. Ez az én gyógyszerem a rohanás bajára. Ha 
egyszer már megtapasztaltam, hogy van olyan részem, amelyik 
nem függ az eseményektôl, a viszonyoktól, a körülményektôl, 
akkor ez gyógyítólag hat rám, egészségesebben tart, nem va-
gyok annyira kiszolgáltatott az eseményeknek. A Bothmer-ta-
ná rom, Martin Baker mondogatta ezt: always keep your head 
above things – mindig tartsd a fejedet a dolgok fölött. 

Próbálok én is mindent elkövetni, hogy a „fejemet a dolgok 
fö lött tartsam”. Igyekszem mindennap, ha csak kis idôre is, 
le he tôséget teremteni a tudati gyakorlásra Úgy hiszem, akkor 
vál ha tok igazi Waldorf-tanárrá, ha komolyan, tudatosan dol-
go zom magamon, a figyelmemen, mert akkor tudom meg ér-
te ni a gyerekeket, akiket tanítok, és akkor van esélyem értô 
mó don összekapcsolódni velük. Ezt a célt tûzöm magam elé.

A beszélgetés alapján a képet megrajzolta: Lakatos Anna
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Crossword
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Horizontal:  1) The forname of the main character in one of Mark 
Twain’s books. (Ask class 7!)  2) This  animal can’t jump. (Ask class 
6!)  3) The opposite of unknown.   4) A huge nature area wich is 
used for planting  corn, barley etc. (Ask class 6!)  5) The biggest 
mammal in the world. (Ask class 6!) 6) The country which has the 
fastest-evolving economy today.  7) This book translates words for 
you. 8) Little pieces of your body. 9) The male bowerbird build it 
for the female. (Ask class 6!) 10) Animal with pouch. (Ask class 6!) 
11) Save the world! The .............. Peace has this motto.  12) A very 
famous film gala in America.   13) What is Sherlock Holmes job?   
14) Wich bird helps to the prince?  (Ask class 6!)  
Vertical: Diákönkormányzat in English.
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Waagerecht: 1) Wohin verstecken sich die 
Geißlein? Unter den ... (Frag die KLasse 
4!) 2) Dieses Tier kann nicht fliegen. 3) 
Welches Kleidungsstück hat drei Ecken im 
Lied?  4) Heidi steht vor dem Großvater 
und legt ihre Hände auf seinen ... (Frag die 
Kl. 6!) 5) Wohin gehen Florian, Julia und 
Vicki am Samstag? Sie gehen auf den ... 
(Frag die Kl. 8!)  6) Wie heißt das Gegenteil 
von „nie”?  (Frag die Kl. 7!) 7) Wie ist Heidis 
Gesicht vor Hitze? (Frag die Kl. 6!)  8) Wie 
heißt die Königin im Schloss? (Frag die Kl. 
5!)  9) Wer ist die Freundin von Geißen-
Peter? (Frag die Kl. 6!)  10) Was trägt Heidi 
am Hals? (Frag die Kl. 6!) 11) Ich möchte 
nichts kaufen, ich möchte ... (Frag die Kl. 8!) 
12) In welchem Land ist der bekannteste 
Berg in den Alpen: der Matterhorn? In der 
... (Frag die Klassen 6 und 8!)  13) Wohin 
tut der Großvater seine Kleider? In den ... 
(Frag die Kl. 6!)  14) Wo schläft der dicke 
Wolf? Auf der ... am Baum. (Frag die Kl. 
3!)  15) Was machen die Geißlein am 
Ende des Märchens? (Frag die Kl. 3!)  16) 
Was tut die Sonne im Morgenspruch von 
Rudolf Steiner? (Frag die Klassen 7 und 8!)  
17) Wohin verstecken sich die Geißlein? 
Ins ... (Frag die Kl. 3!)  18) Was haben die 
Kinder jeden Tag im Schloss? (Frag die 
KL. 5!)  19) Was machen die Geißlein am 
Ende des Märchens? (Frag die Kl. 3!)  20) 
Wie heißt das Schloss, wo Wisu geistert? 
(Frag die Klasse 5!)
senkrecht: Wie heißt „diákönkormányzat” 
auf Deutsch? (Frag die Kl.7!)
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Képek a farsangról
Császma József felvételei
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Kínálatunkból:
Stockmar festékek, kréták, gyurmák, fóliák.

Aquarellpapírok, ecsetek, rajztáblák, táblakréták.
Színes mesegyapjúk, filcek, babaanyagok, textilbabák, 

kesztyûbábok.
Fa- és fejlesztôjátékok, vonatok, babaházak.

Mesekönyvek, társasjátékok stb.

Fa- és fejlesztôjáték bolt

Budapest VII., Király u 101. (Lövölde térnél) • Telefon: 06-1-413-0885 • www.katica.hu • katica@katica.hu

Nyitva: H-P 10-18, Szo. 10-13.

A 2010/2011. tanév rendje
Tavaszi hangverseny 2011. április 15. péntek
Húsvéti szünet 2011. április 21–29. (csütörtök-péntek)

Írásbeli érettségi 
2011. május 2. hétfô – magyar
2011. május 3. kedd – matematika
2011. május 4. szerda – történelem

Osztálykirándulások 2011 május 2–4.
Országos kompetencia-mérés 2011. május 25. szerda
Olimpia 2011. május 25–29. (szerda-szombat)
Pünkösd 2011. június 13.
Diplomaosztás, a 12. osztály bankettje, utolsó tanítási nap 2011. június 15. szerda
Diáknapok, adminisztrációs munkanapok 2011. június 16–17. és 20–21. (csütörtök-kedd)
Bizonyítványosztás, a 13. osztály ballagása, tûzugrás 2011. június 22. szerda

hétfô kedd szerda
Minden hónap elsô - 7. osztály 5. és 12. osztály

Minden hónap második 11. osztály 4. osztály 10. osztály
Minden hónap harmadik 2. osztály 6. osztály 1. osztály
Minden hónap negyedik 9. osztály 3. osztály 8. osztály

A Szül i Estek id pontjai

Szerintem a cím körülbelül elárulja a cik-

kem témáját, amit, hogy tisztá
zzam maga-

mat, a tovább tanulás valamint a közeljövôben 

elkövetkezendô cselekményekrôl írok, amelyek 

az egész felsô tagozatnak aktuális lehet – leg-

alábbis az érzés, amit úgy hívnak: frusztráltság. 

Magamból kiindulva, aki 10. osztály óta fo-

lyamatosan a jövôre nézô tervekkel foglalatos-

kodom, sôt inkább nem is foglalatoskodom, 

mint inkább aggódom, arra gondoltam, hogy 

magam és az egész felsô tagozat nevében készí-

tek egy interjút egy volt diákkal. Különleges kí-

vánságaim nem voltak, csupán annyi, hogy va-

laki olyannal tegyem mindezt, aki már jó pár 

éve elvégezte a sulit, és azóta a feledés homályá-

ba veszett. Ezért választottam Detvay Marcel-

lát, akirôl biztos vagyok, hogy a tablóképen kí-

vül nem tudunk egyáltalán semmit. 

Igazából én sem ismertem ôt annyira, annak 

ellenére, hogy anyukám volt az óvónôje, vala-

mikor még réges-régen, de azért bátorkodtam 

ôt megkérdezni, és természetesen igent mon-

dott. Nagyon meglepôdtem, amikor kiderült, 

hogy ô még tisztá
n emlékszik rám, és elsô éves 

koromban még dajkált is.

Az egész interjú talán inkább egy beszélgetés-

sé alakult át, ami hatására úgy döntöttem én is 

egy ilyen kis elbeszélés stílu
sában osztom meg 

veletek, olvasókkal, mint sem egy interjúban. 

Szóval tovább tanulás… Ez egy tipikus és - 

mint már említettem - örökké aktuális téma. 

Nagyon irigyeltem azokat, akik konkrét tervek-

kel vágtak neki az érettségi évének, vagy a 12. 

osztálynak, hiszen ezzel egy csomó aggódást és 

civódást meg lehet spórolni, és egyszerûbb csak 

a tanulásra készülni. Szerencsére tavaly én is el-

döntöttem, hova menjek tovább, szóval már én 

is konkrét tervvel kezdtem neki utolsó éveim-

nek, de sok kortársam még mindig nem tudja, 

mit kezdjen magával a jövôben. 

Marcella megnyugtatott, hogy ez egy min-

den évben felmerülô probléma, és egyáltalán 

nem olyan szörnyû, hiszen a paletta színes, és 

ha a jövôben meggondolnánk magunkat, egy-

szerre több dolgot is csinálhatunk, vagy ötle-

tet változtatva odébbállunk, esetleg, ahogy ô is 

tette, külföldre megyünk világot látni. Bár az ô 

esetében kicsit eltérô a helyzet, hiszen már el-

kezdte a védônôi fôiskolát, ahol is m
eghirdet-

tek egy pályázatot Finnországba. Igen vicces 

volt, hogy Marcella, aki ikertestvérével, Móni-

kával együtt koptatta egy azon fôiskola padjait, 

együtt nyerte meg a pályázatot, és utazhatott ki 

egy évre Finnországba. 

Ez némelyest megnyugtatott, hiszen ha vala-

kit nem vesznek fel elsôre az egyetemre, így kap 

egy esélyt, hogy külföldön tanulhasson, dol goz-

has son és egy év elteltével újra próbálkozhasson. 

Azóta Marcella az iskolánktól nem mesz-

sze lévô rendelôintézetben védônô, többek közt 

Kiss Péter tanár úr kislányainak is védônôje 

volt, és harmadik diplomájára készül, most ép-

pen gyógytornásznak tanulva. 

Kérdeztem ôt továbbá a diplomamunkájáról 

is, aminek hallatára sokat mondóan elmosolyo-

dott. A diplomamunka szintén egy olyan do-

log, amit az ember – rossz esetben – az utol-

só pillanatig halasztgat, aztán kétségbeesetten 

próbál valamit kitalálni témának. Erre én is el-

mosolyodtam, hiszen én is ezzel a problémá-

val szembesülök nap, mint nap. Szeptember-

ben mindenki messzinek találja Májust, még 

októberben is, novemberben is, decemberben 

is, aztán január környékén szembesülünk azzal, 

hogy nem csináltunk még semmit. Ekkor jön a 

kifogás, és az egész semmittevést a szegény szín-

darabra fogjuk, ami persze részben igaz is. Í
gy 

volt ezzel Marcella is, aki még mindig váltig ál-

lítja, hogy ha nem decemberben kezdi el dip-

lomamunkáját a gyógynövényekrôl, talán még 

több mindenre lesz ideje, amire utólag ébredt 

rá, hogy érdekes lett volna. 

Kérdeztem ôt továbbá még a Waldorfról is. 

Én személy szerint már most látom bizonyos 

embereken, és saját magamon is, mennyivel 

talpra esettebbek vagyunk embertársainknál, és 

ezt Marcella is csak megerôsíteni tudta. Váltig 

állította, hogy a 12.-es diplomamunka segítsé-

gével jutott el idáig, hiszen ez egy nagyon jó kez-

det volt a többi diploma megszerzéséhez. Ô is 

alátámasztotta az állítást, mi szerint a waldorfos 

emberek sokkal életrevalóbbak, nyitottabbak a 

világ felé, és sok új helyzetben jobban állják a 

sarat, mint a többi ember. A waldorf jó hatását 

a tanáraival való kapcsolatain és hozzájuk való 

hozzáállásán is látja. Persze nagyban helyeselek, 

hiszen én is megtapasztaltam már, hogyan pró-

bál minket az iskola új helyzetekhez szoktatni 

és megtanítani az élet nagy dolgaira a minden 

évben elôforduló „gyakorlatokkal”, mint példá-

ul a szociális- és mezôgazdasági munka meg az 

egész évi gyûjtögetés az osztálykirándulásra.

Szóval megint csak felnyitotta a szemem, 

hogy ezekre a dolgokra nem rossz emlékeken 

keresztül kell visszagondolni, még ha én egy ré-

szét így is életem legjobb kalandjaiként fogok 

fel. Bárki, akivel eddig a waldorfról beszélget-

tem, mind csak ezeket a pozitívumokat sorol-

ták fel, ezért kértem, hogy valami negatívumot 

is tegyen hozzá, hiszen így lesz kerek a beszélge-

tés. Marcella rögtön az osztályának elveszítését 

hozta fel. A waldorfos emberek ugye egy közös-

séghez vannak szokva 13 éves keresztül, ezért 

logikusan nehezebb az elszakadás 13 év után, 

bár ô egy nagyon összetartó osztállyal rendelke-

zik, akik jó pár év elteltével az érettségi után is 

rendszeresen összejárnak, és nem tagadja, leg-

jobb barátait az osztályból szerezte. Most már 

én sem csodálkozom ezen, hiszen amiken az 

osztályok keresztülmennek az évek során, mind 

csak megerôsítik ôket. Ám az ô életük sem volt 

mindig fenékig tejfel, köszönhetôen a 9. osz-

tálynak, ami köztudottan a legnehezebb év, de 

12-13.-ra már egy összeállt, stabil és szeretô 

osztályközösség alakul ki, amit én néha tapasz-

talok is, néha kevésbé. Szóval Marcella csak 

megerôsíteni tudott abban, amit már-már mi 

is kapizsgálunk, és tanácsát megfogadva, mi 

szerint hálásnak kell lennünk minden percért, 

amit itt e
ltölthetünk, ennyi.

Flink Lili, 12. osztály

A Pesthidegkúti Waldorf Isk
ola diáklapja 

1. évfolyam 2. szám

Van egy álmom…

Van egy álmom, olyan lapot szerkeszteni, amit olvasnak 

is. Végigmenni az iskola folyosóján és látni az embereket, 

a mi újságunkat lapozgatva. Vagy csak néhány agyongyûrt 

példányt a földön. Megnyugodni, hogy ami nekem érde-

kes, másnak is az lehet, cikkeket írni, amiket szürcsölni le-

het a tízórai teával, ami inspirálni tud, még Hétfô reggel is; 

Ez az álmom.

Ami ebbôl már megvalósult, azt most másodjára kap-

játok kézbe. Azt hiszem, sokat várakozását már azzal is 

fölülmúltuk, hogy az újság megérte második számát. Más-

hogy hívják, más van benne és részben más is sz
erkeszti. 

A „más van benne” alatt azt kell érteni, hogy a megújult 

szerkesztôség elgondolkozott, mi az, ami kívül esik a nem-

rég újraindult ’hivatalos’ iskolai újság keretein, és azzal töl-

tötte meg a sajátját. A „Hétfôi Hírek” jelenlegi formája 

nem fog szórakozóhelyet ajánlani, filmekrôl írni és általá-

ban olyanról beszélni, ami a diákok számára  egyébként is 

beszédtéma – mi igen. Az az újság továbbra is a szülôket 

szólítsa meg, de mi szeretnénk az osztályokra összponto-

sítani, fôleg az emeletiekre, az ô érdeklôdésük számunk-

ra az elsô.

Ha a Wikipédia újságot indítana, az nagyjából olyan 

lenne, mint ez; egyszerû amatôrök szárnypróbálgatása, ami 

mégis értéket akar közvetíteni minden haszontól mente-

sen. A profizmus vágya persze bennünk is m
egvan, olyan 

cikkeket igyekszünk írni, amit nem csak megmosolyogni 

lehet, hanem elismerni is.

Tekintettel a már nem is olyan új évre, ejtenék pár szót 

az elôzôrôl. Nem tudom, kinek tûnt fel, de nem csak évet 

váltottunk nemrég, hanem évtizedet is. E
lkezdôdtek a tízes 

évek. Kellô távlatból, sokan csak évtizedeket emlegetnek 

és úgy tûnik, tényleg össze lehet rakni egyetlen masszába 

tízévnyi élményt. Ha például azt halljuk, hogy nyolcvanas 

évek, mindenkinek beugrik valami: egy kép, egy hangu-

lat, egy érzés, még ha egy percig sem élt benne. De meny-

nyivel több kézzelfogható marad meg azokban, akik igen? 

Mi jutna eszünkbe negyven év múlva, ha az elmúlt éveket 

emlegetik? Hogy Magyarország belépett az Eu-ba? Az ira-

ki háború, George Bush vagy Obama, Lady Gaga, David 

Guetta vagy az elsô 3D-s tévé, esetleg a Twilight? Nem is 

olyan egyszerû összeszedni, talán mert még nagyon ben-

ne vagyunk. 

És a jövô? Az élelmesek kiszámolhatták, hogy a kétezer-

tizenkettes világvégéig kevesebb, mint két évünk maradt. 

Használjuk ki, idônk van bôven, tanulni nem kell, hiszen 

könnyedén kiszámítható, hogy tizenegyediktôl kezdve le-

felé már nem fogunk érettségizni, addigra rég egy más di-

menzióban pulzálunk majd.. Úgyhogy dôljetek hátra és 

adjátok át magatokat (némi nyitottsággal) legújabb szá-

munknak, Jó szórakozást! A Szerkesztôség nevében: 

Z.-K. Barni

Továbbtanulás paraMegjelent testvérlapunk az 
EMELET 2. száma!

Megjelent ez eMelet
 
Nemes mesterek,
tettetek szerfelett tetszett nekem.
Megemelem ezen elemet, mely elrekeszte fejemet.
Kehellyel kezemben lesem,
lesz-e mersze, ezt egyre zengedezze.
Legyen ezer tervetek,
teremjen kedvetek rengeteget!

                                          (Kovács Tamás)


