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Békesség az alázatos szívűeknek! 

 

 A kozmikus törvények kegyelméből a napév és a holdév közötti különbség 

lélegzetvételnyi időt biztosít számunkra, hogy a karácsony szent ünnepének 

közeledtével és a mélységes tél szent éjszakáin számot vethessünk, 

visszatekinthessünk egy elmúlt időszakra, egy életszakaszra. A szellemi fejlődésre 

törekvő ember ilyenkor „könnyítést kap”, hogy önmagával szembenézve erejét 

növelje az alázatban, hogy lebontsa önmagáról alkotott illúziójának legalább egy 

részét. Segít, ha arra gondolok: vajon én mivel járulok oda a szellemi világbéli 

karácsonyi oltár elé, vajon én mit viszek oda, vajon mi lehet az én ajándékom a 

kozmosz, a Krisztus számára? 

 

Felmerülhet ennek nyomán a kérdés: mi az, amit még mint égi magasságokból 

alászálló lélek terveztem magamnak életsorsban, életfeladatban? Hol tartok – 

mint földi lény is – ebben? Mit ígértem magamon keresztül a Kozmosznak? Milyen 

körülményeket akartam ehhez, milyen áramlathoz akartam/akarok tartozni? 

Mivel is kell tehát elszámolnom? 

 

Hiszem, érzem és tudom, hogy sokan vagyunk itt, Magyarországon is, akik 

egymásnak ígéretet téve indultunk a Léthe felé, de a folyó innenső oldalán már 

nem olyan könnyű az emlékezés. A kísértő pedig nem alszik, nem pihen, hogy 

szakadatlan összezavarja bennem „lét-előtti létem” képeit, hogy fontosnak 

tartsam, ami nem az, hogy ne ismerjem fel a különbséget lényeges és lényegtelen 

között, hogy minden pillanatban mást gondoljak, hogy zakatoljon az agyam és az 

életem, hogy mindig fáradt legyek, hogy ne ismerjem fel a társam az úton. Pedig a 

hívó szó ma is ott hallatszik a káprázat világán túl: akinek van füle a hallásra, 

hallja meg! S akinek nincs, hát ne legyen rest megformálni új érzékszerveit! 

 

Hallják meg az emberek ennek a lapnak hívását is, hogy az ellobbant szalmaláng-

ígéret tanulságán új erő ébredjen! Társaim, akik talán nem tudjátok, hogy azok 

vagytok: gyertek, dolgozzunk együtt! Ismerjétek fel magatokat! Legyetek bátrak 

megmérni határaitok a szellemben! 

 

Megköszönve azok erejét, akik eddig nagylelkűek és kitartóak voltak, őszintén 

várom azokat is, akik a számvetés végén, az oltár előtt alázatban térdelve 

lehetőséget akarnak maguknak… 

 

 

        Türkössy Szilárd  
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Rudolf Steiner: Csodálkozás, együttérzés és 

lelkiismeret – hogyan él tovább a Krisztus-impulzus? 
 
GA 133., Berlin, 1912. május 14. 

 

 

Önök tudják, hogy gyakran visszatér egy kérdés az életben, és a filozófiában is, és 

ez a teljes lét úgynevezett értelmére irányul. Mi pedig az idők folyamán, 

szellemtudományos munkánk révén megszoktuk, hogy egy kis szerénységet 

tanúsítsunk aziránt, ami itt tekintetbe jön. Tudjuk, hogy az ember a szellemi 

világok kutatása révén túljut tekintetével vagy gondolkodásával a megszokott 

érzéki világon, ámde azt is tudjuk, hogy semmiképpen nem merészelhetünk 

beszélni valahogyan és azonnal a legeslegelső kezdetekről, vagy az élet végső és 

legmagasabb értelméről. A felületes gondolkodás persze máris ellenvetéssel él: 

egyáltalában mit tudunk, ha semmit nem tudunk az élet értelméről? 

Már gyakran használtunk egy hasonlatot, ami hozzánk a szellemtudomány 

szelleméből érkezik, és ami számunkra mintegy megvilágítja, hogy a kérdés 

értelmes vagy képtelenség. Képzeljük el, hogy valaki utazni kíván valahova, és 

induláskor csak arról kap felvilágosítást, miképpen juthat el egy sokkal közelebbi 

helyre, de azzal a bizonyossággal bocsátják útra, hogy ott majd segítséget kap a 

továbbiakra, így hát az illetőnek útszakaszonként újra meg újra kérdezősködnie 

kell, és bár nem tudja, hogyan ér a végső célig, ámde biztos lehet abban, hogy eléri 

a végső célt, mert egyik helyről a másikra mindig továbbutazhat. Hasonlóképpen, mi, 

a szellemtudomány tanulói sem a „végső célokról” érdeklődünk, hanem a 

legközelebbiről, vagyis a Föld céljáról, és tudjuk, hogy semmilyen valós értelme 

nincs a végső célokat firtató kérdésnek. Mert felismertük, hogy az emberélet a 

fejlődést szolgálja. Így hát azt is világosan kell látnunk, hogy fejlődésünk jelen 

időpontjában egyáltalában semmit sem érthetünk meg a későbbi fejlődés céljairól, 

és hogy előbb egy magasabb nézőpontra kell fellépnünk, mert csak onnan 

nyerhetünk áttekintést a további célokra vonatkozóan. Mi tehát a legközelebbi célt 

kérdezzük, és tisztán látjuk, hogy - ugyanakkor ezt a legközelebbi célt mint 

eszményt szemléljük, felé törekszünk, és ha a kellő eszközöket használjuk, akkor 

el is fogjuk érni – ezáltal a fejlődésünknek egy további pontjára érkezünk, és ott, 

azon a ponton ismét megfogalmazhatjuk a helyes kérdést a legközelebbi célról, és 

így tovább. Ámbár olyan látszat keletkezhet, hogy a szellemtudomány révén 

szerénytelenné válik az ember, ha a megszokott világán túl kitekint egy szellemi 

világba, ámde ő másokkal szemben, akik gyakran könnyelmű  módon vetnek fel 

kérdéseket a legmagasztosabb dolgokkal kapcsolatban, velük éppen ellenkezőleg, 

a legmagasztosabb dolgok előtt szerénységet tanúsít. 

Legelőször a Föld céljára irányul kérdésünk. Más szavakkal: megkérdezzük, 

hogy az ember a fejlődésének abban a periódusában, melyben olyan fizikai 

megtestesüléseken halad át, amelyeket a Földön, hús-vérben való, fizikai 
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megtestesüléseknek nevezünk, kiváltképpen mit tesz hozzá mindahhoz, amit a 

korábbi fejlődési periódusokban, a Szaturnusz, Nap és Hold időszakban szerzett. – 

Hogy mindezt szemügyre vehessük, olyan dolgokat kell a lelkünk elé idéznünk, 

amelyeket egyik vagy másik oldalukról már ismerünk, ámde ezek ma arra 

szolgálnak, hogy igen konkrét fogalmakkal kössük össze őket azzal, amit a földi 

fejlődés értelmének nevezhetünk. Először is olyan valaminek kell felkeltenie 

figyelmünket, amire más összefüggésben már utaltam. 

Abban az időben, amikor a görög-latin kultúrperióduson belül – egészen 

pontosan is megjelölhetnénk: az időszámításunk kezdete előtti 6. évszázadban – 

az emberiségnek az ész alapján történő, értelem szerinti gondolkodása kezdődött, 

gyakorta kapott hangot ez a gondolat: minden filozófia, minden elmélyültebb 

elmélkedés a lét titkairól abból veszi kezdetét, amit csodálkozásnak vagy 

elámulásnak nevezhetünk. Más szavakkal ezt mondhatjuk: hogyha az embert az őt 

körülvevő dolgok, az életét környező jelenségek nem keltik csodálkozásra, nem 

ejtik ámulatba, akkor gondolatok nélkül él, és nem érdeklődik eszének vagy 

szellemének megfelelő módon, hogy a dolgok „miért” történnek így vagy úgy. „A 

csodálkozásból vagy az ámulatból indul ki minden filozófia.” – Ez gyakran 

visszatérő szólásmondás volt a régi görög-latin kultúrperiódusban. Mit jelent ez a 

mondás az ember lelki életére vonatkozóan? 

Ha egy ember még sohasem látott gőzmozdonyt – manapság már nehéz ilyen 

embert találni az európai kultúrában, de még nem is olyan régen könnyen lehetett; 

ma már ezért meglehetősen távoli tájakra kellene utazni -, ha ez az ember először 

lát egy mozgásban levő vonatszerelvényt, akkor elcsodálkozik, és nevezetesen az 

ejti ámulatba, hogy a szerkezet előre mozog, de haladását egyáltalán nem segíti 

olyan erő, amelynek látásához az előre mozgó dolgok esetében már hozzászokott. 

Ismeretes, hogy sok ember, aki egykor elcsodálkozott egy mozgásban levő 

gőzmozdony láttán, megkérdezte, vajon belül lovakat tartanak-e, és azok húzzák a 

lokomotívot. Miért ejtette ámulatba, miért indította  csodálkozásra az embereket 

ez a látvány? Azon képedtek el, hogy olyat láttak, ami bizonyos értelemben már 

ismeretes volt számukra, ámde most mint ismeretlen tűnt fel. Ismerős volt 

számukra, hogy valami előre mozog. De eddig úgy látták, mindent, ami előre 

mozog, valami tőlük eltérő, külső erő mozgat. Most pedig olyan előre mozgást 

láttak, amilyent korábban sohasem észleltek. Ezen csodálkoztak el. 

Minthogy filozófus a görög-latin kultúrkorszakban csak akkor lehetett 

filozófus, ha tudott csodálkozni, ezért olyan embernek kellett lennie, aki mindent, 

ami a világban végbe megy, egyidejűleg tekint ismertnek és ismeretlennek; ugyanis 

azt, ami történik, úgy szemléli, hogy az másféle  módon is történhetnék, mint 

ahogyan történik; tehát a körülötte végbemenő minden dologban  keresnie kellett 

olyan valamit, ami számára ismeretlen. 

Honnan ered, hogy a filozófusok, mondhatni,  minden dologgal szemben úgy 

foglaltak állást, mintha azok teljesen ismeretlenek volnának az őket kormányzó 

erők és okok tekintetében? Minthogy feltételeznünk kell, hogy a filozófusok 

legalább annyira okosak, mint a környezetükkel egyáltalán nem törődő emberek, 

nem képzelhetjük, hogy a filozófusok csak azt fogadhatják el a dolgokból, ami 

közönséges érzékekkel tapasztalható. Ők tehát más valamit sejtenek meg a 

dolgokban vagy hiányolnak belőlük, és ez készteti őket csodálkozásra; ez a valami 
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pedig nem létezik az érzéki világon belül. Ezért a filozófusok is ahhoz, ami az 

érzéki világban van, mindig érzékfelettit kerestek mindaddig, amíg nem létezett 

materializmus. Elmondható, hogy a filozófusok csodálkozása, ámulata 

tulajdonképpen arra vezethető vissza, hogy bizonyos dolgokat képtelenek voltak 

felfogni annak révén, amit szemük érzékével láttak, és ezért így kellett szólniuk: 

Amit a dologban látok, nem felel meg annak a képnek, amit róla alkottam, ezért 

érzékfeletti erőket kell benne feltételeznem. – Ámde az érzéki világban nem látnak 

a filozófusok érzékfeletti erőket. Egyedül ez is elégséges lenne egy gondolkodó 

ember számára, hogy világosan lássa: egy, habár nem a tudatba belenyúló, de 

tudatalatti emlékezet van jelen az emberben a régi idők óta, amikor a lélek az 

érzéki dolgokon túl még valami mást is látott. Tehát emlékezik a lélek mindarra, 

amit átélt, mielőtt az érzéki létbe lépett, és ezért így szól: Bámulatos, hogy olyan 

dolgokat látok, amelyek hatása engem csodálatba ejt, és amelyek másfélék minden 

korábban látottnál, és mindez olyan erőkkel magyarázható meg, amelyeket előbb 

fel kell hoznom az érzékfelettiség világából. – Tehát azért kezdődik csodálkozással, 

ámulattal minden filozófia, mert az ember ténylegesen úgy értelmezi az érzéki 

dolgokat - miután egy érzékfeletti világból az érzéki világba lépett -, hogy azok nem 

egyeznek meg azzal, amit az érzékfeletti világban tapasztalt. Ezért elámul, 

elcsodálkozik, mert a dolgok úgy működnek, ahogyan azt nem ismeri az 

érzékfeletti világból. 

A csodálkozás vagy ámulat tehát rámutat az ember és az érzékfeletti világ 

összefüggésére, vagyis valamire, ami egy szférához tartozik, és amibe csak akkor 

léphet az ember, ha elhagyja  saját világát, amelyben fizikai testébe zárva él. Ez 

olyan tény, ami megmutatja számunkra itt, ezen a világon, hogy az ember 

állandóan arra törekszik, hogy kilépjen önmagán túlra. Aki csupán önmagában 

képes tartózkodni, akit a csodálkozás nem hajt ki a közönséges én-ből, az olyan 

ember marad, aki képtelen túllépni önmagán; számára minden mindegy, akár 

felkel,  akár nyugszik a Nap, és így tovább, úgy él, hogy semmivel sem törődik. Így 

élnek a kultúrálatlan népek. 

A második dolog, ami az embert eloldozza a mindennapi világból, és ami őt 

már itt, egy pusztán érzéki világból egy érzékfeletti szemlélethez vezeti, a részvét 

vagy együttérzés. Korábban ezt is kiemeltem. A részvét annak, aki gondolatoktól 

mentesen járja a világot, nem tűnik fel, mint nagy titok, mint különleges 

misztérium. Ámde annak, aki gondolkodva halad át a világon, éppen az 

együttérzés jelenik meg, mint csoda, mint nagy misztérium. Ha egy lényre csak 

kívülről tekintünk, akkor csak az tárul érzékelésünk és értelmünk elé, ami a tőle 

kiinduló benyomásokból származik. Ha együttérzést ébresztünk magunkban, 

akkor a lény által keltett benyomások szférája fölé emelkedünk; és akkor együtt 

élünk azzal, ami a lény benső és legtitkosabb szentélyében történik, áthelyezzük 

életünket tulajdon én-szféránkból a másik lény én-szférájába. Azaz: elszakadunk 

önmagunktól; kilépünk a különben fizikai testbe zárt létünkből, és belépünk abba, 

amit a másik lény zár magába, és ami már érzékfeletti ebben a világban, mert 

érzékeinkkel és értelmünkkel nem tudnánk behatolni a másik lény lelki 

szférájába. Az együttérzés, és hogy ez létezik a világban, bizonyíték arra, hogy már 

itt, az érzéki világban ki tudunk lépni, ki tudunk emelkedni önmagunkból, és át 

tudunk helyezkedni  egy másik lénybe. Tudjuk, hogy erkölcsi hiba, erkölcsi 
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hiányosság az emberben, ha nem tudja felkelteni magában az együttérzést. 

Hogyha az ember egy szempillantás alatt képtelen elszakadni önmagától és 

áthelyezkedni egy másik lénybe, hogy ne a saját fájdalmát vagy örömét, hanem a 

másik lény fájdalmát vagy örömét élje át, ha ez az ember az adott pillanatban 

megszűnik érezni, és szinte tehetetlenné válik, akkor ez nála erkölcsi hiány. Az ép 

és teljes földi embernek – együttérezve más lényekkel - tudnia kell túllépni saját 

földi életén, tudnia kell együtt élni azzal, aki nem ő, hanem egy másik lény. 

A harmadikra is felhívtam már korábban a figyelmet: ez segíti hozzá az 

embert, hogy kijusson abból, ami leginkább a fizikai testéhez köti. Ez a 

lelkiismeret. Az ember a mindennapi életben erre vagy arra vágyik, ez vagy az felel 

meg hajlamainak vagy igényeinek, követi, ami szimpatikus, és eltaszítja magától, 

ami antipatikus. Ha az ember így cselekszik, akkor olyasmit is elkövet, amit 

később ő maga illet kritikával, mert megszólal benne a lelkiismeret, és őt mintegy 

javításra inti. Attól függően, hogy a lelkiismeret hangja milyen súllyal szólal meg, 

lehet az ember végső soron elégedett vagy elégedetlen azzal, amit tett. Mindez azt  

igazolja, hogy az ember a lelkiismeretében is olyat birtokol, ami kivezeti őt abból 

a szférából, amelyben hajlamainak és kívánságainak megfelelően rokonszenvet 

vagy ellenszenvet érez. 

Csodálkozás és ámulat, részvét vagy együttérzés, valamint lelkiismeret: e 

háromság által az ember már fizikai életében kilép önmagából; ami általuk 

bevilágít a fizikai életbe, az nem juthatna az értelem vagy az érzékek útján az 

emberi lélekbe. 

Bizonnyal könnyen felfogható, hogy ez a három erő csak akkor lehetséges, 

csak akkor képződhet, ha az ember hús-vér testben való inkarnációkon megy át, 

ha hús-vér test választja el úgymond attól, ami egy másik szférából a saját lelki 

szférájába lép. Ha egy hús-vér test nem választaná el az embert a szellemi világtól, 

és a külvilág őt nem mint érzéki világ venné körül, akkor ő nem tudna csodálkozni. 

Az érzéki test miatt lehetséges, hogy az ember csodálkozni tud az érzéki dolgokon, 

és fel kell kutatnia hozzájuk a szellemet. Ha az ember nem volna különválasztva a 

többitől, ha az emberek egységet alkotva élnének, és így közös szellemi áramolnék 

át minden egyes ember tudatán, ha nem lakoznék minden lélek külön fizikai 

testben, amely őt áthatolhatatlan burokba zárja és elhatárolja másoktól, akkor 

nem tudnánk magunkban kifejleszteni azt sem, amit együttérzésnek nevezünk. És 

ha az ember érzéki testében nem volna olyan adottság, hogy dolgokat keressen, 

amelyek csak az érzéki világhoz tartoznak, és ez ne lenne őbenne valami mással 

korrigálható, akkor nem tapasztalhatnánk a lelkiismeret létezését, mint szellemi 

erőt, mely beleszól az ember ösztöneinek, szenvedélyeinek és vágyainak a világába. 

Tehát az embernek fizikai testben kell megtestesülnie, hogy e hármasságot – 

csodálkozás vagy ámulat, együttérzés és lelkiismeret – átélhesse. 

Korunkban keveset törődnek ilyen titkokkal, pedig ezek mélyen és 

jelentőséggel világítanak be a létezés világába. Ámde alapjában véve még nem is 

olyan régen sokat foglalkoztak az emberek az ilyen titkokkal. Önök felfigyelhetnek 

valamire, hogy ezt világosan lássák. Például próbálkozzanak meg eligazodni a 

görög istenek világában, az istenek között, akikről Homérosz beszél. Kíséreljék 

meg és hagyják egyszer mindazt a lelkükre hatni, amit ezek a görög istenek véghez 

visznek a cselekedeteikkel. Vagy kíséreljék meg értelmezni, milyen impulzusok 
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működnek egy lénynél, aki mint egy korábbi földi generáció utolsó maradékaként 

lép elő, Akhilleusznál, aki úgyszintén isteni anyától származik. Lapozzák csak át 

az Iliászt és az Odüsszeiát, és kérdezzék meg Homérosztól, vajon ezekben az 

emberek és istenek között álló lényekben megrezdült-e valaha is olyasmi, amit 

lelkiismeretnek vagy részvétnek nevezhetnénk? Gondoljanak csak arra, hogy 

Homérosz az egész Iliászt arra építette fel, hogy tombol és tombol benne 

„Akhilleusz haragja”. Vagyis egy szenvedélyt, egy eminens szenvedélyt látunk, és 

most tekintsenek el minden egyébtől, ami e görög mondában van: az Iliász nem 

szól semmi másról, mint történésekről, amelyek Akhilleusz haragja miatt 

következnek be, vagyis egy szenvedély miatt. Kövessék nyomon mindazt, amit 

Akhilleusz a cselekmény folyamán véghez visz, és kutatásuk sikeres lesz, ha akár 

csak egy esetben is elmondhatnák: Akhilleuszban megmoccant olyasmi, mint 

részvét vagy lelkiismeret. Ámde az sem ébred benne, egyetlen esetben sem, amit 

csodálkozásnak vagy elképedésnek nevezhetünk. Éppen abban rejlik Homérosz 

nagysága, hogy csodálatra méltó módon ábrázol ilyen tényeket. Nézzenek utána 

az Iliászban, milyen arckifejezéssel hallgatja  Akhilleusz, amikor elmesélik neki, 

hogy ilyen vagy olyan szörnyűség történt. Egészen másképp viselkedik, mint egy 

ember, aki elcsodálkozik vagy elámul. És tekintsenek most magukra a görög 

istenekre: minden lehetséges hajlam kialakult bennük, amiről elmondhatjuk, hogy 

ezek a hajlamok döntően egoista jelleget kapnak egy embernél, akit fizikai test zár 

magába. Az isteneknél szellemiek ezek a hajlamok. De mindabból, amit a görög 

istenek világában láthatunk, hiányzik a részvét, hiányzik a lelkiismeret, és még 

az is, amit csodálkozásnak nevezhetünk. Vajon miért? Mert Homérosz és a görögök 

tudták: olyan lényekről szól a történet, akik egy korábbi, a földi időt megelőző 

korhoz tartoztak, és ezek a lények akkor mentek át emberfejlődésükön, a korábbi 

planetáris állapotoknak megfelelően, és még nem vették fel lelkükbe a 

csodálkozást, a részvétet és a lelkiismeretet. Azt a tényt mindenképpen figyelembe 

kell vennünk, hogy a korábbi planetáris állapotok - amelyeken Földünk ment 

keresztül, és ahol olyan lények éltek, akik emberfokozatukat ott érték el, és akiket 

a görögök mint isteneket tiszteltek - nem arra szolgáltak, hogy a lélekben 

elültessék a csodálkozást, a részvétet és a lelkiismeretet. Ez a Föld-fejlődés feladata. 

Mert az a földfejlődés értelme, hogy a teljes emberfejlődés talajába elültesse azt, ami 

a földfejlődés nélkül nem volna lehetséges: a csodálkozást, ámulatot, együttérzést 

és lelkiismeretet. 

Emlékezzenek csak vissza, jómagam már felhívtam az Önök figyelmét, hogy 

a lelkiismeret bizonyíthatóan a görögség egy bizonyos időszakában keletkezett;  

megmutathatjuk, hogy Aiszkhülosznál az, amit mi lelkiismeretnek nevezünk, még 

nem játszik semmi szerepet, nála még visszatér a bosszúálló fúriák emlékezete, és 

csak Euripidész műveiben tűnik elő világosan, amit mi lelkiismeretnek nevezünk. 

A lelkiismeret fogalma csak lassan, nagyon lassan alakult ki a görög-latin 

kultúrkorszakban. A csodálkozás vagy álmélkodás fogalmáról ma azt mondhatom 

Önöknek, hogy az csupán abban az időben fejlődött ki, amikor filozofálni kezdtek 

az emberek a görög-latin korszak stílusában. És ha mi a szellemi földfejlődésnek 

egy figyelemre méltó tényét szemléljük, akkor ez a tény igen jelentős fényt vet arra, 

amit részvétnek, együttérzésnek, sőt igaz értelemben szeretetnek nevezhetünk. A 

mai materialista időben rendkívül nehéz helyes nézetet nyerni éppen az 
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együttérzés és a szeretet fogalmáról. Mert Önök közül sokan tudják, hogy a mai 

materialista korban éppen ezt a fogalmat mennyire elferdítik, karikírozzák; 

korunk materializmusa a szeretet fogalmát olyan közel szorítja a szexualitás 

fogalmához, amennyire csak lehetséges, holott nincs közük egymáshoz. Ezen a 

ponton a mai szellemi kultúránk nemcsak értelmetlenné válik, hanem túllép azon 

is, ami tulajdonképpen minden egészséges gondolkodás számára valahogy 

elfogadható lenne. Korunk fejlődése a materializmus révén itt nemcsak 

értelmetlenséghez,  logikátlansághoz érkezik, hanem szégyenletességhez is, mert 

közel löki egymáshoz azt, amit szeretetnek nevezhetünk, és azt, amit a szexualitás 

fogalma alá sorolhatunk. Hogy bizonyos körülmények esetén a férfi és a nő közötti 

szeretethez szexualitás társulhat, az nem indokolja, hogy a két fogalmat 

egymáshoz oly közel helyezzük, amennyire csak lehetséges: a szeretet és az 

együttérzés átfogó fogalmát és a szexualitás teljesen specifikus fogalmát. 

Ugyancsak logikus és ugyancsak elmés dolog, ha – mondjuk – a vonat és a gázolás 

fogalmát, mert a vonat néha embert gázol, összetartozó fogalmaknak tekintik, 

ahogyan ma a szeretet és a szexualitás fogalmáról állítják, mert a dolgok bizonyos 

körülmények között külsőleg egymáshoz kapcsolódnak. Ámde mindez nem 

valamiféle tudományos feltevésből származik, hanem a mi időnk értelmetlen, sőt 

teljesen egészségtelen gondolkodásmódjából. 

Ellenben egy másik tény végtelenül alkalmas, hogy rámutasson a szeretet és 

az együttérzés fogalmának jelentős voltára. Nevezetesen arról a figyelmet érdemlő 

tényről van szó, hogy egy meghatározott időpontban, mondhatnánk, az emberiség 

fejlődésének folyamán minden egyes népnél fellép valami, ami sok különböző és 

lényeges részében, ámde egyben az egész földkerekségen azonos: ez pedig a 

szeretet fogalmának, az együttérzés fogalmának felvétele. És megint csak 

figyelemre méltó, hogy a Krisztus-impulzus bekövetkezte előtt öt, hat, hét 

évszázaddal az emberiség számára a Föld minden táján világnézet-alapítók lépnek 

fel. Igen, minden népnél fellépnek. Rendkívül fontos, hogy együtt látjuk őket: 

Kínában, az időszámításunk kezdete előtti hatodik évszázadban egyrészt Lao-cset, 

másrészt Konfuciuszt, Indiában Buddhát, Perzsiában az utolsó Zarathusztrát – 

nem az eredetit -, Görögországban Püthagórászt. Csak egy egészen absztrakt 

értelem - mely nem akarja az eltéréseket látni, és ahogyan manapság szokás, nem 

átall csalafintaságokat elkövetni – irányíthatja arra a figyelmet, hogy Lao-cse vagy 

Konfucius ugyanazt tanítják, mint a többi vallásalapító. Ez pedig nincs így. De egy 

dologban mégis megegyeznek: valamennyiük tanítása tartalmazza azt az elemet, 

hogy együttérzésnek és szeretetnek kell uralkodnia emberlélektől emberlélekig! 

Jelentős tény, hogy időszámításunk kezdete előtt hat évszázaddal ébredezni 

kezdett annak tudata, hogy most, az emberiségfejlődés továbbhaladó áramának 

hordoznia kell a szeretetet és az együttérzést. 

Tehát elmondhatjuk: minden arra utal, így a csodálkozás és álmélkodás 

létrejötte, a lelkiismeret fellépte, a szeretet és együttérzés megjelenése az 

emberiségfejlődés továbbhaladó áramában; az Atlantisz utáni negyedik 

kultúrkorszakban minden jel arra utal, hogy az emberiség fejlődése valóban 

felveszi azt, amit a földfejlődés értelmének nevezhetünk.  

Milyen végtelenül felületes, milyen végtelen bolondság, ha az emberek 

például így szólnak: Miért kellett az embernek először alászállnia az isteni-
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szellemi világokból a fizikai világba, hogyha azután oda vissza kell jutnia? Miért 

nem maradhatott az ember odafenn? – Azért nem maradhatott odafenn, mert a 

három erőt, a csodálkozás vagy álmélkodás erejét, a szeretet vagy együttérzés 

erejét, valamint a lelkiismeret vagy erkölcsi követelmény erejét csak itt, a Földön, 

a fizikai földfejlődésbe való alászállás révén veheti fel önmagába. Nekünk tehát 

ezt kell mondanunk: Az Atlantisz utáni negyedik kultúra időszakára tekintünk, és 

látjuk, ez idő alatt az emberiséget impulzusok érik, amelyeknek – tulajdonképpen 

csak ettől fogva – az emberiségben egyre inkább teret kell nyerniük. Ma még 

nagyon könnyű rámutatni, hogy az emberiségben milyen kevéssé uralkodik az 

együttérzés és a szeretet, milyen kevéssé a lelkiismeret. Persze, hogy ma még 

hivatkozni lehet ezekre a dolgokra. De hogyha valaki erre hivatkozik, egyúttal azt 

se hagyja említetlenül, hogy a görög-latin korban még ennyi meg ennyi tényleges 

rabszolga volt, és hogy még egy oly nagy filozófus is, mint Arisztotelész, a 

rabszolgaság jelenségét az emberi természettel szükségszerűen indokoltnak 

tekintette, és hogy azóta a szeretet olyannyira része lett életünknek, hogy – habár 

ma még ember és ember között egyenlőtlenségek uralkodnak – ma már az emberi 

lelket bizonyos dolgokkal szemben szégyenérzet fogja el. Vagyis éppen azok az 

erők, amelyek hajdan az emberiség fejlődésébe léptek, fejlődnek ki egyre jobban a 

lelkekben. Ma már többé senki sem merne, ha egyoldalúan nem éppen Nietsche 

tragikus sorsában osztoznék – Nietsche párthíveitől itt nyugodtan eltekinthetünk, 

mert Nietsche, ha elméje ép volna, lerázná őket magáról -, teljesen nyíltan olyan 

álláspontra helyezkedni, hogy ma ismét, mint hajdan Görögországban, tudatosan 

hangoztatva a szándékot, be kellene vezetni a rabszolgaságot. És senki sem 

tagadja, hogy a szeretet és a részvét a legnagyobb érzés az emberi lélekben, és az 

ember feladata egyre finomabbá és finomabbá formálni azt a hangot, amely mint 

egy másik világból jön és belezeng a lélekbe.  

Miután beleírtuk a lelkünkbe, hogy a földfejlődésnek mintegy célja a mondott 

három erő kifejlesztése, tekintsünk most arra az impulzusra, amelyet gyakran mint 

a földfejlődésen belüli legfontosabb impulzusként jellemeztünk, és amely éppen az 

Atlantisz utáni negyedik kultúrkorszak idejére esik, a Krisztus-impulzusra. Már 

a külső szemlélet is megállapíthatja, hogy ez az esemény éppen abban az időben 

következett be, amikor a Föld éretté vált a három tulajdonság, a három erő - 

csodálkozás vagy álmélkodás, részvét vagy szeretet és lelkiismeret vagy erkölcsi 

ösztönzés – kifejlesztésére, és ezek csak ekkor lépnek fel mint tényleges emberi 

tulajdonságok. Hogyan tekintettünk a Krisztus-impulzusra?  

Úgy tekintettünk rá, hogy már ismertük, tulajdonképpen miként lépett az 

emberiség fejlődésébe. Szeretnék itt megjegyzést tenni arra utalva, amit már 

elmondtam a Krisztus-impulzusról; elmondtam, hogy bizonyos spirituális erők egy 

része visszamaradt mint emberfeletti erő, amikor az emberiség megkezdte 

fejlődését itt a Földön, és ez az impulzus kiáradt abban az időben, amelyet mi, 

ahogy a Biblia hivatkozik rá, a Jordán-beli János-kereszteléssel jelölhetünk. Tehát 

alászállt, ami nem vette fel magába a luciferi erőket, ami várakozott a negyedik 

kultúrkorszakig, hogy akkor egyesüljön az emberiséggel. Helyezzék ezt Önök 

amellé, amit gyakran megemlítettem: ha nem ilyen módon irányítható figyelem 

azokra a dolgokra, amelyek megmutatják, hogyan hat a szellemi világ a fizikaira, 

akkor  erkölcstelenség mindezzel szemben a legkülsőségesebb absztrakt 
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fogalmakkal élni, mint például a „három Logosz” fogalmával. Gyakran 

hangoztattam, hogy a mindennapi ember számára a „Logosz” többnyire semmi 

mást nem jelent, mint a hat betűt. 

Ha most szemügyre vesszük a Krisztus-impulzust, benne annak a szellemi 

impulzusnak az alááradását látjuk, amely a régi lemúriai időben maradt vissza, és 

ez egyesült a földfejlődéssel az Atlantisz utáni negyedik kultúrkorszaknak a 

Jordán-beli János-keresztséggel jelzett időpontjában, és kiteljesült a Golgothai 

Misztérium által, és akkor meglátunk a Krisztus-impulzusban valamit – ha így 

ábrázoljuk -, amiről mindig állítottuk, hogy az, akit mi Krisztusnak nevezünk, 

hajdanában nem egy közönséges fizikai emberben testesült meg. Tudjuk, hogy a 

názáreti Jézus alkata mennyire összetett volt, hogy életének három évén át a 

Krisztus-impulzust hordozhassa. Továbbá az is világos számunkra, hogy három 

éven át, körülburkolva egy másik ember burkaival, a Krisztus-impulzus a Földön 

élt; de azt is világosan látjuk, hogy a Krisztus-impulzus az idő tájt nem 

„megtestesülve” élt a Földön, hanem csak áthatotta hús-vér testét annak, aki mint 

názáreti Jézus született. Meg kell értenünk, ha így elhangzik: nem lehet szó 

Krisztus visszatéréséről, hanem csak egy egyszeri impulzusról, mely a palesztínai 

események idején hatott, miután a názáreti Jézusból a János-keresztség 

pillanatában csak fizikai teste, éterteste és asztrálteste maradt, és ezeket 

kitöltötte a Krisztus-impulzus, hogy bennük ezután három éven át a Földön járjon. 

Tudjuk, Krisztus aztán egyesült a Föld szellemi atmoszférájával, és ott 

megtalálhatják mindazok, akik őt magukba akarják fogadni. Azóta Krisztus jelen 

van a Föld szellemi atmoszférájában; korábban nem volt ott. Ez fontos fordulópont 

a földfejlődésben: a Föld ettől az időtől fogva tartalmaz valamit, amit korábban 

nem tartalmazott. 

Azonban még azt is tudjuk, hogy amikor körültekintünk, a természet 

különböző birodalmait látjuk, ámde olyan módon, ahogyan szemléljük őket, nem a 

valóság tárul elénk, hanem a Maja, a nagy illúzió. Tekintsünk az állatvilágra: ott 

az egyes formák keletkeznek és elmúlnak, és tartósnak legfeljebb a csoportlelket 

látjuk. Tekintsünk a növényvilágra: ott ugyancsak a növényegyedek keletkezését 

és elmúlását tapasztaljuk, ámde mögöttük a Földszellemet látjuk, akit mint 

valami tartósat ábrázoltunk. És hasonlóval találkozunk az ásványoknál. Tehát a 

szellemit mint valami tartósat látjuk, de a fizikait – mindegy, hogy az állat-, a 

növény- vagy az ásványvilágnál – nem tudjuk tartósnak tekinteni. Igen, ha a Föld 

történéseit külső érzékeinkkel követjük, akkor azt látjuk, a Földgolyó egyre inkább 

szétporlad és végül eloszlik mint földpor. Már részleteztük, mi történik, amikor a 

Föld szelleme levetkőzi a Földtestet, ahogyan az ember szelleme is leveti az 

embertestet. Mi marad meg mint a Föld legmagasabb rendű szubsztanciája, ha a 

Föld a céljához érkezik? A Krisztus-impulzus a Földön lakozott, ott mint szellemi 

szubsztancia volt jelen. Ő megmarad. Őt felveszik magukba az emberek a 

földfejlődés folyamán. Ámde hogyan él majd tovább? Amikor három éven át a 

Földön járt, nem volt saját fizikai teste, éterteste és asztrálteste, mert e három 

burkot a názáreti Jézustól kapta. Amikor a Föld a céljához érkezik, a Krisztus-

impulzus is, mint az emberi lény, teljesen kifejlődött lény lesz, ámde az Őt 

megillető módon. Azonban honnan kapja meg a Krisztus-impulzus a három 

burkot? Abból, ami csak a Földön szerezhető. Ami az emberiség fejlődése folyamán 
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a Golgothai Misztériummal kezdődött és kiteljesült a Földön az Atlantisz utáni 

negyedik kultúrkorszak óta mint csodálkozás, mint a dolgok feletti ámulat, ami 

élni tud bennünk mint csodálkozás vagy álmélkodás, az végül Krisztushoz közelít 

és asztráltestet alkot a Krisztus-impulzusnak. És mindaz, ami az emberek 

lelkében helyet birtokol mint szeretet és együttérzés, az formál étertestet a 

Krisztus-impulzus számára; és ami, mint lelkiismeret él az emberekben, 

átlelkesítve őket a Golgothai Misztérium óta a Föld-célig, az képez fizikai testet, 

illetve ennek megfelelőt a Krisztus-impulzus számára. 

Csak így kapja meg az evangéliumi mondás a valódi értelmét: „Bizony, 

mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb 

atyámfiai közül, velem tettétek meg!” [Máté 25,40] Elmondtuk, hogy ami ember és 

ember között történik, azt Krisztus úgy érzékeli, mint étertestét felépítő, egymást 

követő atomokat; ami szeretet és együttérzés révén kifejlődik, az Krisztus 

étertestévé formálódik. Ezért Őt a földfejlődés végén háromszorosan beburkolja az, 

ami az emberekben élt, és ami – ha az emberek elérik én-fejlődésük célját – 

Krisztus burkává lesz. 

Íme láthatják, hogyan élnek együtt az emberek Krisztussal. A Golgothai 

Misztériummal kezdődően egészen a földfejlődés céljáig egyre tökéletesebb és 

tökéletesebb lesz az ember, amennyiben kifejleszti magában, ami aztán fennmarad 

benne, amennyiben Én-lény lesz. De az emberek kapcsolatban élnek a Krisztus-

lénnyel, aki közöttük járt, és ha folytosan kilépnek önmagukból, csodálkozásukkal 

és ámulatukkal Krisztus asztráltestét építik. Krisztus nem alkotja meg saját 

asztráltestét, hanem az emberek azzal, ami bennük mint csodálkozás és 

álmélkodás létezik, járulnak hozzá Krisztus asztráltestéhez. Krisztus éterteste 

ember és ember közötti együttérzésből és szeretetből épül fel, fizikai teste pedig 

abból, ami mint lelkiismeret az emberekben képződik. Ha az ember ezen a három 

területen vétkezik, akkor ezzel megvonja Krisztustól a lehetőséget, hogy itt a 

Földön teljesen kifejlődjék, vagyis az ember tökéletlenné teszi a földfejlődést. Akik 

közönyösen járnak a Földön, akik nem akarnak megismerkedni azzal, amit a Föld 

leleplezhet számukra, azok közönyükkel megvonják Krisztus asztráltestétől a 

lehetőséget, hogy tökéletesen kifejlődjék; akik részvét nélkül, a szeretet érzése 

nélkül élnek, azok meggátolják Krisztus étertestét, hogy az teljesen kifejlődhessék; 

és akiknek nincs lelkiismeretük, azok akadályt helyeznek Krisztus fizikai teste 

elé. Mindez azonban azt jelenti, hogy a Föld egyáltalán nem érhetné el fejlődése 

célját. 

Ezért kell figyelemmel kísérnünk az egoista elv meghaladását a földfejlődés 

folyamán. Így a Krisztus-impulzus egyre inkább és inkább lesz élővé az emberi 

kultúrában, és amire már korábban rámutattam, amire felhívtam a figyelmet, 

hogy például Raffaello képein a Krisztus-impulzus interkonfesszionális módon vált 

élővé az emberiségben, és ennek folytatása következik. Igen, Krisztus külső, képi 

ábrázolása, vagyis hogyan kell őt külsőleg, képben megmutatni, olyan kérdés, 

amely még megoldásra vár. A Földön sok érzelemnek kell  áthaladnia az emberek 

lelkén, hogy a korszakok folyamán tett sok kísérlethez egy olyan csatlakozzék, 

amely némiképpen ábrázolni képes Krisztust mint érzékfeletti impulzust, ahogyan 

az élővé válik a földfejlődésben. A Krisztus-ábrázolás eddigi kísérletei még 

kezdeménynek sem tekinthetők. Mert annak kellene kifejeződnie, ami a külső 
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létesülésének folyamata: hogyan tagozódnak burkokká a csodálkozás, az 

együttérzés és a lelkiismeret impulzusai. És az ábrázolásnak azt kell kifejeznie, 

hogy a Krisztus-arc úgy válik élővé, ahogyan azt, ami az embert földi emberré teszi, 

az érzéki-vágyteli jelleget túlszárnyalja az arcot átszellemítő, spiritualizáló hatás. 

A legnagyobb erőnek kell az arcon megjelennie, a lelkiismeret elgondolhatóan 

legmagasabb rendű kibontakozásának kell a sajátságosan megformált állon és 

szájon megmutatkoznia, mint amikor ő valaki előtt áll és a festő vagy a szobrász 

ekkor formázza meg; a száj láttán érezni lehet, hogy nem a táplálkozás végett van 

ott, hanem hogy kinyilvánítsa, miképpen ápolta az emberiség az erkölcsöt és a 

lelkiismeretet, és a száj megformálását szolgálja az egész csontrendszer, a fogazat, 

az állkapocs. Ez nyer kifejezést egy ilyen arcon. Az arc alsó részéből olyan erő 

sugárzik, mely úgy szedi szét, darabolja fel a teljes, szokványos emberi testet, hogy 

abból egy másik alak épül fel, és ezáltal bizonyos másfajta erők is visszaszorulnak, 

így képtelenség lesz Krisztusnak, ha ilyen szájat képeztek, olyasféle testi formát 

adni, mint amilyent a mai fizikai ember visel. Ellenben olyan szemeket kell 

megformázni, amelyekből az együttérzés hatalmas ereje szól; ezek a szemek nem 

azért tekintenek más lényre, hogy róla benyomást szerezzenek, hanem azért, hogy 

a krisztusi lélek átjárja azok örömét és fájdalmát. És olyan homlokot kell 

ábrázolni, amelyről nem feltételezhető, hogy ott földi, érzéki benyomások 

gondolatai forognak, hanem olyan homlokot, mely kissé kiemelkedik a szemek 

fölött, kidomborodik az agy elülső részénél, de nem úgynevezett „gondolkodói 

homlokot”, mely újra feldolgozza azt, ami benne van, hanem csodálkozás nyilvánul 

meg a szemek fölött kiemelkedő homlokon, mely a fejen enyhén domborodik 

hátrafelé, kifejezve azt, amit a világ misztériumain való csodálkozásnak 

nevezhetünk. Ilyen lesz tehát a fej, melynek párja nem található a fizikai 

emberiségben. 

Krisztus minden ábrázolásának tulajdonképpen olyannak kell lennie, mint 

ami a Krisztus-alak eszményképének mondható. És olyan érzés támad az 

emberben, ha erre az eszményképre törekszik, ha a fejlődés folyamán erre 

törekszik: támadnia kell az érzésnek egyre jobban és jobban az emberiség fejlődése 

számára, ha az emberiség művészi tevékenységet folytat a legmagasabb 

eszménykép ábrázolása végett a spirituális tudomány segítségével: Nem szabad 

valami külső alakra tekintened, ha Krisztust akarod ábrázolni, hanem a 

bensődben kell teret adni az erőknek és hatásoknak, a bensődet kell áthatnia 

mindannak, amit a világ szellemi jövendőjében való szellemi elmélyülés adhat a 

három fontos impulzus: a csodálkozás, az együttérzés és a lelkiismeret által. 

 

Fordította: Eőry Attila 
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Kovács Gabriella: Gondolkodás - Gondolat 
 

 

Az agyvelő állandó szétesésben van, belőle emelkedik ki az éteri, és általa 

vagyunk képesek gondolatokat formálni és tudatosítani. Az agygondolkodásban, 

már az észleléstől kezdve elkülönített éteri tartalom működik. A gondolkodás tehát 

az agyunkban lejátszódó szabad éteri folyamat. Amikor bennünk egy kép létrejön, 

akkor arra kell gondolni, hogy ha maga az eredeti kép el is múlik, éteri látással 

továbbra is észlelhető.  

A mai ember abból indul ki, hogy a gondolatai a fejében vannak. Tudnunk 

kell azonban, hogy a gondolataink révén semmit sem tudnánk meg a dolgokról, ha 

ez tényleg csak a fejben lenne. Ezek csupán előítéletek. Ahogy Rudolf Steiner 

mondja, olyan, mintha az ember, amikor a szomját oltja és vizet iszik egy pohárból, 

azt hiszi, hogy a víz, ami a szomját oltotta a nyelvén jött létre és nem a pohárból 

került a szájába. 

A gondolatokat az ember nem olyan régen tudja a sajátjának, legalábbis úgy, 

amennyiben az övé. A XV. században (1413-ban) a Chartres-i kolostorban figyelt 

fel rá egy szerzetes, hogy képes arra, hogy a gondolatait „ő csinálja“. 

Tulajdonképpen innen számíthatjuk a tudati lélek fejlődésének megnyilvánulási 

pontját, bár szellemi háttere és előkészítettsége már Kr.e. 800-as évekre tehetők.  

Az ókori görögök még a szellemi lények felé fordították tekintetüket, mert 

tudták, hogy ők a kozmikus intelligencia, a gondolat hordozói. Számukra a Forma 

szellemekből a világon átáramló, fénylő gondolatokból áramlott az az erő, amely a 

világ folyamatait táplálta. Ezek a világfolyamatok az ember számára, mint 

természeti jelenségek nyilatkoztak meg. 

Az emberiség fejlődése lehetővé tette az érzékfeletti világ számára azt az 

eseményt, hogy a Forma szellemek a gondolati erőiket átadták a Személyiség 

szellemeknek. A Forma szellemek csak azt tartották meg a továbbiakban 

maguknak, amelyek a külső fizikai jelenségeket szabályozzák, amelyek a színek, 

a hangok világában nyilvánulnak meg. Így a továbbiakban a gondolatokat már a 

Személyiség szellemek adják, és az érzékszervi észlelés maradt meg a Forma 

szellemek feladataiban.  

Tehát a szellemi szférában lejátszódó események fizikai síkon lévő 

folyamatában a XIV-XV. században jelentek meg érzékelhetően, bár az 

előkészítése már a keresztényi századok előtt elkezdődött. 

Ezzel az ember egyre inkább érzi saját lényéhez tartozónak a gondolatait, 

mert a Személyiség szellemek egy fokkal közelebb állnak az emberhez. Azaz átéli 

önmagában azt, ami a gondolata. A III. hierarchia a fizikai világhoz legközelebb 

álló isteni-szellemi hierarchia, tehát az ember úgy érzi, hogy a gondolatok, 

amelyek felé áramolnak, sokkal jobban benne vannak az ő saját világában, tehát 

az övéi. Ezáltal a gondolatain keresztül közvetlenül tevékeny lénynek érezheti 

magát, illetve a tevékenységét át képes élni. 



 

 

Nevelésművészet – Waldorf-pedagógia Magyarországon ___________________________________     2016./II. 

 

16 
 
 

A fentiek alapján azonban látjuk, hogy a gondolatokról nem beszélhetünk 

úgy, mintha azok csak az emberhez tartoznának. Nem mindig ugyanazok a lények 

hordozzák őket, de bennünk gondolkoznak. Tudatára kell ébrednünk, hogy ami 

bensőségessé vált, annak meg kell találni az utat kifelé, az isteni szellemiség felé. 

Ez a lehetőségünk a fejlődésünkért, az emelkedésünkért.  

Az ember teljes konstitúcióját a kozmosztól kapta, a szellemi világ hosszú-

hosszú ideig árasztotta egybe a legkülönbözőbb erőket, amíg létrehozták az emberi 

mikrokozmoszt. Magas szellemi lényektől származó része az embernek pl. az én-

je, lényének legbelsőbb magva. Az én attól az időtől fogva válik az ember sajátjává, 

amikor „a Forma szellemek tüzük egy szikráját adják neki.“ (30) Egy fontos 

összefüggést találunk ebben a kijelentésben, mégpedig az emberi én és a tűz 

kapcsolatát. Az ember szellemi magvát, az ént, a tűzzel, a hővel jellemezhetjük.  

Az emberi én a vérben, pontosabban a vér hőjében nyilatkozik meg. 

Eredetileg a vérünk csak finom éterikus jellegű volt, a bűnbeesés előtt ez az éteri 

vér hőalakulatok formájában járta át az embert. Ebben a hőben nyilvánult meg az 

akkor még frissen kapott én-erő. A lemúriai idők elején Krisztus már 

munkálkodott az éteri vérben, hogy az ember később képes legyen felvenni a 

magasabb én-tudatot. Ez igen hosszú folyamat. Krisztus is fokozatosan közeledett 

az emberiséghez. Pl. Mózes bensőjében az „én vagyok“ impulzusa még nem 

gyulladhatott fel, csak kívül az égő csipkebokor képében nyilatkozott meg. Az én 

tüzét még csak kívül élhette át. Krisztus, egyelőre közvetve, a Jahve-princípiumon 

keresztül jelenhetett meg Mózesnek. De minden, ami kívül megjelenik, lassan 

beleáramlik az emberi bensőbe, és ott alakul, fejlődik tovább. Az ember a saját 

gondolatait részben éppen annak köszönheti, hogy az ént már belül élheti át. 

Ahogy a vér az emberi én kifejezője az emberi szervezetben, úgy az asztrál 

külső reprezentánsa az idegrendszer. A lemúriai időkben a levegőt az Arkangyalok 

árasztották az emberbe, a benne áramló levegőalakulatok egy része a légzés 

kezdeményévé lett, másik része pedig az idegrendszer alapját képezte. Tehát, 

ahogy az ént a vérrel és a tűzzel hozzuk összefüggésbe, úgy az asztrált az 

idegrendszerrel és a levegővel. E két minőség között van egy kölcsönhatás, 

amelynek folyamatát és eredményét mind makrokozmikusan, mind 

mikrokozmikus szinten megtapasztaljuk. 

Amikor a természetben vihar készülődik, és fent a levegőben a hideg és meleg 

légáramlatok összecsapnak, amikor a hő és a levegő egy speciális módon ütközik 

össze, akkor mennydörgés keletkezik. Hasonlóan játszódik le ez a folyamat az 

emberen belül is. Amikor az idegrendszer (levegő) a vér hőjével (tűz) ütközik, 

ennek köszönhető az emberi gondolat születése. Azaz az én és az asztrál 

kölcsönhatásából születhet meg a gondolat. A gondolat az emberi én és az 

idegrendszer játéka. Ami kint a természetben mennydörgésben kulminál, az belül, 

az emberben, mint gondolat villan fel.  

Princípiumok szintjén is látható a dolog. A levegő a Merkúrhoz tartozik, az 

idegrendszer szintén, a vér, a vér hője pedig a Marshoz. A kettő együttes játékából 

születik meg a gondolat. Ideális esetben, amikor ez a gondolat valóban a 

mennydörgéssel egyenértékű, akkor az ember eljut a Merkúr magasabb 

oktávjához, az Uránuszhoz. Az Uránusz, az emberi tudatba bevillanó gondolat, 

ami már nem az idegrendszer csapongó információit, a rutin-gondolatokat 
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közvetíti, hanem bevilágít valami szellemi, valami, ami már nem az ember 

gondolata. Ennek egyik ismertetőjegye éppen az, hogy az ilyen gondolatokat nem 

„kispekuláljuk“, hanem ezek egyszer csak, szinte robbanásszerűen bevillannak a 

tudatba. Az asztrál, vagyis a Merkúr szerepe, hogy összekössön a külvilággal, hogy 

egyáltalán a külvilág impulzusai felfoghatóak legyenek. Az idegrendszer 

vibrálása, az asztrál csapongása viszont önmagában képtelenné tenné a 

gondolkodási képességet, ehhez kell a Mars koncentrált ereje, a lényeglátás, az 

akarati impulzus, amellyel az én képes megtartani a tudatosságot. Mivel a Mars a 

Nap feletti szférában van, itt nyílik lehetőség arra, amit Rudolf Steiner úgy nevez, 

hogy „közömbösség saját lehatároltságunk felé“, vagyis lezárt egonkból kilépve a 

szellemi világ felé nyithatunk, befogadhatjuk a fentről bevilágító impulzusokat, 

így juthatunk el „a gondolat“, vagyis az Uránusz minőségéig. Én-ünket (vérünket) 

minél inkább megtisztítjuk az egoizmustól, annál nagyobb esélyünk van erre. 

Az eleven gondolatok nem az emberi fejben jönnek létre, a gondolatok 

szétterjedve vannak a világban. A földi ember éterteste a kozmikus éterből 

származik, amely mindenütt körbevesz bennünket. Ez az a kozmikus éteri „felhő“, 

amely a gondolatok hordozója. A „gondolat“ tehát világfolyamat, a kozmoszban 

működő erő, amelyet a kozmoszban szellemi lények hordoznak és munkálkodnak 

rajtuk. Ezek a gondolatok élő gondolatok, amelyekkel csak akkor vagyunk 

kapcsolatban, mielőtt lejövünk a Földre. Amikor viszont a Föld lakóivá válunk, 

gondolatainkat nem ebből a kozmikus éterből vesszük, hanem, amikor lényünk az 

inkarnációs íven lejőve kialakítja étertestét, és eljön abból a világból. Így ebben az 

étertestben, amely most már az embert szervezi, és formálóan munkálkodik rajta, 

benne vannak az eleven, élő gondolatok. Ezek a kozmikus éterből hozott 

gondolatok alakítják aztán elsősorban az agyunkat, és ideg-érzékszervi 

rendszerünk alapját is. Tehát az élő gondolkodás építi ki agyunkat lebontó szervvé.  

A környezeti, anyagi-természeti világ folyamatai, és működése állandó 

hatással van az eleven gondolatokra, amelyek azonban ezeket folyamatosan 

lebontják. Ebből adódóan az anyag állandóan elkülönül, amelyből lesznek az 

idegek, amelyek ezáltal képesekké válnak arra, hogy visszatükrözzék az éteri 

gondolatokat. (Hold-Merkúr-Vénusz) Így jön létre a szubjektív gondolkodás, a 

halott gondolkodás, amely csak tükröződésekre épül. Ezáltal tehát, hogy részesei 

vagyunk az eleven gondolkodásnak, ideg- és érzékszervi rendszerünket képesek 

vagyunk szembeállítani a környező világgal. Tükörképeket hozunk létre, amelyet 

aztán tudatosítunk és magunkévá teszünk. Így lesz a lelki életünk gondolatisága, 

képzetalkotása, a világéter tükröződése. (Szaturnusz-Jupiter-Mars-Nap) Ha egy 

képzetet tudatosítunk, akkor tulajdonképpen a fejünket újraélesztjük a benne 

folyton halódó és széteső anyagon belül. Tehát az agygondolkodásban, már az 

észleléstől kezdve elkülönített éteri tartalom működik.  („Az agyvelő, állandó 

szétesésben van, belőle emelkedik ki az éteri, és általa vagyunk képesek 

gondolatokat formálni és tudatosítani.“) 

A kozmoszban azonban nincs torz, immorális, önző gondolat. Ez úgy jöhet 

létre bennünk, hogy maga a tükör, ami az agyvelő felépítésével létrejött, az nincs 

rendben. Amikor lejöttünk a Földre, a világéter kozmikus gondolatai az eleven, 

tiszta gondolatokat árasztották felénk, de ezeket a gondolatokat át is kell tudni 

venni az étertesbe. Az étertest viszont úgy van benne az emberben, ahogyan azt a 
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földi életét megelőző létből, a bolygószférák világából, a karmával együtt be tudta 

fogadni. Így kell látnunk a gondolkodás összefüggését a világgondolatisággal. 

Amely bennünk ezt a világgondolatiságot az agyon keresztül közvetíti, az a 

Szaturnusz, és a Jupiter az, amely a szintézist azon a fokon hozza létre bennünk, 

ahogyan az a karmánkat követi. 

Bár az előzőkben érintettük: 

a gondolat (kozmosz), (Merkúr-Mars-Uránusz) 

a tiszta, élő gondolat  (Nap) 

gyakorlati gondolat (Vénusz-Merkúr-Hold) 

a gondolkodás (Mars-Jupiter-Szaturnusz)  és  

a szubjektív gondolkozás (Hold-Merkúr-Vénusz) működését,  

de tekintsük meg ezek minőségi különbségeit. Használjuk beszédünkben, 

gondolatainkban ezeket a szavakat, de bizony sarkalatos különbségeire talán nem 

is szoktunk felfigyelni.   

Az ember a hétköznapi, szubjektív gondolkozásával csak önmagában él, a 

saját egyéni érdekein, és azokon a határokon belül, ami az ő saját analizációján 

keresztül érvényesül, nem tükrözteti azokat. Ez bezárja egy olyan világba, 

ahonnan valós képet nem lesz képes látni sem önmagáról, sem a környezetéről. 

„Aki a világ minden dolgával és eseményével a neki okozott örömnek, vagy 

fájdalomnak adja át magát, az önmagát becsüli túl. Mert a saját öröme és saját 

fájdalma révén semmit sem tud meg a dologról, csakis önmagáról tud meg valamit. 

(…) Ha rokonszenvet érzek valaki iránt, először csak azt érzem, hogy én milyen 

kapcsolatban vagyok vele. Ha ítéletemet és viselkedésemet csupán az örömtől és 

szimpátiától teszem függővé, akkor magamat állítom előtérbe és kényszerítem rá 

a világra. Úgy akarom magam a világba kapcsolni, amilyen vagyok, de a világot 

nem akarom elfogulatlanul elfogadni, és nem engedem, hogy a benne ható erők 

szerint élje ki magát. Más szóval: csak azzal szemben vagyok türelmes, ami nekem 

megfelel. Minden mást visszautasítok.“ (10) 

Legtöbbször nincsenek gondolataink. Amit a mindennapokban 

gondolkozásnak nevezünk, az a szavak egymásutánisága. Szavakban 

gondolkozunk, ismerős, használatos, beazonosítható szavakban, amik 

magyarázatoknak tűnnek, és megelégszünk velük. Ha megfigyeljük ezt a 

folyamatot, ami bennünk zajlik, azonnal rátalálunk arra, hogy sokszor, amikor 

gondolkodásra lennénk késztetve, legtöbbször egy-egy szóval letudjuk a 

magyarázatot, a választ. Csakis a berögzült, a megszokott és megtanult dolgokra 

építkezünk, előítélettel és elfogultsággal, beidegzett sémáinkat kialakítottan. Ezek 

a szavak nem ellenkeznek, hiszen a saját elfogadott és befogadott határainkon 

belül élnek, és sokszor arra sem kell felfigyelnünk, hogy mit is jelentenek, hiszen 

rutinszerűen és divatszerűen „kibuggyannak“ belőlünk. A gondolataink, azaz a 

szavaink elsősorban önvédelmi rendszerünkre, másodsorban a világnak való 

megfelelésre épülnek, de mi ezekben nem veszünk részt, nem tudatosítjuk (nem 

engedjük fel a Nap birodalmába). Gondolataink szállnak és sokszor tartalmatlanul 

töltenek ki bennünket anélkül, hogy akár tartalmában, vagy hangulatában is 

összefüggnének egymással. Ha képesek vagyunk észrevenni, rájövünk, hogy szinte 

semmi közünk hozzájuk, tőlünk teljesen függetlenül dolgoznak bennünket. A nagy 

baj az számunkra, hogy ezt csak utólag látjuk meg. Azaz: nem az gondolkodik, aki 
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bennem gondolkodik! Nem veszünk részt a gondolkodásban működő lüktető 

életben. Princípium szinten ez a fajta gondolkozás a Merkúr szférához köthető, 

még azt sem mondhatjuk, hogy a Személyiség szellemek (Vénusz) által köz-

vetítettek. Inkább valamiféle mozgás, levegő kiáramlás, de leginkább 

kapcsolattartási ösztön. Benne maradni éteri szinten egy folyamatban, növényi 

módon. Ha ezt tovább vizsgáljuk, láthatjuk, hogy a hanghoz sincs köze, hiszen az 

is a Személyiség szellemek birodalma (a színekkel együtt). Azért lehetséges az, 

hogy a gondolatok kifejezése sokszor csak egy emberhez méltatlan valamiféle 

rezonanciazavar, és aki hallja, annak is olyan zavarónak tűnik, hogy 

hallástartományából a tudatalattija ki is rekeszti. Nem halljuk meg egymást, és 

ez nem mindig a figyelmetlenségen és a tiszteletlenségen alapszik, hanem a lelki 

önvédelmen.  

Ha elbeszélünk egymás mellett, az Arimán győzelme, az elhidegülés, 

elmagányosodás felé vezető út módszerének egyike. Tehát amennyiben a 

gondolkozásunk benne marad a merkúri tartományban, nemcsak hogy halott, de 

az emberiség fejlődése számára is veszélyt rejt. Természetes, hogy ez az ellenerők 

tervébe jól beleillik, hiszen az ember a gondolatain keresztül nem talál vissza ősi 

kapcsolatához, a világmindenséggel való kapcsolathoz.  

Ez egy ördögi kör, hiszen ahhoz, hogy az ember észrevegye, hogy nincsenek 

gondolatai, hogy csak a rutinban él, hogy gondolatai bizony nem előítélet-

mentesek, ahhoz bizony gondolatokra van szükség. Valódi én-gondolatokra, 

törekedve a megismerésre. „Csak azok a pillanatok a megismerés pillanatai, 

amikor minden ítélkezés és kritika elhallgat bennünk.“ (10) 

„Engedjük, hogy a dolgok és események szóljanak hozzánk, és ne mi 

beszéljünk róluk. Ezt a magatartást terjesszük ki gondolatvilágunkra is. Nyomjuk 

el magunkban valamely gondolat előidéző okát és hagyjuk, hogy a külső jelenségek 

szabadon keltsék életre gondolatainkat.“ (10) Ehhez bizony arra van szükség, hogy 

a figyelem elhagyva a múltat „formát váltson“, át kell lépnie a megszokás 

birodalmát és nyitottnak lenni arra, hogy új formát (Nap szféra, a Forma szellemek 

szférája) nyisson egy új gondolat, új képzetalkotás lehetősége számára. A múlt 

tartalmazza az előítéleteket, az elfogultságainkat, a jelen pedig nyitott arra, hogy 

a jövő beáramoljon, előítélet-mentesen. Ott kell lenni abban a pillanatban, amikor, 

és amiről a gondolat szólhat, és el kell választani a szavaktól. Amikor az ember 

keresi a pillanatot, akkor a szavak keresése is történik. Nem a saját megszokott 

alkalmazásából, hanem a gondolatot körbelengő valóságtartalomból. Ekkor a 

valódi gondolkodás még öntudatlanul a Mars szféra világában él, és ezen keresztül 

eljuttat bennünket a szintézis világához, az asszimiláció, a Jupiter szférán át, a 

világbölcsesség felé törekvésünk felé. Ekkor már nem a szavakban gondolkozunk, 

hanem észrevétlenül, kereső gondolatiságban a kozmikus gondolat (Szaturnuszon 

túl, a szellemi világ - Uránusz) felé nyitjuk ki magunkat, és megnyilvánul bennünk 

a gondolat.  

Az élő, tiszta gondolatiság az, ami az ősi kapcsolatot kínálja folyamatosan, 

utat nyitva a kozmikus kapcsolathoz. A gondolat gondolkodása szinte olyan, mint 

egy meditáció, megragadja az egész embert, kiemeli az „értés“ állapotából. „A 

gondolkodásban egynek érzem magam a világtörténés áramával“ mondja Rudolf 

Steiner. Elfogulatlan, előítélettől és beidegzettségtől mentes gondolat. „… a 
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szellemtudomány gondolatai olyan szellemi-lelki folyamatból származnak, amely 

elszakította magát az agytól. Ezért az embereknek arra kell törekedniük, hogy az 

ilyen gondolatok segítségével szellemi-lelki mivoltukban maguk is elszakadjanak 

az agytól azáltal, hogy ezeket a gondolatokat megvalósítják önmagukban.“ (25)  

„Az ember, mint gondolkodó lény a szellemi világ polgára, és csak akkor lehet 

helyes módon az, ha gondolatmenete a szellemi megismerés folyamán megfelel az 

igazság és a szellemi világ örök törvényeinek. Mert a szellemi világ csak így tud 

hatni rá, és tényeit csak így nyilatkoztatja meg számára. Az ember, ha csak az 

énjén folytonosan átáramló gondolatoknak adja át magát, nem jut el az igazsághoz, 

mert ilyenkor gondolatmenetét kényszerítően szabja meg testi természete. 

Szabálytalan és zavaros annak az embernek a gondolatvilága, aki elsősorban az 

agy által meghatározott szellemi tevékenységnek adja át magát. Alig villan fel 

benne egy gondolat, máris megszakad, máris elűzte egy másik gondolat. Aki 

figyelmesen hallgatja két ember beszélgetését, vagy elfogulatlanul figyeli 

önmagát, fogalmat kap erről a lidércfényszerű gondolattömegről. Amíg az ember 

csak a fizikai élet feladatainak szenteli magát, addig zavaros gondolatmenetét a 

valóság tényei mindig újból helyreigazítják. Ha mégoly zavarosan gondolkodik is, 

a mindennapi élet rákényszeríti tetteire a valóságnak megfelelő törvényeket. 

Lehet egy városról alkotott gondolati képem akármilyen zavaros, ha a városban 

meg akarok tenni egy utat, alkalmazkodnom kell a való tényekhez. Bármilyen 

tarka összevisszaságban kavargó gondolatokkal lép is be műhelyébe a gépész, a 

gépek törvényei helyes intézkedésekhez vezetik. A fizikai világban a tények folyton 

helyreigazítják a gondolkodást. Egy fizikai jelenségről vagy egy növény alakjáról 

alkotott hamis nézeteimet az elém kerülő valóság helyreigazítja.“ (10) Az ember 

nemcsak arra méltó, hogy gondolatai legyenek és gondolkodjon, de a fejlődése, az 

egész kozmosz fejlődése érdekében az embernek össze kell kötnie magát azzal, aki 

benne gondolkodik. Aki nem a szavakban, hanem a világbölcsességben 

gondolkodik. A Mozgás szellemek elvezetnek bennünket oda, ahol a forma életre 

kel, azaz valós kifejezést alkot, közvetíti majd a hangot, ami által a másik ember 

füléig, illetve lelkéig eljuthatunk. A Forma szellemek biztosítják azt a kontroll 

állapotot, hogy a pillanat, a jelen, önmagára visszatekintsen, hogy Énünk 

jelenlétében rálássunk arra a pillanatra és helyzetre, amelyben a gondolat 

megszületett. Hiszen a gondolat megtett egy utat bennünk, ami az asztrális 

világunkban, a saját ideáink világában már képes eltorzulni. „Minden fogalom, 

amely nem válik benned ideállá, megöl a lelkedben egy erőt, de minden fogalom, 

amely ideállá válik, életerőket hoz benned létre“ (28)  

Ahhoz, hogy ez a szellemi-lelki tartalom a hétköznapok világában 

kifejezhesse önmagát, a Nyelv Géniusza a kornak és környezetnek megfelelő 

szavakat létrehozza és megérteti magát. A Népszellem és a Nyelv Géniusza azonos 

szférában, az Arkangyalok szférájában tevékenykednek. Tehát a teremtés 

biztosítja minden ember számára, hogy a szellemi tartalom kifejezései a saját 

nyelvén szólaljanak meg. De az ellenerők tevékenysége ebbe is belehatolni látszik. 

Korunkban tapasztalható az a sok magyartalan, szlenges kifejezés, és „divatos“, 

főleg angol nyelvből átvett szó, ami nagy kárt okoz nemcsak az anyanyelvünknek, 

de ahhoz is vezet, hogy ne halljuk meg, ne értsük meg egymást. Arimán teszi a 

dolgát, és felbukkanása minden lehetséges helyzetben megtalálható. Például egy 
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ilyen valós gondolat emberi közlésében máris megjelenhet az egoizmus (Ez az én 

gondolatom!) vagy, hogy minél tudálékosabban és tudományosabban mondom el 

(hogy lássák, milyen rendkívül okos vagyok), vagy egy részét azért visszatartom, 

hogy (fontossá téve magamat) nehogy félretegyenek! De Lucifer sem hagyja ki 

magát, ha teheti, és hatására jelzőkkel áthatott, rajongással teli mondatokban 

vagyunk képesek becsomagolni mindazt a szellemi gondolatot, ami ezentúl már 

nem az. „Az igazi szellem nem rajong, hanem világos, tartalmas nyelven beszél. Ez 

a nyelv azonban olyan, hogy nemcsak az értelmet, hanem az egész embert ragadja 

meg.“ (19)  

A nyelv nemcsak a közlés eszköze. Ekkor nem jut már eszünkbe, hogy ezzel 

elszakadt a szál a gondolat és közöttünk, és ellenerői hatásra megint nem 

gondolkodunk. A szellemi világból mindig új hatások jönnek felénk, de ehhez való 

becsatlakozásunk, felemelkedettségünk lehetősége rajtunk múlik. „A szellemi 

megismerést kereső ember azzal készíti elő magát feladatára, hogy tudatos 

akarattal legyőzi mindazt, ami gondolkodásában önkényes. Megtanulja, hogy csak 

a gondolat követelményeinek tegyen eleget, mert ezt kell tennie a szellemi 

megismerést szolgáló gondolkodásában. Ez a gondolati élet maga a zavartalan 

matematikai ítélet és következtetés mása kell, hogy legyen. Arra kell törekednie, 

hogy mindig és minden helyzetben így tudjon gondolkodni, és akkor lelkébe 

áramlanak a szellemi világ törvényszerűségei. Amíg azonban gondolkodása 

hétköznapi és kusza, addig ezek a törvényszerűségek nyomtalanul elmennek 

mellette. A rendezett gondolkodás biztos kiindulópontokból a legrejtettebb 

igazságokhoz vezeti el. Az ilyen utalásokat azonban ne fogjuk fel egyoldalúan. A 

matematika kitűnően fegyelmezi ugyan a gondolkodást, de a tiszta, egészséges, 

életteljes gondolkodás matematika nélkül is elérhető.“ (10) 

Nem egyszerű „megfogni“ ezeket a különbségeket, de ha követjük a 

princípiumokat - márpedig szükségünk van rá, a fejlődésünk érdekében, az 

önismeret és a megismerési út megtalálásában - felfigyelhetünk nagyon lényeges 

eltéréseikre. Amennyiben gondolkozom, csakis a múltban élek, a megszokásaim, 

megrögzültségem, előítéleteim és félelmeim rabságában. Egyedüllétet feltételez. 

Megcsontosodáshoz, megkeményedéshez, félelmek okozta (arimáni) 

betegségekhez vezethet. A gondolkodás képes bennem megjeleníteni a célok felé 

való elindulást. A nyitottság, az elfogulatlanság, az előítélet-mentesség, a 

többszempontúság, az elfogadás lehetőségét mutatja fel. Objektív gondolkodásnak 

is nevezhetnénk, amennyire az asztrális világban lehet tárgyilagos dolgokról 

beszélni. Minden esetre tárgyi, dologi, tényleges, mivel ekkor már szembsülések, 

tükörtartások jelennek meg. Veszélye az aggodalmak és önleértékelések kátyúja, 

és amennyiben megmarad a jövőben, a célokban, az ideák világában, luciferi 

betegségek okozója lehet. A gondolkodásnak tehát nem szabad az ideákban 

belerekednie, szükséges, hogy cselekvéssé, megvalósulássá legyen, a jelenben való 

megnyilvánulásban megmutassa magát nekünk, a világnak. Ekkor leszünk 

képesek az Én-kapcsolatra, mivel tudjuk, hogy az a szellemi erő, az Én, csak az 

akaratban van jelen.  

Tehát a gondolkodás csakis a jelenben képes harmonikusan tenni mindazt, 

amiért az ember eddigi és további fejlődésének része. Hiszen ezért fizettünk meg 

olyan sok mindent már idáig is. Tehát a gondolkodás a múltra épül, az én-
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gondolaton át a célokra (ideák), a jövőre épít, de a jelenben fejlődik (új és újabb 

gondolatokon keresztül) és cselekszik akkor, ha elnyomjuk magunkban a gondolat 

előidéző okát, ha kiemeljük a saját belső, egyszempontúságunkból, a saját 

igazságunkból (Vénusz szféra szubsztanciái) és hagyjuk, hogy a külső 

körülmények szabadon keltsék életre (Szaturnusz szféra). Ehhez  elasztikusan, de 

szintetikus, logikus gondolatisággal, ítélkezés és kritika nélkül, morálisan (Jupiter 

szféra tartalmai) a megvalósulás felé kell törekednünk, ez a gondolkodás 

folyamata (Nap szféra). A gondolkodás agyi folyamat. 

A gondolat a legősibb módon a miénk, de ezt a kapcsolatot többnyire nem 

vesszük figyelembe. Ha azonban megtaláljuk a kapcsolatot a kozmosszal, a 

világmindenséggel, akkor képesek leszünk ismét együtt élni ezzel az ősi, kozmikus 

kötelékünkkel. Ez nem agyi folyamat, ez az érzékfeletti világ, a szellemi erők 

megnyilvánulása bennünk. „Az érzékfeletti világról első közelítésben annyit 

képzelhetünk el, hogy teljes egészében a közönséges tudaton kívül helyezkedik el. 

A közönséges tudatban semmi sincs, ami megközelíthetné ezt a világot. Az 

érzékfeletti világ a lelki élet meditációban felfokozott erői útján érinti meg először 

a lelket.“ (21)  

A gondolat vagy meditációban (imagináció), vagy kegyelmi pillanatként éber 

tudati állapotban jelenhet meg bennem. A gondolat az Én megismerő erejére 

támaszkodik, és csak a jelenben, egy pillanat alatt ismerhető fel a szellemi világból 

beáramló valóság. Ennek a valóságtartalomnak a tudatos gondolkodás világába 

való beleépítése egy szellemi felelősség, hiszen mindvégig, az élő szintig meg kell 

maradnia tiszta szellemi gondolatnak, és megvalósulásában szellemi akaratnak. 

Ha ez a tiszta gondolat sérül az ideák világán keresztül, az azt jelenti, hogy Lucifer 

szeretné megkaparintani, átalakítani. Ez megjelenhet a luciferi Bölcsesség 

szellemek szféráján keresztül (Jupiter), vagy a luciferi Mozgás szellemek világán 

át, de szellemileg felismerhetően. Mivel ez többnyire az ideákban próbálja 

átalakulását, megfelelő jelenléti erővel, és szellemi kontrollal azonnal 

megakadályozható. A gondolat a Nap szférában dől el, hogy élő gondolatként, Én 

erővel létrejön, és szellemiségében megvalósul, vagy halott gondolattá lesz, a 

Forma szellemek a fizikaiságba átengedik, és gyakorlati gondolattá alakul át.  

A gyakorlati gondolat az a gondolat, amely már nem tartalmaz élő elemeket, 

képes a szubjektív gondolkozás (Vénusz-Merkúr-Hold), szerencsésebb esetben a 

gondolkodás eszközévé lenni. Az utóbbi helyzet még tartalmazhat szellemi-lelki 

elemeket, a közösségi életben felmagasztosulhat, a beengedett tükröződés hatása 

alatt megtisztulhat, így a szellemi világ számára földi tapasztalatokat tartalmaz. 

Ebben a konstellációban azonban találkozva a lelki szférán való áthaladásában a 

megtisztulás erőivel, a karmába illeszkedik bele. (Nap-Vénusz-Nap-Mars-Jupiter-

Szaturnusz) 

A fentiek kapcsán közelebb kerülhettünk a gondolat-gondolkodás 

sokszínűségéhez, amelynek megértése különösen a szellemi iskolázás kapcsán, 

valamint az asztrológia-képletek elemzésénél, a testi és lelki terápiák 

megvilágításánál fognak segítséget nyújtani.   

Bár igaz, hogy a Népszellemek majdani visszahúzódásukkal a nyelvi 

géniuszok szerepe is lejár, de ez csak akkor kell, hogy megtörténjen, ha a Magas 

Szellemi Hatalmak erre megfelelőnek fogják találni a fejlődés szintjét. Az ember 
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hiába akar egy olyan nyelvet gyártani (pl. eszperantó), amelyben mindenki megért 

mindenkit. Ez egy arimáni törekvés csupán, láthatóan nem is képes betölteni azt 

a célt, amit az emberek szántak neki. A világon olyan nyelvek életképesek, 

amelyeknek géniuszai megtalálhatók a szellemi világban, és addig van 

létjogosultságuk, ameddig erre szellemileg szükség van. 

 Ha az emberek összemossák a saját nyelveiket a divat és a gazdasági célo-

kat kiszolgáló más nyelvekkel, annak az lehet a következménye, hogy a nép 

elvesztheti identitását és szellemileg, lelkileg gyökértelenné lesz. Egy-egy népnek 

alapvető biztonsága a nemzeti nyelve, hitrendszere és viselkedéskultúrája. Ha 

bármelyiket elveszíti, önmagát veszíti el. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy 

például a magyarok gyökértelenné lettek, mivel a mai magyar nyelv nem követi 

ősei nyelvezetét. A mai magyar „irodalmi“ - és nem az „utcai“ - nyelv azokat a 

változásokat tartalmazza, amelyeket a Népszellem és a Nyelv Géniusza a 

változásokkal követni szándékozott. A nép fejlődését, és vérköteléki felhígulását a 

nyelvnek is követnie szükséges. Ez a lassú folyamata annak, hogy a megfelelő 

fejlődés létrejöhessen, hogy a Népszellemek és a géniuszok feladatukat 

befejezhessék (A Merkúr-szféra szellemi visszahúzódása).  A folyamat követi a 

nyelvek hasonulását és összeolvadását, de nem a direkt módon történő 

megváltozását.  

Az embernek rá kellene jönnie, hogy a dolgok megváltozása csakis a 

szellemiből indulhat ki. Amennyiben a folyamatokba más erők (emberi 

közvetítéssel, akarattal) avatkoznak be, akkor abban csakis az ellenerők győzelme 

hat vissza ránk. Ebben a visszatükröződésben pedig az ember egyre mélyebbre 

süllyedve, egyre messzebb kerül a szellemi világtól, eredetétől, és hazatalálása 

egyre reménytelenebbé lesz. A gondolkozás általi gondolat étertesti gyengeséget, 

arimáni betegséget hordoz, mivel nem képes a jelen szintjére a gondolatot az „élet 

és a szeretet“, a Nap-szintjére felhozni. Ha a gondolkodás képes a jelen forrására 

támaszkodni, ha áttöri az öncélúságot, és a többszempontúság szempontjai felé 

törekszik, akkor lehetősége van arra, hogy a megrögzött formák és rutinok világát 

elhagyja. Nem csak a múltra és a tudatalattijára építkezik, csak az azokból 

szerzett tapasztalatokra, és új képzetek, formák beengedésére lesz nyitottá, akkor 

az asztráltest erőit veszi igénybe. Ez a gondolkodás különösen a közösségi életben 

képes szembesíteni az embert, amennyiben a valódi, közös célok a fontosak és nem 

az egyéni törekvések színterévé alakul.  

A gondolat az étertestet találja el, ahol az azt átszövő idegrendszer összeköti 

magát az asztrállal. Az idegrendszer, lévén, hogy éteri- asztrális folyamat, képes 

létrehozni a testi, a szervi funkciók kapcsolatait. Ezért képes létrehozni a stressz 

szervi betegségeket akár éterit, akár asztrálisat. (Luciferi és arimáni betegségeket 

egyaránt!) A gondolat-mágia képes az étertestből életenergiát elvenni abból az 

emberből, aki ellen irányul. Ha a negatív gondolat a másik ember étertestén 

keresztül átsugárzik az asztrálra, és ott szintén negatív gondolatokat (agyon 

keresztül) szül, a másik ember felé szintén az étertesten keresztül árad be, 

(bumeráng effektus) és akár szintén betegséget okozhat. A gyengébb, védtelenebb 

étertestiség képes a fizikai szinten megjeleníteni a betegséget, a másik emberben 

asztrális erők képződnek. 
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Ha az asztrális gondolat képes megfogni az indulat, a kritika erőit, és 

magasabb szempontból kezelni a támadást, akkor leválasztja magát az 

idegrendszertől, (Merkúr-Vénusz-Nap) és az étertest erői a Nap által életerőt, 

vitalitást adnak a fizikai testnek, tehát nem támadható kívülről az étertest. Ehhez 

megfelelő öntudat, tudati jelenlét szükséges. (Ha tudom, hogy ki vagyok, akkor 

nem megyek bele olyan vitába, amely azt akarja bizonygatni, hogy milyen vagyok! 

Az önértékelés a Vénuszon felül kell hogy legyen, az előzőkben átbeszélt új 

értékrend! Ha engem a Vénuszban, ego szintjén találnak el, már nem vagyok képes 

a Nap szintjéről válaszolni, reagálni. Ekkor Vénusz - Merkúr - Hold, azaz 

visszazuhan a folyamat, és a fizikai testen - Hold - jelenik meg a reakció 

eredménye!) Amikor létrejön az ember saját asztráltestének elkülönülése (14-21 

éves korban), meg kell tudnia védeni más asztráltestek befolyásaitól. Ezt azonban 

az asztráltest önmagában nem tudja megvédeni, hiszen az idegrendszer 

összeköttetésben van az étertesttel, illetve átszövi azt. Tehát az étertest erőiben 

lévő gondolat az, ahol ezt meg lehet fogni, azaz a gondolat a magasabb rendű, ahol 

az érzés fölé emelkedhetünk. Egyszerűen fogalmazva Lucifer erői fölött Arimán 

erői az erősebbek. A nehézség csak az, hogy Arimán uralja az egot, ami egy 

szempontból, önmaga szempontjából képes nézőpontot váltani, ezért mindent egy 

szempontból ítél meg, és ez egy alacsonyabb gondolkodás (analitikus, racionális). 

Tehát az étertesti (ösztönös) gondolkodás arimáni hatással nem engedi meg a 

magasabb szempontok szerinti gondolatok beáramlását. Ezért nagyon fontos, hogy 

az ösztönös gondolkodás tudatosodjon (Nap), mert esélye van, hogy az asztrális 

szférában (Mars Jupiter Szaturnusz) én gondolattal, én érzéssel, én akarattal 

szellemi hatásra bölcsességgel párosulva a szívgondolkodás útjára térhet.  

Látjuk tehát, hogy ehhez össze kell kötni az agyat (Szaturnusz), amely a 

csillagszférával köti össze az embert, és a szívet (Nap). „Amikor a lélek a 

gondolatokban él, akkor eloldódik önmagától, míg az érzetek, érzések és 

szenvedélyek egyfajta önmagát-megélés a számára. Így nézve a gondolkodás 

nyújtja a lélek számára azt a vigaszt, amelyre a világban való elveszettség 

érzésével szemben szüksége van. Az ember jogosan érezheti: mi vagyok én ennek 

az egyetemes világtörténésnek a viharában, amely egyik végtelenből a másikba 

fut, a saját kis érzéseimmel, vágyaimmal és akaratommal, amelyeknek kizárólag 

számomra van jelentőségük? Ha az ember egyszer már megérezte, milyen a 

gondolatokban élni, akkor ezt szembeállíthatja ezzel a másik érzéssel: A 

gondolkodás, amelynek köze van a világ történéseihez, felemel a lelkeddel együtt. 

Benne élsz a történésekben, ha engeded, hogy a lénye a gondolkodásod által 

keresztülfolyjon rajtad. Ekkor érzi az ember úgy, hogy a világ befogadta, és hogy a 

megfelelő helyen van a megfelelő időben. A léleknek ebből az állapotából 

következik egyfajta megerősítés, amelyet úgy érzékel, mintha egyenesen a 

magasabb hatalmaktól érkezett volna, bölcs irányítás szerint. 

Ettől az érzettől pedig már csak egy lépésre van az, amelyben a lélek így szól: 

Nem csak én gondolkodom, hanem Ő gondolkodik bennem, kinyilatkoztatja 

bennem a világok keletkezését. A lelkem csak színpad, melyen a világ gondolatok 

formájában megéli önmagát.“ (4) 

A legyengített romboló, pusztító erők átélése segít bennünket a földi 

megismeréshez. Ezeket Arimán kelti bennünk, mivel minden, ami anyagi minőség, 
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az Arimán hatása alatt áll. Ahogy ezekkel az erőkkel kapcsolatba tudok kerülni, 

ill. meg tudom nyilvánítani, az a gondolataimon, eszméimen keresztül történik és 

ezekkel hatolok be a másikba. Ha valakit meg akarok győzni, a saját gondolatomon 

keresztül alakítom ki azokat az eszméket, amelyek által a másik emberre hatni 

vagyok képes, és ezek a „gondolat-lándzsák“ hatolnak bele a másik ember 

asztralitásába. Így képes az ego egy másik lényt befolyása alá keríteni, mivel ezek 

a „gondolat-lándzsák“ a másik emberben képesek a továbbmunkálkodásra. 

Ezekkel az erőkkel megölni ugyan nem tudom a másik embert, de befolyásolni 

tudom, ami végül is az ő egojára nézve romboló, megsemmisítő hatást küld. Ha 

nincs meg a megfelelő szabadság, akkor ebben a helyzetben az erősebb asztralitású 

ember képes ezt olyan szinten fokozni, hogy a másik emberben az asztralitás - és 

így az éteriség is - sérülést szenvedhet. A gyengébb asztralitású ember ebben a 

helyzetben alulmarad. De az asztralitást is lehet tudatosan erősíteni, stabilizálni, 

harmonizálni, ha az ember képes egy csendes önmegfigyelés állapotát tudatosan 

megteremteni. Ez a ráhatás, befolyásolás, szellemileg nagyon helytelen. El kell 

jutni ahhoz, hogy az ember a gondolatokat és eszméket ne használja fel a másik 

ember irányába. Ekkor válhat a másik ember iránti megismerés valósággá. Ehhez 

általános emberi értékeket kell folyamatos ösztönző gondolkodás által magunkévá 

tennünk, érdeklődnünk kell a másik ember iránt anélkül, hogy saját magunkat 

fontosabbnak tartanánk. Azaz ne vetítsem kifelé a saját véleményemet, 

személyiségemet, eszméimet. Ez az alapja annak, hogy megismerhessem azt a 

lényt, amilyen ő, a saját erőin keresztül valójában.  

A fejlődés útja az, hogy az általános emberi érdekek saját magunkban 

jussanak érvényre, a saját érdekeikben is (felső bolygószféra az alsóba!). Amit 

asztráltestként, énként átélünk, az nem a valódi asztrál és én, hanem az, ami a 

fizikai és étertestben tükröződik. Így juthat el az ember ahhoz, hogy az egészséges 

egoizmuson át - ami a fejlődés egyik fontos állomása - képes a szabadság és a 

szeretet útján haladni. 

Korunkban a tudati lélek fejlődése zajlik, amikoris az általános emberi 

érdekek és a személyes emberi érdekek keverednek, azaz a szociális és az egoista 

érdekek, de láthatóan a személyes oldalra billen el a mérleg. Ennek legnagyobb 

nehézsége, hogy az ember, amennyiben személyes, egoista utat választ, elvágja a 

lehetőséget a tudatosodása felé. Hiszen amennyiben a Nap alatti szféra az ember 

színtere (Hold - Merkúr - Vénusz), akkor a tudatosodása nem képes kifejlődni. Nem 

találkozik önmagával, nem tud önmagára ismerni. Korunk látható jelensége, ami 

ugyanazt az álarcot veszi fel, mintha egy önérvényesítő folyamat útját járná az 

ember, és egy egészséges egoizmussal törne felfelé a fejlődésében, de ez csak 

látszat, hiszen a forma és a tartalom kettéválik. A forma egy agresszív, törtető és 

törekvő, de a tartalom meggyőződés nélküli tudattartalom, ösztönös és mindig 

valami külső tudásnak való megfelelésből adódik. Ezért nem szabad! Amíg az 

ember a szabadságában még mindig félt valamit (egzisztenciát, önálló véleményt, 

konfrontálódást, önmagát), addig nem képes önmagát a tudatos fejlődése felé 

elengedni. Addig nem hisz önmagában, önvalójában, isteni rendeltetésében. És 

amíg az ember nem képes önmagában hinni, addig az általános emberi értékek 

sem láthatók, hiszen az embernek belül kell az értékeket megtalálnia ahhoz, hogy 

a világban és a másik emberben felfedezhesse, és értékként kezelje. Amit az ember 
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átél az asztrál és az én szellemi kapcsolatából, állapotából, az csak egy visszfénye 

a valódi asztrálnak és az én-nek, az az, ami ezekből a fizikai és étertestbe 

visszatükröződik. A paradicsomi imaginációval kapcsolatban az ember kétfelé 

mehet tévútra. Amikor a személyes érdekeknek megnő a húzóereje és az egoizmus 

formájának bevitele elhomályosítja a fejlődést. A helyes fejlődés csak úgy jöhet 

létre, ha az ember a saját érdekeinek körébe bevonja az általános emberi 

érdekeket, és ennek révén az egoizmus helyes irányba fejlődik; ami az egoizmust 

ellensúlyozza, hogyha a fagyos magány érzete előtérbe kerül, és bizonyos 

mértékben megvédi az egoizmus elhatalmasodásától az embert.  

Ha az egoizmusnak az általános emberi érdekekkel való áthatottsága 

megtörténik, másrészt a fagyos magány szellemi átélése lezajlik, akkor az ember 

egyre inkább a valóságot látja, és létrejöhet a küszöb őrével való találkozás. Ha az 

általános emberi érdekek ténylegesen az ember sajátjává váltak, akkor elhalad a 

küszöb őre mellett, és fejlődése egy magasabb minőségben folytatódik tovább.  

Ha a magány (Szaturnusz) nem képes önkritikával (Mars) az ember 

fejlődésén átalakítóan hatni, akkor egy torz kép vetül ki a tudatba (Mars), 

önbizalom-hiányos, (Jupiter) önleértékelődött, (Szaturnusz) céltalan emberré lesz, 

akinek sem a múltja, sem a jövője nem értékes, és árnyékéletre rendezkedik be. 

Ha az ember képes belehelyezkedni, rálátni az életére, megfelelő 

tudatossággal (Nap) ráláthat a múltjára, kritikával feldolgozza saját személyes, 

egoisztikus félresiklásait, és a jövő felé kiterjeszti ennek morális, tartalmi 

feladatát, hogy az új értékrendszert kialakíthassa, megvalósíthassa önmagára 

nézve, akkor képes a Nap fölötti szféra segítségével olyan szociális érzékenységgel 

a világ felé fordulni, hogy a saját magán átküzdött és megélt kapcsolatok értékeit 

a világba és másokon megbecsülje, és magánya feloldódást, célokat és 

lehetőségeket talál. 

A magányban, mivel szellemi élmény, képes az ember Én-jével szembesülni. 

Ez a folyamatos magábanlét, szembesülés, olyan élményhez juttathatja az embert, 

hogy érzékelni tudja a magasabb rendű jelenlét melegségét, és vágyik arra, hogy 

egyesüljön vele. Az ember megérzi a szellem isteni jelenvalóságát és ez az élmény 

olyan belső erőt ad, hogy képes elindulni, megkeresni legbensőbb pontját, én-

tudatát. (Szaturnusz - Nap) Ez több, mint egy öntudatosodási folyamat, mivel a 

magány állapota az embert kívülhelyezi szinte az asztralitáson (Szaturnusz) és a 

Magasabb világok szellemi hatásai alá (állócsillagszférán keresztüli hatás az  

agyra) kerülve az érzések is elkerülik. A kegyelmi állapotban, amikor az ember az 

Énjével való együttlétek, szembesülések (fájdalmak és lelki gyötrődések) hatása 

alatt a találkozásban egyesül, a „szívével lát“ (Nap - Szaturnusz). Ez az a pillanat, 

amikor képes meglátni azt az állapotát, ahogy az éter és asztrálteste a fizikai 

világra tapadva, saját hibáival megkötötte eddigi helyzetét.  

 

„A magány a végső, az utolsó alázat“ (Máray Sándor) 

 

 
In: Kovács Gabriella: Gyermekké lenni, 224.old. Jupiter Asztroszófiai Egyesület 
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Takáts Péter: Az antropozófia szociális impulzusa és a 

Waldorf-mozgalom 
 

Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban 

 

Azt a szomorú tényt, hogy az emberiséget az életmódjából fakadóan elkorcsosulás 

veszélye fenyegeti Rudolf Steiner már a múlt század elején jól látta. Erről egy 

előadás-sorozatában beszélt, melynek címe „A nevelés, mint a szociális változás 

ereje” (Rudolf Steiner "Education, as a Force for Social Change" Anthroposophic 

Press, 1997, 9. o.). Azt mondta, hogy az emberiséget modern életformájának 

köszönhetően nagy veszélyek fenyegetik, és ennek három területen lesz súlyos 

következménye: 

1. a szellem elgépiesedése,  

2. a lélek elnövényiesedése, és  

3. a test elállatiasodása. 

Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek a veszélyek azóta realitássá váltak és 

napjainkban rendkívüli mértékben fenyegetik az egész emberiséget. Nemcsak a 

reklámok által befolyásolt fogyasztás-centrikus életmód, a beteg gazdasági és 

társadalmi rendszer lélekpusztító hatása, hanem a számítógép által átvett 

gondolkodás és az élelmiszerként elfogyasztott rengeteg mű-anyag, mind a test, a 

lélek és a szellem olyan mértékű károsodását okozza, amit Steiner a maga korában 

talán még nem is látott. 

Steiner, miközben ezeket előre jelezte, egyben azt is remélte, hogy az általa 

látott veszélyeket majd el lehet kerülni. Erre az emberek úgy válhattak volna 

képessé, hogy megértik a szociális élet törvényeit és ezek között is különösen a 

szociális élet hármas tagozódásáról szóló gondolatait. Hallgatóinak gyakran azzal 

érvelt, hogy az emberek és a szociális élet jövője és egészsége függ attól, hogy 

sikerül-e megérteni és a gyakorlatban megvalósítani ezeket az összefüggéseket.  

A mai világban körülnézve, jó 100 évvel Steiner szociális életre vonatkozó 

előadási után, láthatjuk, hogy sajnos nem sok ment át ezekből a gondolatokból a 

köztudatba. Hasonló módon a társadalomtudományok és a közgazdaságtan 

képviselői sem tudták felvenni gondolkodásukba azokat a gyógyító gondolatokat, 

melyek megvalósulásától Steiner szerint az emberek és a szociális élet jövője függ. 

A piacgazdaságra épülő kapitalista modell és annak alapelvei mind a mai napig 

nem lettek megkérdőjelezve, minden emberi, társadalmi és környezeti katasztrófa 

és tragédia ellenére sem. Már az is megdöbbentő, hogy az elmúlt 100 évben 

antropozófiai körökben milyen korlátozott érdeklődést és reakciót váltottak ki 

Steiner szociális elképzelései. Az pedig egyenesen tragikus, hogy mennyire nem 

értették meg az antropozófiával foglalkozók Steiner aggodalmait a társadalmi 

területek terén. Így aztán némiképp érthető módon az antropozófia szociális 
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impulzusából a mai napig igen kevés került be a közbeszédbe és vajmi kevés 

valósult meg belőle a világban.  

Az antropozófus körök lanyha, korlátozott érdeklődése és a szociális 

kérdésekkel kapcsolatos alacsony aktivitása elsősorban annak tudható be, hogy ők 

Steiner szociális ideáit sokkal inkább egy programnak vagy utópisztikus 

modellnek gondolják, mintsem egy a mindennapi életünkben megvalósítandó 

koncepciónak. Sajnálatos módon sokféle tévhit terjedt el ezekben a körökben a 

szociális törvényekkel kapcsolatban, így pl. olyanok, hogy a valóságra ezeket a 

törvényeket rá kell erőszakolni, vagy a hármas tagozódást meg kell valósítani.  

Ezzel szemben be kell látnunk, hogy az antropozófia szociális törvényei és 

különösen a hármas tagozódás elvei, az ember szociális jövőjének formatív elvei, 

és annak az útnak az építőkövei, amely az emberiséget a XXI. század egészséges 

társadalmához vezethetik el.  

 

Az antropozófia szociális impulzusa 

 

Éppen ezért kell beszélnünk az antropozófia szociális impulzusáról, különösen 

olyan helyzetben, amiben a tisztelt hallgatóság van, akik a jövőben, Waldorf-

iskolákban tanárként kívánnak dolgozni. Ezek a közösségek az antropozófia 

szociális impulzusának fontos fellegvárai, illetve ennek kellene lenniük. 

Ez az impulzus egy hatalmas szellemi lénnyel kapcsol össze bennünket, 

Michaellel, akitől az Antropozófiai Társaság 1923-as megalapítására szolgáló 

hívás is kiindult. Az antropozófusok és mindazok számára, akik a Karácsonyi Ülés 

anyagát tanulmányozták, teljesen egyértelmű, hogy Rudolf Steiner ezen a 

találkozón Michaelnek új korszellemként és az emberiség szellemi vezetőjeként 

történő megnyilatkozásáról beszélt. Ebben az egészben különösen fontos, hogy a 

Karácsonyi Ülés nyomán válhatott az Antropozófiai Társaság az első olyan 

társasággá, ahol a Michael-impulzus szociálisan felépítő módon működhet. Ennek 

oka éppen az, hogy egy olyan szellemi impulzuson alapszik, ami Krisztus 

birodalmához tartozik, és ezáltal hathat és működhet a szeretet, mint az emberek 

közötti legfőbb összekapcsoló erő, az emberi közösségekben.  

Steiner előadásaiban azt hangsúlyozta, hogy az ember feladata a szociális 

életben ható törvények felismerése, és annak tudatosítása, hogy ezek éppen úgy 

hatnak a szociális életben, mint ahogyan a természeti törvények hatnak a 

természeti birodalomban. Erre a felismerésre alapozva az emberek feladata nem a 

hármas tagozódás megvalósítása, hanem olyan társadalmi intézmények és 

szociális formák megteremtése és működtetése, melyek figyelembe veszik ezeket a 

törvényeket és azok felépítő és embert támogató működését lehetővé teszik. 

Minden olyan szociális forma, közösségi működés, mely ezeket a törvényeket 

figyelmen kívül hagyja, esetleg azokat tagadja, az beteg, működése előbb vagy 

utóbb káoszba fullad. Ennek az állításnak igazságát napjainkban keservesen 

tapasztaljuk meg a saját bőrünkön, mind kis közösségekben, mind pedig 

társadalmi szinten! 

Azt is több alkalommal kifejtette, hogy e szociális összefüggéseknek megfelelő 

társadalmi formákban való megvalósulása az ember tudatosságától függ, hiszen 

ma, amikor az ember a szociális formák teremtője és alkotója, mindenkori 
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tudatosságának mértékétől függ az, hogy a megismert összefüggéseknek mennyire 

tud teret engedni és a törvények megvalósulását mennyire teszi lehetővé a 

közösségében. 

Steiner 1918-ban fogalmazott meg egy számomra igen sokat jelentő 

összefüggést, amit a szociális élet mottójaként ismerünk. A mottó szerint a mai 

modern korban csak az ember éber tudatossága által létrehozott szociális formák 

a helyesek és korszerűek. Vége annak, hogy az ember mások által rákényszerített 

szociális formákban éljen és a XXI. században az ember csak a saját aktív 

részvétele által formált szociális formákban tud egészségesen élni és dolgozni. A 

mottó így szól: 

 

„Csak azt igaznak tekinteni, amihez az egyéni gondolkodásunk vezetett el, csak 

olyan szociális és társadalmi formákban mozogni, amit mi adunk saját magunknak 

- ez a mai idők nagy alaptörvénye.” 

 

Az ember története során soha nem szólhatott bele a szociális formák 

alakításába, mert azokat, mint adottságokat, egyszerűen felülről kapta. Igaz, hogy 

az uralkodókat vagy Isten-királyokat, akik korábban a szociális formák teremtői 

voltak, a szellemi világok vezették és a Forma Urai, így szellemi impulzusokkal 

működtek közre egy adott korban, az emberek tudatosságához legjobban illeszkedő 

szociális formák kialakításában. Ez a szellemi hatás az uralkodók beavatásán 

keresztül tudott működni és földi teremtő erővé válni, és ők így mindig pontosan 

tudták, hogy mire is van szüksége egy országnak és népnek. 

A Forma Urai az ember fejlődésének egy pontján visszaléptek és elengedték 

az ember kezét, mert látták, hogy az ember tudatosságának fejlődésével képessé 

vált saját maga a megfelelő szociális formák kialakítására. Vagyis ezt a feladatot 

ránk bízták. Azaz, ma mi magunk vagyunk a bennünket körülvevő szociális 

formák teremtői! Ezért mondja a fent említett idézetében Steiner azt, hogy a mai 

idők nagy alaptörvénye szerint csak olyan szociális és társadalmi formákban 

szabad mozogni, amit mi adunk saját magunknak. Nem időszerűek és nem jogosak 

többé azok a szociális formák, melyeket az emberre felülről kényszerítenek rá! 

Az emberiségnek tehát ma óriási hatalma és ezzel együtt óriási felelőssége is 

van. Ez a hatalom már nem csak a természeti világ átalakításában mutatkozik 

meg, hanem az őt körülvevő szociális világ megteremtésében is. Ezért mindennél 

fontosabb, hogy felismerjük és átérezzük felelősségünket egy egészséges és emberi 

szociális forma megteremtésében. 

Az emberben a mai napig csak a természeti világok felett megszerzett 

hatalmának felelőssége tudatosult és ma még kevesen értik meg a szociális formák 

ember által történő teremtésének lényegét és fontosságát, ill. azt, hogy ezek a 

formák bizony visszahatnak az emberre. Azaz, ha az egészséges szociális renddel 

kapcsolatban kezdeményezések valósulnának meg a világban, akkor ez 

visszahatna nemcsak a természeti világokkal kapcsolatos viselkedésünkre, hanem 

a társadalom mindhárom területére, és az emberi szociális felelősségvállalás új 

korszakának beköszöntét hozhatná el. A jövőben így kialakuló új felelősséget 

Rudolf Steiner úgy írta le, hogy a halványuló szociális ösztön helyébe új, 

szellemiségen alapuló szociális megértés lép. Azaz a szociális világ együtt-
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teremtésének kérdésében új képességeket kell kialakítanunk és fel kell ismernünk 

ezzel kapcsolatos felelősségünket is. Ez az új felelősségvállalás köszön vissza a 

XXI. századi ember önrendelkezésre irányuló törekvéseiben és azokban a 

próbálkozásokban, melyeket részvételi demokrácia gyűjtőnév alatt ismerünk. 

Ezekben a tudatossá vált modern ember, saját szociális világának teremtője kíván 

lenni.  

Ez egy olyan lényeges pontja az antropozófia szociális impulzusának, amit 

érdemes egy kicsit jobban megvizsgálni. Steiner minden alkalommal 

hangsúlyozta, hogy az egészséges szociális formáknak nincsen helyes és egyedüli 

jó megoldása. Ezen a területen csak alapelvek, értékek és az emberi tudatosság 

létezik és minden, ami ezeknek megfelelő, az egyúttal jónak is nevezhető. Még 

akkor is, ha esetleg nem mindenben felel meg az egészséges működés alapelveinek, 

mert ezáltal éppen az emberi tudatosság további fejlődéséhez teremt lehetőséget. 

Amikor a beteg szervezetek a káosz felé közelednek, akkor ez ébresztő lehet alvó 

társaink számára is, és megteremtheti a tudatosság fejlődésének lehetőségét. 

 

A szociális életet négy fontos törvény szabályozza 

 

Az eddig elmondottak elég jól érzékeltették, hogy miért is volt Steiner számára 

alapvető fontosságú az egészséges közösségi és szociális formák alapjainak és 

működési törvényszerűségeinek bemutatása és miért törekedett arra, hogy 

megismertesse az embereket az ezekben ható szellemi erőkkel és 

összefüggésekkel.  

E törekvése során fogalmazta meg a szociális élet fontos törvényeit. Rudolf 

Steiner legalább négy különböző szociális törvényről, illetve elvről tett említést 

élete során. Szociális természetüknél fogva az emberi tudatosság és a szociális 

formák kölcsönhatásáról szólnak. Fogalmazhatunk úgy is, hogy az emberek 

szociális életét négy fontos szociális törvény határozza meg, vagy szabályozza. 

1898-ban, még a szociális kérdésekkel való foglalkozás kezdetén fogalmazta 

meg Steiner azt a szociális összefüggést, amit Alapvető Szociális Törvénynek 

nevezett (néha ezt szociológiai alaptörvényként is említik). Ez a törvény vagy elv 

az ember fejlődésével kapcsolatos és a történelmi fejlődés egyik fontos lényegére 

mutat rá, az individuális tudat megjelenésére és az ebből fakadó ellentétre: az 

individuális törekvések és a közösségnek való alávetettség ellentétére, ami egy 

egészséges közösségben egyensúlyban van. 

Ugyanez az összefüggés érvényes egy kisebb emberi közösség fejlődésére is, 

ahol kezdetben az egyéni érdekek feláldozására van szükség ahhoz, hogy az indító, 

alapító erő hatni tudjon, majd a későbbiek folyamán egyre inkább előtérbe 

kerülnek a tagok egyéni szükségletei is. Most pedig oda kell eljutni, hogy a két 

egymással ellentétes erő egyensúlyba kerüljön, azaz az individuális törekvések és 

a közösségnek való alávetettség között harmónia, kiegyenlítődés jöjjön létre. A 

törvény a következőket tartalmazza: 

„A kultúra kezdetén az emberiség olyan szociális formákat igyekezett 

létrehozni, amelyekben az egyéni érdeket feláldozzák az egész érdekéért. Később a 

fejlődés oda vezetett, hogy az egyén egyre inkább felszabadult a közösség érdeke alól, 

és kibontakoztak az egyéni szükségletek és képességek.” (GA 34) 
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1905-ben Steiner megfogalmazta a szociális élettel kapcsolatos második elvet 

is, a Szociális Főtörvényt. Ez elsőre egy elég bonyolult, és kicsit furán 

megfogalmazott törvény, melyben lényegében az emberi motivációra, különösen az 

emberi munkavégzés motivációjára utal. Arról szól, hogy mit is okoz, ha az emberi 

munkaerő árucikké válik, és nyomában az önérdek válik a gazdasági tevékenység 

ösztönző erejévé. A szabály alapján egyértelmű, hogy ezek nyomában szenvedés, 

szegénység és hiány jelenik meg a világban. A Főtörvény így hangzik: 

„Együtt munkálkodó emberek közösségének boldogulása annál nagyobb, minél 

kevesebbet tulajdonít magáénak az egyén saját munkájának eredményéből, azaz, 

minél többet ad le saját munkájának eredményéből társai javára és ezáltal saját 

igényeit már nem a saját teljesítményéből, hanem egyre inkább mások 

teljesítményéből elégíti ki.” (GA 31) 

Steiner szerint tehát egy olyan rendszer képes emberek közösségében 

„jólétet” produkálni, ott lesz kevesebb a mentális és fizikai betegség, azaz nagyobb 

a közösség boldogulása, ahol a munka és a munkabér elválik egymástól. Ezekben 

az esetekben az egyének az életükben adódó döntéseket nem anyagi érdekeiket és 

bevételeik mértékét figyelembe véve hozzák meg, hanem saját képességeik és igaz 

motivációjuk alapján.  

Rudolf Steiner 1919. és 1920. között megfogalmazta a szociális szféra hármas 

tagozódásának gondolatát. Ezt akkor, mint egy olyan magot vetette el, ami egy 

jövőben ható, lehetséges erőként jelenik majd meg a szociális szférában, és egy 

jövőképként áll tudatos emberek előtt, segítve őket abban, hogy milyen 

feltételeknek megfelelő szociális formákat teremtsenek. 

A hármas tagozódású szociális rend elveit több előadásában is kifejtette, de 

számunkra a legjobban és legérthetőbb módon összefoglalni vagy megfogalmazni 

így lehet: Egy csoport, egy intézmény, illetve egy társadalom egészsége annál jobb, 

minél inkább megvalósul benne három elv: szabadság a szellemi és a kulturális 

életben, egyenlőség a jogok és a felelősség tekintetében, és testvériség a munka és a 

gazdasági élet területén.  

Steiner szerint, ha ez a három elv megvalósul, akkor az ezen elvek szerint 

működő csoportok, intézmények, illetve társadalmak kreatívabbak, 

egészségesebbek, elkötelezettebbek és tagjaik elégedettebbek lesznek, mintha ezen 

elvek egyáltalán nem vagy csak részben valósulnak meg és működnek. 

Rudolf Steiner volt az, aki megmutatta, hogy minden ember már önmaga is, 

mint hármas tagozódású lény van jelen a Földön és ebből a három minőségből 

minden tagjához egyet-egyet hozzá lehet rendelni. Majd bemutatta azt is, hogy 

amiként az emberi lények természetüknél fogva hármas tagozódásúak, úgy az 

emberek által teremtett szociális képződmények (csoportok, szervezetek és a 

társadalom) is hármas tagozódásúak. Ezt a modern tudomány is felismerte és a 

rendszerelmélet ma úgy fejezi ki, hogy „az ember által létrehozott rendszerek, az 

ember tulajdonságaival rendelkeznek.” Ehhez a felismeréshez nem is kell komoly 

előzetes iskolázás, elegendő az, ha az emberben egészséges és előítéletektől mentes 

ítélőerő él. Tehát, ha alaptermészetünk hármas tagozódású, azaz rendelkezünk a 

gondolkodás, érzés és akarat képességével, és mi hozzuk létre a társadalmi 

formákat, akkor ezek az emberi sajátságok beépülnek minden szociális formába, 

és az ember gondolat – érzés – akarat hármassága visszatükröződik azokban, és 
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ennek megfelelően három részből áll. Ezért minden szociális formának van egy 

szellemi része, alrendszere, ami abból fakad, hogy az ember egy szellemi lény, van 

egy szociális alrendszere, ami az embereket összekapcsoló alrendszer, amely az 

ember lelki, érzelmi minőségével áll kapcsolatban, végül pedig van egy gazdasági 

alrendszere, mely az ember akarati szférájával áll kapcsolatban, melyben az 

embernek az anyagi világgal való kapcsolata jelenik meg.   

Az első és legfontosabb, hogy Steiner ebben a képben egy olyan társadalmi 

berendezkedést rajzol elénk, ahol a hagyományos értelemben vett hatalmi 

centrumok nincsenek többé, ahol ezért nincsenek egymás fölé és alá rendelt akár 

szellemi, akár hatalmi szintek. Ez a kép egy olyan társadalmi berendezkedést 

mutat nekünk, amelyben az előbb említett három nagy, autonómiával rendelkező 

alrendszer, szféra található, melyek között az embernek állandó egyensúlyt kell 

fenntartani.  

Nemcsak a világegyetemben, hanem a szociális formák területén is igen 

fontos az egyensúly! Ezért mielőtt továbblépnénk, ennél az egyensúlynál álljunk 

meg egy pillanatra, és nézzük meg, miként jelenik meg az egyensúly az ember által 

teremtett szociális formákban. Míg a természeti világokban a teremtő erők 

gondoskodtak az egyensúly kialakulásáról és állandó fennmaradásáról, addig a 

szociális formák területén ez a tudatos ember feladata. Folyamatosan 

egyensúlyoznunk kell, és ezért nevezi számos antropozófus az embert nemcsak a 

szociális élet művészének, hanem egyensúlyozó művésznek is. Állandóan 

egyensúlyt kell fenntartanunk a túl sok és a túl kevés között, vagy szellemi 

összefüggésekkel kifejezve, Lucifer és Ahriman hatása között.  

Miközben a három szféra egyensúlyáról gondolkodunk és gondoskodunk, 

folyamatosan figyelembe kell venni azt is, hogy itt valójában az ember 

tulajdonságai és törekvései ill. a közösség céljai és elvárásai között fennálló 

ellentétekben kell az egyensúlyt fenntartani, mégpedig: 

1. az egoizmus és az önzetlenség között, 

2. az egyéni törekvések és a közösségi érdekek figyelembevétele között, 

3. és az emberben jelenlévő szociális és antiszociális erők között. 

Most pedig nézzük meg a három szféra jellemzőit! 

Az első egy önmagát szabályozó szellemi szféra, melynek feladata 

megteremteni és folyamatosan biztosítani az emberek számára azokat a 

feltételeket és lehetőségeket, melyekkel képességeiket a lehető legjobban 

kifejleszthetik. Ezért a szabadság erejéből kell az ember szellemi életének 

táplálkoznia, és a szellemi szféra berendezkedésének olyannak kell lennie, hogy 

aki részt vesz benne, az szabadnak érezze magát és szabadon tevékenykedhessen, 

illetve ha akarja, szabadon visszaléphessen.  

Ez a szféra jelen van minden olyan területen, ahol emberek egymással együtt 

dolgoznak azért, hogy képességeiket szociálisan gyümölcsöztessék. Ugyanakkor 

azt is jelenti, hogy mindenhol, ahol az emberek a saját egyéni képességüket 

akarják más emberek javára termékennyé tenni, ott az ellenvélemények és 

hatalom minden módja és formája a képességek kibontakoztatását rontani fogja és 

a gyengülésükhöz fog vezetni.  

A második egy önmagát szabályozó, de minden „szavazatra jogosult” 

állampolgár által támogatott, jogi szféra. Ez a szféra a szociális élet minden 
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területén megjelenik, ahol emberek egymással valamilyen kapcsolatba kerülnek. 

Ahol emberek valamit megígérnek, egymással valamiben megállapodnak, 

szabályokat alkotnak, törvényeket hoznak létre vagy megszüntetnek. Ebben a 

szférában az egyenlőség erejéből kell az embereknek az egymás iránti jogok és 

kötelességek szabályozását megoldani. Egy emberi közösségben, vagy 

munkacsoportban a jogokon és kötelességeken túlmenően még az információhoz 

való jutás tekintetében is mindenki egyenlő.  

Miután a jogi szférában minden ember egyenlő, ezért minden olyan törekvés, 

amellyel a hatalomból fakadó egyenlőtlenséget, a diszkriminációt vagy a 

privilégiumokat akarják bevezetni, károsítja a szociális szféra fejlődését. Ez pedig 

teljesen független attól, hogy adott pillanatban éppen gazdasági folyamatokat 

rendeznek-e el, szellemi munkát szerveznek-e meg vagy pedig a szociális élet 

folyamatait szabályozzák. 

Végül a harmadik terület, egy önmagát szabályozó gazdasági szféra, 

amelynek a feladata csak és kizárólag az árutermelés, az áruk szétosztása és a 

fogyasztással való foglalkozás. Feladata egyszerűen megfogalmazva, az emberi 

igények kielégítése. A gazdasági szférát az embereknek a testvériség erőiből kell 

berendezni, megalkotni. Azaz a gazdaságban megtermelt áruknak és 

szolgáltatásoknak a másik ember valódi és reális igényeit kell kielégíteniük. Ezért 

a kérdésnek, a problémának, amit a gazdasági szféra megold, értelmesnek kell 

lennie és a másik emberrel, az ő igényeivel kell kapcsolatban állnia. Minden olyan 

helyen, ahol a termelésben a másik ember iránti érdeklődés helyébe a saját haszon 

lép, ott a gazdasági szféra egészségét károsítják meg.  

Az sem véletlen, hogy Rudolf Steiner ezeket, mint erőket jellemezte és írta le, 

és mint ilyeneket helyezte el a hármas tagozódású szociális organizmust bemutató 

kép középpontjába. Ez a három erő, a Steiner által javasolt szociális formában, 

gyógyító módon tud hatni a szociális organizmus fejlődésére. De azokban az 

esetekben, amikor a fentiekben ismertetett határokat nem veszik figyelembe, 

átlépik, vagy az egyes szférákat a másik kárára elhanyagolják, vagy az egyik 

szféra a másik vagy a másik kettő működésébe belefolyik, beleszól, akkor az 

egyébként gyógyító erők pusztító erőkké alakulnak át és megsemmisítő módon 

hatnak a szociális szférában.  

Ezt számos Waldorf-közösségben voltak kénytelenek a tanárok és szülők a 

saját bőrükön megtapasztalni. Ennek vagyunk szenvedő alanyai ma társadalmi 

szinten is, amikor a beteg társadalmi formákban (az egyik szféra a másik feletti 

hatalom megszerzéséért küzd és igyekszik azt totális ellenőrzése alatt tartani), 

ezek az erők pusztító erőkként hatnak és krízist krízisre, tragédiát tragédiára 

halmoznak.  

Hiszen mi is történik ma a világban? Ma az ember úgy gondolja, hogy a 

szabadság erejét kell mind a három szférában kifejtenie. Ennek pedig igen súlyos 

következményei vannak, mert:  

- ha a szabadság a gazdasági szférában akar hatni, akkor a féktelen 

liberalizmus jelenik meg, mind a termelői, mind pedig a fogyasztói oldalon és 

pusztító erőként tönkre tesz mindent maga körül, miközben a gazdaság pénzügyi 

hatalmával rátelepszik a jogi és a szellemi szférára és a maga érdekei szolgálatába 

állítja azt, 
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- ha a szabadság a jogi területen hat, akkor ez oda vezet, hogy a szférára egyre 

inkább az önkény és a jogfosztottság lesz a jellemző, és a törvénykezés egyre 

inkább a gazdasági érdekek szolgálatában áll, 

- egy ilyen módon beteg gazdasági és jogi szféra mellett a szellemi szféra sem 

tud megfelelően működni és ezért ott a szabadság korlátozása és a demokratikus 

berendezkedésnek egyfajta diktatórikus jellege jelenik meg. 

Az 1989. előtti történelmünk egy másik beteg társadalmi berendezkedést 

hozott, amikor az egyenlőség akarja erejét más szférákban is kifejteni. A 

szocializmusban ezért a szellemi életben a bürokratizálódás, a szellemi munka 

ellaposodása és az elidegenedés jelent meg. Míg a gazdasági életben a pazarlás 

uralkodott el, a gazdaság képtelen volt az emberi igényeket megfelelő módon 

kielégíteni. Természetesen, ezek a beteg szférák visszahatottak a jogi szférára és 

ezért az egyenlőség minősége ott jelentős mértékben sérült. 

Ezért be kell látnunk, hogy mind a három minőségnek megvan a maga saját 

területe, amit soha nem szabad szem elől téveszteni! 

 A Steiner által egy egészséges társadalmi berendezkedésről felrajzolt képnek 

van még néhány speciális tulajdonsága. Maga a kép olyan egyszerű, hogy minden 

ember könnyen, nehézségek nélkül meg tudja érteni, és az embereknek teljesen 

szabad kezet ad, mert ez a kép nem rögzít semmiféle normatívát, nem ad 

programokat, nem sorolja fel a tennivalókat vagy mindenhol használható 

struktúrákat. Azt azonban határozottan a mai ember tudomására hozza, hogy a 

mi időnkben már nem lehet akárhogyan cselekedni, mert minden tettünknek jól 

meghatározható és mindenki által megismerhető szociális következménye van. 

Az eddig ismertetett Alapvető Szociális Törvényen, a Szociális Főszabályon 

és a Hármas Tagozódás Törvényén kívül Rudolf Steiner még megfogalmazta a 

Szociáletika mottójaként ismert összefüggést is. Antropozófus intézményekben, 

gyakran dolgoznak ezzel a mottóval, mert ebben Steiner az egyén és a közösség 

közötti kapcsolat lényegét ragadja meg, és belső iskolázás révén létrejövő új 

szociális képességek szükségességét mutatja meg. Erre azért van szükség, hogy 

észlelni tudjuk a közösség és tagjainak szükségleteit. A Szociáletika mottója: 

  

„Gyógyír csupán az, ha az egész közösség az egyes ember lelkének tükrében 

képződik, s a közösségben az egyes ember lelkének ereje hat”. 

 

Ebben Steiner arra utal, hogy az egyének képessége vagy ereje csak akkor 

működhet a közösség javára, ha a közösség tudatosan, azaz a hármas tagozódás 

szerint szervezett, mert az egyénnek hármas tagozódású szervezeti és szociális 

formára van szüksége ahhoz, hogy egészséges módon tudatosíthassa lelki erőit, és 

hogy ezeket az erőket a közösség szolgálatába állíthassa. 

Ezzel ha nagyon röviden is, de áttekintettük azokat az alapvető törvényeket 

és összefüggéseket, melyeket Steiner adott számunkra. Ezáltal megnyílt a 

lehetősége annak, hogy tapasztalati tanulás révén – azaz a gyakorlat területén – 

felfedezzük és megtapasztaljuk az egészséges társadalmi és szociális formák 

alapelveit. 
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Nem tanulmányozni, hanem benne állni 

 

Steiner úgy vélte, hogy a szociális törvényeket, az általa megfogalmazott 

összefüggéseket nem tanulmányozni kell. A szociális megértéshez, és ahhoz, hogy 

az ember az antropozófia szociális impulzusának megvalósulását elősegítő módon, 

teremtővé tudjon válni a világban, teljesen benne kell állni a szociális életben, és 

tenni kell. Steiner ezt úgy fejezi ki, hogy a valóságban „benne kell ülnünk, mint egy 

kémcsőben” és részévé kell válnunk a szociális életnek, és megteremteni azt, amit 

akkor és ott helyesnek tartunk.  

Ez egy rendkívül speciális helyzet, ami egyszerűen abból adódik, amit a 

korábban már idézett mottó is kifejezett. A mai idők alaptörvénye szerint csak 

olyan szociális és társadalmi formákban szabad mozogni, amit mi adtunk saját 

magunknak. Erre az emberiség történelmében eddig még nem volt példa, így az a 

fura helyzet állt elő, hogy egy időben vagyunk egy kísérlet – minden tapasztalatot 

nélkülöző – megtervezői és végrehajtói, valamint alanyai is! Ez aztán gyakran 

okozza azt a jelenséget, amit szociális kísérletek esetében sokszor átélünk, hogy az 

árnyék hamarabb jelenik meg, mint a fény. Ennek tudatában átélni azt, hogy egy 

Waldorf-iskolában egy szociális kísérlet részesei vagyunk igen fontos, mert 

különben soha sem leszünk képesek megérteni azt, ami egy Waldorf-iskolában 

történik.  

Amikor az ember egy ilyen szociális kísérlet részese lesz, akkor célszerű 

felvenni a kutató és kísérletező ember hozzáállását. Azt minden kutatással 

foglalkozó ember tudja, hogy egy kísérlethez türelemre, kitartásra és erőre van 

szükség. Soha sem remélheti az ember, hogy az eredmény azonnal és minden 

erőfeszítés nélkül az ölébe hullik. A kísérletező ember útját bukások, tévedések, 

problémák és gondok szegélyezik, ami ennek az útnak, természetszerű velejárója. 

A szociális kísérletek megtervezőinek, végrehajtóinak és alanyainak, azaz a 

modern embernek, ezért meg kell értenie, hogy: 

1. a hibázás nem rossz, mert abból tanulni lehet, sőt kell, 

2. a kísérleteket tudatosan és megtervezetten kell lefolytatni, 

3. a kísérletek eredményeit folyamatosan ki kell értékelni, 

4. egy bukás után át kell élnie az újrakezdés örömét. 

Azt, amit Steiner úgy mondott, hogy a szociális megértéshez arra van 

szükség, hogy „beleugorjunk a dolgok sűrűjébe”, azt ma a szervezetek fejlődésével 

foglalkozó szakemberek „tapasztalatainkból történő tanulás”-nak neveznek. Mivel 

ma a világban több ezer, ha nem tízezer antropozófiával kapcsolatos csoport, 

közösség és intézmény működik, ezért ezek hatalmas lehetőségeket kínálnak a 

kísérletezésre, tanulásra és fejlődésre! Ezek a közösségek lehetőséget adnak az 

elvek és eredmények folyamatos tesztelésére, kiváló terepei az egyéni és közösségi 

szociális tanulásnak. Ezen közösségek tapasztalata és belátása, amellyel már 

rendelkeznek, minden eredményük - kulturális, szociális és gazdasági területen -, 

hatással van a társadalmunkra is, még akkor is, ha ennek hatása azonnal még 

nem látható. Ráadásul, amikor valaki Waldorf-tanárnak jelentkezik, ritkán van 

ezek tudatában, és sokan megdöbbenve tapasztalják a kísérlet nyomán az iskolák 

szociális életében megjelenő valamennyi gondot, vitát, veszekedést és ellentétet. 

Ami pedig ennek az útnak a természetes velejárója. De ennek értelmét és lényegét 
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csak az eddig elmondottak fényében láthatjuk be, mert egyébként csak az üres, „a 

Waldorf-iskolákban mindig veszekednek” szöveg marad magyarázatképen. 

Steiner, éppen ezek miatt javasolta már az első tanári közösségnek azt, hogy 

foglalkozzanak komolyan az emberek közötti konfliktusok jelentésével és 

megoldásával, valamint a közösség tagjai közötti bizalom kérdésével. Ez utóbbi 

különösen erősen összefügg a feladatok delegálásának és ellenőrzésének 

kérdésével. 

 

A Waldorf-mozgalom és az antropozófia szociális impulzusa 

 

Bár az első Waldorf-iskola alapítása egy dohánygyár munkásainak kérésére 

történt, ennek ellenére az egész Waldorf-mozgalom szoros kapcsolatban van az 

antropozófia szociális impulzusával, és a társadalmi hármas tagozódás ideájával! 

Steiner a Waldorf-iskolákkal kapcsolatban azt remélte, hogy ezek az iskolák az 

antropozófia szociális ideáinak gyakorló terepei is lesznek majd. A társadalom 

fejlődésével kapcsolatos minden reményét a Waldorf-mozgalomba helyezte, és úgy 

gondolta, hogy egyetlen diáknak sem lenne szabad a Waldorf-iskola 12. osztályát 

úgy elhagynia, hogy a szociális szféra hármas tagozódása „ne ívódna bele a 

csontjaiba, mint a szorzótábla”. 

Ugyanakkor 1919-ben már látta, hogy ez a vágya nem fog valósággá válni és 

ezért előre jelezte, hogy „amennyiben iskoláinkban továbbra is csak tanítani, és a 

szociális kérdésekről pedig gondolkodni fognak”, és ez nem változik meg, akkor „30 

év múlva Európánk kipusztult lesz”, azaz, ha nem vagyunk képesek 

„gondolkodásunkat a fizikai világból a szellemi világokhoz átalakítani”, akkor 

„Európában morális süllyedés fog bekövetkezni”. Sajnos akkor nem sikerült a 

szociális impulzussal kapcsolatban hozzáállásunkon változtatni. A kérdés már 

csak az, hogy miként is állunk ezzel napjainkban? 

Miközben igaz, hogy Steiner nem gondolta, hogy a szociális hármas tagozódás 

elveit a Waldorf-iskolák szervezetére közvetlenül is alkalmazni kellene, ezzel egy 

időben az is igaz, hogy nem létezik a Földön olyan szociális organizmus, melyre a 

hármas tagozódás törvénye nem lenne érvényes. Hiszen éppen Steinertől tudjuk, 

hogy minden emberek által alkotott szociális formának van szellemi, szociális és 

gazdasági szférája. Így aztán a Waldorf-iskolákra is igaz az, hogy: 

1. Az emberek kreatív együtt gondolkodásának annál több az eredménye, 

annál több gyümölcsöt képes hozni a közösség számára, minél jobban tud a 

szabadság elve a szellemi szférában érvényesülni. 

2. A közösségek által hozott szabályok és megállapodások annál jobban 

képesek kötni az embereket, minél jobban érvényesül a közösségben, a 

szabályok megalkotása során, az egyenlőség elve. 

3. Egy közösség annál jobban tudja az emberi igényeket szolgálni, minél 

jobban érvényesül a közösségi tevékenység területén a testvériség elve. 

A Waldorf-iskoláknak éppen a fent idézettek miatt is olyan közösségekké kellene 

válniuk, ahol az emberek új szociális formákkal kísérleteznek, újakat építenek, 

olyanokat, melyek nem hierarchikusak! Más szavakkal megfogalmazva, olyan új 

szociális formákat kellene kialakítani, melyek a krisztusi értékekre épülnek, azaz 

a szeretetre, az egymás iránti őszinte érdeklődésre és a másik ember megértésére. 
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Ebben az esetben a Waldorf-közösségek vetik el azokat a magokat, melyekből a 

jövőben Krisztus, Michael és Sophia által inspirált és a szeretetre, az 

intelligenciára és a bölcsességre épülő közösségek tudnak a világ minden részében 

kialakulni. Bár ennek az ideje még messze van, de be kell látnunk, hogy mi most 

a küzdelmes magvetés korszakában élünk. 

 

Az iskolák önigazgatása 

 

Steiner az iskoláktól egy szociális hatást várt, de azt is remélte, hogy a Waldorf-

iskolákban tanító tanárok képessé válnak az önigazgatásra. Ezt azért tartotta 

fontosnak, mert úgy látta, hogy csak ez által tudnak az iskolák, mint a szellemi 

élet intézményei, megszabadulni attól a politikai befolyástól, ami az állami 

beavatkozás nyomán keletkezik és ráadásul csakis a gazdasági élet érdekeit veszi 

figyelembe. Ezért úgy gondolta, hogy a tanároknak lehetőség szerint képessé kell 

válniuk arra, hogy az iskolát önállóan irányítsák, mert egyedül ez teszi lehetővé 

azt, hogy a döntések során csakis a pedagógiai szempontok legyenek a 

meghatározóak. 

Miközben ezt várta el a tanároktól, ezzel egy időben létrehozta és szervezte a 

„Waldorf Iskolák Egyesületét” is, aminek feladata az oktatás népszerűsítése és 

támogatások gyűjtése volt. Ebben az egyesületben a szülők, az iskolák barátai és 

támogatói voltak a tagok és ez a kettősség a mai napig fennmaradt. Ugyanis a világ 

szinte valamennyi Waldorf-iskolájának van egy egyesülete, ahol a szülők, barátok 

és néha a tanárok is tagok, és ezek az egyesületek azok, akik az iskola működését 

biztosítják. Magyarországon ilyen egyesületek végzik a fenntartói munkát és 

ebben a szülők szinte mindenhol tagok is. 

Amennyiben, egy kicsit leegyszerűsítve akarom kifejezni a dolgot, akkor azt 

lehet mondani, hogy míg a tanárok feladata a gyermekek helyes 

inkarnálódásának elősegítése, azáltal, hogy a Waldorf-pedagógia módszereit 

alkalmazzák, addig a szülők feladata az iskola inkarnálódásának 

biztosítása, azáltal, hogy a működéshez szükséges feltételeket biztosítják. 

Az önigazgatás kérdésének vizsgálata során azt is figyelembe kell venni, hogy 

Steiner mindig az egészséges szociális formákhoz vezető utakat kereste és azok 

lehetőségét kutatta. Azaz, mindig a helyes emberi kapcsolatok voltak fontosak a 

számára, ezért egy Waldorf-iskola esetén számunkra is egyértelműnek kell lennie, 

hogy mi lehet a tanárok és a szülők közötti helyes kapcsolat alapja.  

Nem hiszem, hogy tévedek akkor, ha azt mondom, hogy a szülők egy Waldorf-

iskolában a tanároknak olyan társai, partnerei, akik megértik, hogy a pedagógiai 

kérdésekben a tanár teljesen szabad, és abba sem szülői, sem gazdasági érdekek 

nem szólhatnak bele. A szülők bizalma a tanárok felé a hatékony és sikeres oktatás 

alapja. Eközben a tanárok is belátják és megértik, hogy a szülők együttműködése 

és támogatása nélkül az iskola nem tud létezni, és végső soron a szülők azok, akik 

az iskolát fenntartják és működését lehetővé teszik. 

Ebben pedig már megmutatkozik a hármas tagozódásnak az eredeti 

társadalmi rendtől egy kicsit eltérő formája, ami egy jól működő Waldorf-iskolában 

van jelen. Ugyanis a fenti gondolatmenetet követve egy iskolának van: 
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1. egy Tanári Kollégiuma, amely az iskolában folyó pedagógiai munka 

középpontja, 

2. egy adminisztratív központja, egy adminisztratív munkát végző munkatársi 

gárdája, amely munkájával egyaránt szolgálja a tanárokat és a szülőket, 

3. és egy fenntartó testülete, egy egyesülete, melynek tagjai többnyire a szülők, 

de néha a tanárok egy része is részt vesz a munkában, és ennek a feladata 

az iskola egészséges működéséhez szükséges feltételek biztosítása. 

Az iskola működéséhez, ennek a háromnak az egyensúlyát kell biztosítani, 

ezek határait kell megfelelően meghúzni, az egyes területeken a feladatokat és 

felelősségeket egyértelműen megfogalmazni és az egyes szférák önállóságát úgy 

biztosítani, hogy közben szorosan együttműködnek egymással. 

Minden próbálkozás ellenére Steinernek az a vágya, hogy a tanárok önállóan 

váljanak képessé az iskola adminisztratív tevékenységének irányítására és a 

gazdasági feladatok ellátására is, és a döntések a tanári kollégiumban szülessenek 

meg, sajnos ma egyáltalán nem, vagy csak igen nehezen valósítható meg. Ennek 

egyik oka az, hogy a mai bonyolult világban minden szervezet a törvények és 

rendelkezések szinte átláthatatlan tengerében vergődik. Éppen ezen törvények és 

rendeletek átláthatatlansága kíván meg a döntéshozóktól olyan gazdasági és 

pénzügyi képességeket, amit a tanárok ma egyszerűen nem tudnak megszerezni. 

Ez pedig már önmagában erősen behatárolja egy tanár felelős döntéseinek körét. 

További korlát ennek a célnak az útjában az, hogy egy Waldorf-iskolában a 

tanárok elsőszámú feladata a gyermekek nevelése, a Waldorf-pedagógia 

alkalmazása. Ez már önmagában olyan sok feladattal és kihívással jár, hogy csak 

az oktatással kapcsolatos feladatokat is szinte lehetetlen a munkaidőbe besűríteni. 

Amikor valaki időben így be van szorítva, hogy alapfeladatának megfeleljen, akkor 

sem ideje, sem pedig türelme nem marad olyan kérdések megismerésére és a 

helyes döntések meghozatalára, melyek meghaladják képességeit és 

kompetenciáját.  

Az ECSWE Waldorf-alapelvei tökéletesen megmutatják ezt, hiszen a 

felsorolásban csak a tanítás és a működés kapcsán annyi feladat szerepel, aminek 

egy ember még 24 órás munka mellett is nehezen tudna megfelelni. Ugyanis ezek 

szerint egy Waldorf-tanárnak a tanítást hivatásnak, a szaktudást egy ösvénynek 

és művészetnek kell tekintenie, és ennek értelmében kell a tanároknak élni, 

dolgozni és fejlődni.  

Eközben minden tanár munkálkodik még saját személyes és szakmai 

fejlődésén, egyéni és főiskolai kutató- és tanulmányi munka által, valamint a 

tanárok törekednek arra, hogy kifejlesszék képességüket az önértékelésre, illetve 

a hatékony tanításhoz szükséges alkotóképességgel és erővel való feltöltődésre. 

Ezeken kívül a tanárok feladata „már csak” a külső és a belső közösségi 

kapcsolatok ápolása és fenntartása is, mert ezen keresztül tud a Waldorf-oktatás 

szemléletmódja rezonálni a helyi kultúrára és feltételekre, ill. a tanárok 

vezetésével az iskolák aktívan részt vesznek saját helyi közösségeik életében. 

Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy a kapcsolati tudatosság fejlesztése különösen 

jellemző a tanárokra.  

Ebből azt hiszem mindenki számára látható, hogy ma a tanárok a legjobb 

akarat mellett sem rendelkeznek elegendő idővel a gazdasági feladatok ellátására, 
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de nem rendelkeznek azokkal a gazdasági képességekkel és pénzügyi ismeretekkel 

sem, melyek a közösség sikeres működtetéséhez szükségesek. Azaz nyilvánvaló, 

hogy ennyi elvárás, feladat és pedagógiával kapcsolatos tennivaló mellett be kell 

látni, hogy a tanárok képtelenek a gazdasági és pénzügyi feladatoknak is 

megfelelni. Az, aki úgy gondolja, hogy ma a tanítás és az iskola irányítása is magas 

színvonalon és hiánytalanul végezhető lenne egy tanári kollégium tagjai által, az 

vagy téved, vagy túlbecsüli önmaga és kollégái képességeit, de semmi esetre sem 

veszi figyelembe a realitásokat.  

Így jogosan merül fel a kérdés: mit lehet ebben a helyzetben tenni? Hogyan 

lehet azt a formát biztosítani, melyben a Waldorf-iskola működőképes marad és 

közben a pedagógiai munka szabadsága sem sérül? Mit lehet tenni annak 

érdekében, hogy többnyire a konferenciák végére maradó közösségi, gazdasági és 

gazdálkodási kérdések is megfelelő teret és figyelmet kapjanak? Nem beszélve 

arról a nem elhanyagolható elvárásról, hogy az iskolának közben meg kellene 

felelnie az antropozófia szociális impulzusának is. 

Ezt a kérdést ma a világban működő Waldorf-iskolák többnyire úgy oldják 

meg, hogy olyan közösségeket hoznak létre, ahol a tanárok és a szülők aktívan 

részt vesznek az iskolai közösség életében, és a feladatok ellátásában. A 

feladatokat szétosztják egymás között, és mindkét fél viseli a ráosztott szerepeket, 

felelősségeket. Közben önállóan, de mégis a közösség tagjaival együttműködésben 

hajtják végre az így kapott feladatokat, majd a végén visszapillantanak a 

folyamatra.  

Ezekben a közösségekben a tanárok és az adminisztratív munkatársak egy 

közös tanácsadó testületet alkotnak, amely az oktatásért és az iskolában folyó 

tanulás minőségéért napról-napra viseli a szakmai felelősséget. Az adminisztratív 

munkatársak persze nem csak a tanárokat, hanem az iskola működtetésében aktív 

feladatokat vállaló szülőket is szolgálják. Ezek az iskolák (és persze az óvodák is), 

olyan igazgatási és vezetési modellre törekszenek, amely: 

1. együttműködő,  

2. amelyben a felelősségek és a számon kérhetőség meghatározott,  

3. és ezeken átlátható módon osztozik az egész közösség minden tagja.  

Az antropozófia szociális impulzusának megfelelő közösségi működés 

mindezek által biztosítható és így a közösség képessé válik a Michael-impulzus 

befogadására. Amennyiben képesek vagyunk egy Waldorf-közösségre úgy 

tekinteni, ahol a közösség tagjai a jövő új szociális formáin dolgoznak, ahol az 

intelligenciát (Michael), a bölcsességet (Sophia) és a szeretetet (Krisztus) a 

közösségi működés központi erőiként tekintik, akkor lehetőség nyílik arra, hogy a 

Steiner által elképzelt új szociális formák jöjjenek létre.  

 

Az előadás elhangzott az ELTE BGGYF Waldorf-tanárképzésén, 2013-ban. 
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A Waldorf-pedagógia lényeges ismérvei  
 

 

A Waldorf-pedagógiai mozgalom Nemzetközi Konferenciája a 2015. május 17-én 

Bécsben (Ausztria) és 2016. május 7-én Arles-ben (Franciaország) megtartott 

ülésein  a 2014. november 14-én Harduf-ban (Izrael) elfogadott,  „A Waldorf-

pedagógia lényeges ismérvei” című dokumentumot − mint kötelező iránymutatást 

a nemzetközi Waldorf-iskolai mozgalom számára − átdolgozta, és újból döntött 

ennek elfogadásáról. Ezek az ismérvek  általános érvényűek, és az alkalmazásuk 

során az egyes országok kultúrájának megfelelő jellemzőkkel  kiegészíthetők. Az 

egyes iskolák egyéni különbözőségeit, valamint a fejlődésre nyitottságukat kívánja 

előtérbe helyezni, és megerősíteni. A most elfogadott dokumentum kiegészíti az 

ugyancsak a Waldorf-pedagógiai mozgalom Nemzetközi Konferenciája által  2009-

ben elfogadott jellemzőket. A kisgyermekkori és Waldorf-óvodai nevelés számára 

az IASWECE (International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood 

Education) által elfogadott  alapvetések érvényesek. 

 

Bevezető megjegyzés 

 

Az iskolák Waldorf-iskolaként vagy Rudolf Steiner iskolaként való 

elismeréséhez a Waldorf-pedagógia lényegi elemeinek a leírása szükséges. 

Amennyiben megtörténik egy iskola elismerése, akkor ezt az iskolát a Waldorf-

iskolák nemzetközi jegyzékében dokumentálják, amelyért  a Waldorf-pedagógiai 

mozgalom Nemzetközi Konferenciája  (Hágai Kör) vállal felelősséget. 

Az itt leírt ismérvek megfogalmazása nyitott, és tartalmazza azokat a 

jellemzőket, amelyekkel a Nemzetközi Konferencia a Waldorf-pedagógiát 

értelmezi. Ezt az  értelmezést fejlődésben levőnek tekinti, éppen ezért az idők 

folyamán ezeket az ismérveket is ki kell majd egészíteni, vagy más ismérvekkel 

felcserélni; ennek a pedagógiának az alapjai azonban változatlanok maradnak. 

Ez a dokumentum az egyéni/személyes és az intézményi  

tájékoztatást/orientálást szolgálja (pl. önértékelés esetén), és lényeges alapját 

képezi egy Waldorf-/Rudolf Steiner iskola elismerése (névhasználat engedélyezése) 

során. 

 

 

A Waldorf- / Rudolf Steiner iskola jellemzői – többek között: 

 

Az összetartozás 

 

A Waldorf-pedagógiai mozgalom nemzetközi hálózatot képez, amelyben az 

egyes Waldorf-/Rudolf Steiner iskolák autonómiát élveznek, és lokális, regionális,  

nemzeti és nemzetközi  szinten kapcsolódnak egymáshoz − kollegiálisan, barátian 

és politikusan. A közös tudat és a kölcsönös eszmecsere az adott régióban, egy 
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országban vagy nemzetközi szintéren, erősíti minden résztvevő saját munkáját. A 

„kapcsolatban-vagyunk-egymással” tudata épp úgy kifejezésre juthat más 

országbeli iskolákkal kialakuló partnerségben, mint a már megalapított és 

felépülőben levő, vagy éppen nehéz helyzetbe került  iskoláknak  nyújtott 

segítségben.  A tanárok, a szülők és a tanulók képviselőinek részvétele a 

regionálisan, országosan vagy nemzetközi formában szervezett továbbképzéseken 

és konferenciákon, szintén ide tartozik. Az egymással-egymásért tudata, valamint 

a lényeges jellemzők egybecsengése belső összekapcsolódást teremt; az 

elkülönültség vagy a hiányzó készség az együttműködésre akadályozza ezt. Ehhez 

tartozik az is, hogy  a Waldorf- /Rudolf Steiner iskolák a környezetük szociális  

összefüggéseiben és a nyilvános élet részeként élik meg magukat, és ezt kifejezésre 

is juttatják. 

 

Az iskola identitása 

 

Minden iskola  egyedi, összetéveszthetetlen más iskolákkal. Identitását a létezése 

indokolja, valamennyi sajátosságával, kiemelkedő tulajdonságaival és fejlődési 

potenciáljával. Ezeket az egyediségeket az iskola alapításának története, helye és 

környezete, valamint az alapító szülők és tanárok  alakítják, megformálva  a teljes 

iskola-organizmust. Ezen túlmenően az iskola saját identitását a Rudolf Steiner 

által kezdeményezett nevelésművészet – a Waldorf-pedagógia – megvalósításával  

támasztja alá és indokolja. Hogy milyen mértékben sikerül ezt a 

nevelésművészetet  a gyakorlatban  megvalósítani − ahogyan ezt Rudolf Steiner 

felvázolta és leírta −, és a tantermekben, valamint a tanárok munkájában 

érzékelhetővé tenni, az a  mindenkori iskola helyzetével függ össze. Ez vonatkozik 

magára a nevelésre, ahogyan a tanárok a tanulókkal bánnak, a didaktikára, vagyis 

ahogyan a  tananyagot közvetítik, illetve feldolgozzák-e a nevelésművészet 

didaktikai alaptémáit, és végül arra, ahogyan a tanítási módszereket 

megválasztják, az életkoroknak megfelelően, az antropozófiai emberismeret 

értelmében. Az a lényeges, hogy az egyes iskolák mennyire kreatívan és milyen 

felelősségtudattal dolgoznak az itt említett területeken. 

Az iskola identitásának nagy részét a fentiekben leírtak alkotják, amelyet 

teljessé tehet az, ami mint belső érzület, megjelenik az egyes tanárokban és a 

tanári kollégiumban. Az iskola identitásához ugyanis meghatározóan járul hozzá, 

hogy a tanárok többségében megvan-e a nyitottságnak, valamint a megismerésre 

és önnevelésre való törekvésnek az antropozófia segítségével kialakított belső 

tartása. A hivatás öröme, az emberismeretre − mint a pedagógia alapjára – való 

törekvés és a szülőkkel való együttműködés  alkotják valamennyi  iskola 

alaphangulatát, és ez lelki kifejeződése annak, amit az iskola szellemének lehet 

nevezi. 1 

 

A kerettanterv 

 

A tanterv nem tetszőlegesen választható, hanem meghatározóan alkotó része a 

Waldorf-pedagógiának. Kijelöl lényeges tartalmi irányvonalakat, amelyeknek az 

életkorokhoz igazodó alkalmazása a gyermekek és fiatalok fejlődését − ennek belső 
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tükrözésével  és a tantárgyakat  átfogó felépítésével  − sok éven át megerősíti. Az 

adott földrajzi és kulturális hely tulajdonságainak, valamint  az általános, a 

globális, a politikai és az aktuális kor fejlődési tendenciáinak figyelembevételével 

folyamatosan továbbfejlődik. 

Minden iskola  egy adott kulturális, földrajzi és politikai térben létezik. Ezek 

ugyanúgy hatnak a tantervre, mint a Rudolf Steiner által  megadott útmutatások 

a tantermek, az iskolaépület kialakítására, hogy minden osztályfoknak a megfelelő 

hangulatot/érzületet kölcsönözzék. 

Minden régiónak, minden országnak meghatározott szerepe van a 

világtörténelemben, amelyből adódik a történelme, és ez ugyancsak hatással van 

a tantervre. 

Minden iskola  viszonyul  a képzésért felelős döntéshozók követelményeihez. 

Hogy a Waldorf-/Rudolf Steiner iskolák például a tanterveikben milyen tantervi 

előírásokat vesznek át, az függ a mindenkori ország politikai viszonyaitól. Rudolf 

Steiner oktatásra vonatkozó útmutatásainak az átvétele, amelyek jobbára a 

nyugati kulturális értékekre vonatkoznak, kiegészíthetők vagy helyettesíthetők az 

adott ország megfelelő kulturális értékeivel, amennyiben az eredetileg  

szándékozott pedagógiai hatás megmarad.  Az idegen nyelvek tanítását több 

nemzetiségű országokban ennek megfelelően lehet szervezni. Ez esetben is 

mértékadók Rudolf Steiner útmutatásai az idegen nyelvek tanításának 

módszertani és didaktikai kérdései tekintetében, épp úgy, mint a különböző 

nyelvek minőségi sajátosságai. 

Azokban az országokban, amelyekben több vallás létezik egymás mellett, az 

iskola reflektál ezekre az iskola szokásainak kialakításában és ünnepeinek 

megtartásában. A szülőkkel való megbeszélés alapján lehet a vallásoktatást az 

egyes vallásoknak megfelelően megszervezni, vagy  felekezettől független 

vallástanítást biztosítani. 

Számos országban vannak olyan előírások, amelyek hatással lehetnek a 

tantervre és  ellentmondásban állnak a Waldorf-pedagógia gyermekfejlődésének 

felfogásával. Ilyen például a túl korai beiskolázás, vagy a túl korai  

intellektuális/akadémikus oktatás bevezetése. Minden iskola megtalálja a 

megoldásokat, a kompromisszumok útjait, amelynek útján megőrzi a Waldorf-

pedagógia szellemét és egyidejűleg összhangba kerül a törvényi előírásokkal. Ezen 

a területen a lehetőségek és ideálok gyümölcsöző közelítésére van szükség annak 

érdekében, hogy kreatív-alkotó módon elő tudják segíteni a tanterv által a gyermek 

fejlődését. 

 

Kapcsolat a tanítók/tanárok és a tanulók között, kapcsolat a  világgal 

 

A gyermeki fejlődés és az iskolai tanulás a gyermek és a tanító/tanár  bizalomteljes 

kapcsolatában valósul meg, az őket közvetlenül vagy tágabban körülvevő, 

észlelhető világ környezetében. Ennek a kapcsolatnak  életteli megformálásában 

a Waldorf-tanítók/-tanárok különös felelősséget viselnek. 

Az ifjúkorban megváltozik ez a kapcsolat, mert  ebben az életkorban a 

tantárgyak nézőpontjából a világgal való találkozás és a világ megismerése áll a 

középpontban, azért, hogy  a tanulókban kialakuljon az ítélőképesség és empátia, 
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valamint az önálló cselekvésre való késztetés. Ilyenkor döntő, hogy a felső 

tagozatos tanárok (9-12/13. osztály) szakmai felkészültségük mellett azt a 

képességet is magukkal hozzák, hogy a fiatalokkal úgy találkozzanak, hogy 

felfedezzék a fiatalok belső igényeit, és legyen bátorságuk arra törekedni, hogy 

segítsék  őket a biográfiájuk kibontakozásában. 

A tanítás akkor sikeres, ha ez a fiatalokban  újabb kérdéseket ébreszt, és nem 

az unalom lesz úrrá rajtuk, hanem érdeklődés fejlődik bennük az emberek és a 

világ iránt. Az iskola megtalálja azokat az utakat és megoldásokat, hogy a 

követelményeket és a vizsgákra való felkészüléssel együtt járó teljesítmény-

szorongást az egészséges testi-lelki fejlődés érdekében kiegyensúlyozott állapotban 

tartsa.  

 

A művészi jelleg 

 

A Waldorf-iskola céljai közé tartozik, hogy a nevelést élettel hassa át, és nem az 

absztrakt tudás felhalmozásával. Csak akkor felel meg az iskola a nevelési 

feladatainak, ha az iskolai tanulmányaikat befejező fiatalok későbbi életében az 

emberi mivoltuk erőteljes gondolkodással, érzésekkel és akarattal van felruházva. 

Az ember saját útjának megtalálása összefügg azzal, hogy ezek a képességek 

milyen viszonyban vannak egymással.  Hogy ezek a képességek az ember én-jében 

mennyire és milyen módon integrálódnak, az hatással van az  ember önállóságára.  

Ennek megvalósulásához az egyik legfontosabb eszköz a művészi nevelés. 

Négy dolgot értünk művészi nevelésen: 

1) A tanítók/tanárok maguk is  végeznek valamilyen  művészeti tevékenységet, 

kapcsolatuk van valamely művészethez. 

2) A tanítás során művészi eszközöket alkalmaznak (festés, rajzolás, recitáció, 

zene és hasonlók). 

3) Maga a tanítás is művészi folyamat az originalitás, a képszerűség, a 

kreativitás tekintetében, illetve a tanítás folyamatának felépítése által, 

ahogyan azt a tanulók átélik: az összeszedettség és az ellazulás eleven 

váltakozásában. A tanítás megformálásának ez a művészi eleme az 

esszenciája a Waldorf-pedagógiának.2 

4) A tanítók/tanárok törekszenek arra, hogy megfelelő esztétikai környezetet 

alakítsanak ki  az iskolában és a tanteremben, mivel ez nem tudatosan is 

hatást gyakorol a tanulók hangulatára. 

A tanítás művészi megformálásában maga az út (a folyamat) a cél, mivel ez 

ugyanolyan eleven mint maga a művészet. Ebben a folyamatban a tanító/tanár 

arra törekszik, hogy a saját módszereit alakítsa ki, és lehetőleg elkerülje a készen 

kapott formákat. Fontos figyelembe venni, hogy a művészi módot célként 

alkalmazza-e, vagy pedagógiai megfontolásból. 

 

Formák: az iskola és a tanítás megformálása 

 

A Waldorf-iskola koncepciójának kialakításakor Rudolf Steiner csak kevés 

identitás-képző formát adott meg; ezeket részben az embertani ismeretek 

keretében, másrészt az iskola szociális szerepének bemutatásakor ismertette. 
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A gyermekek számára 

1) Stabil és differenciált teljesítményű tanulócsoportok; az osztályok 

szervezése életkor szerint történik, és nem standardizált teljesítőképesség 

szerint. 

2) Szaktárgyi irányultságú csoportok emellett lehetségesek. 

3) Az osztálytanító sok éven át kíséri a csoportot (ideális esetben a tanulók 14. 

életévéig). 

4) Reggel epocha-rendszerű oktatás történik, utána következnek a 

szaktárgyak. 

5) Az iskola-előkészítő vagy óvodai nevelés nem jelent iskolai tanítást.  

6) Egységes iskola, az  iskolába lépéstől a felnőttkorig. 

7) A tanulók individuális támogatása az osztályközösségen belül. 

8) Koedukáció. 

 

A tanítók/tanárok számára 

1) Minden tanító/tanár  teljes körűen felelős az iskola egészéért. 

2) A tantó/tanár rendszeres, a közös pedagógiai konferenciák által külső és 

belső kapcsolatban van a többiekkel, és ez egyúttal továbbképzést is jelent 

a számára. 

3) Az iskolát alapvetően a tanítók/tanárok és a szülők vezetik, ez nem külső 

szerv útján történik. 

4) A tanítók/tanárok és a szülők  felelősség-közösséget alkotnak az iskoláért. 

5) A tanítók/tanárok keresik és megtalálják a minőségfejlesztés formáit. 

6) Minden tanító/tanár felelősséget visel a saját pedagógiai munkájáért, az 

antropozófiai emberismeret, a professzionális standardok, a tanulókkal való 

kapcsolat, valamint saját szociális, szakmai és szaktárgyi kompetenciáinak, 

illetve a Waldorf-pedagógiai céloknak a tekintetében. 

 

A vállalkozói egészség 

 

Egy-egy új  Waldorf-iskola  létrehozásakor  általában egyik osztály a másik után 

lassanként jön létre. Minden iskolakezdeményezés növekszik és fejlődik. A 

középtagozat (5-8. osztály) organikus fejlődése eredményezi a felső tagozat (9-

12/13. osztály)  felépítését. A fejlődésnek és növekedésnek egyensúlyban kell 

lennie, hogy sikeres legyen a pedagógiai feladat. Az intézmény nagysága hatással 

van az iskola-organizmus egészségére, valamint arra is, hogy az iskola milyen 

módon   tudja  megfogalmazni  a pedagógiai és társadalmi feladatait. 

Az iskola-organizmus egészséges működése hatással van a 

pénzügyi/gazdasági kérdésekre. Mivel számos országban a Waldorf-/Rudolf 

Steiner iskolák nem kapnak állami támogatást, ezért az iskola működésének 

költségeit a szülők hozzájárulása biztosítja, és kiegészítő adományokra is  

rászorulnak az iskolák. Sok iskola sokféle erőfeszítést tesz, és kreatív 

megoldásokat talál, annak érdekében, hogy fenntartsák az iskola egészséges 

működését és továbbfejlődését. 
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Az iskolai közösség, az együttélés 

 

A Waldorf-/Rudolf Steiner iskolák alapját képezi az iskolaközösség és a szülők, 

tanítók/tanárok, tanulók és munkatársak közötti emberi kapcsolat. Minden közös 

munka és együttműködés az emberiesség és az emberi méltóság jegyében történik. 

Valamennyi résztvevő közösen  alakíthatja az együttműködés nem-hierarchikus 

formáit. Az iskolavezetés minden folyamatában, valamint a döntések 

meghozatalában az átláthatóságra és közérthetőségre törekszik (a személyes és 

intézményi hatalom helyett). Az egyes ember és a közösség elkötelezettségének, 

illetve  az iskola környezettel való kapcsolatának ez az alapja.  

Különböző tevékenységek és munkacsoportok teszik lehetővé a 

tanítók/tanárok és a szülők közötti kapcsolatot (szülői estek, fogadóórák, 

tanácskozások, tanulókról megbeszélések), amely alkalmakat éppen a 

tanítóknak/tanároknak kell − az általános emberiesség/kulturáltság  jegyében − a  

legnagyobb figyelemmel gondozniuk. Ha érezhetők ezek a törekvések az iskolában, 

akkor az intézmény a szociális felelősség tudatát megjelenítő arculatát mutatja.  

 

Iskolavezetés 

 

A Waldorf-/Rudolf Steiner iskolák felelősségét a tanítók/tanárok és a szülők 

közösen hordozzák. A közös szándékoknak felel meg, ahogyan a szervezetet és a 

struktúrát kialakítják. A néhány évtizede fennálló iskolákban érdemes a 

struktúrát, a döntési folyamatokat és a vezetési elveket időről-időre alaposan 

átdolgozni. 

Az iskola vezetése azt jelenti, hogy a Waldorf-iskola feladatát és misszióját 

egyre világosabban hordozzák a tudatban, és folyamatosan dolgoznak érte. Ez csak 

a Waldorf-pedagógia antropozófiai alapjainak közös tanulmányozása által 

lehetséges. Az iskolavezetésnek tehát a Waldorf-iskolát egyesítő szellem az alapja, 

amely szellemiség az által jön létre, hogy a kollégák és a szülők közösen dolgoznak 

a Waldorf-pedagógiai  alapokon. 

A Waldorf-/Rudolf Steiner iskolák önigazgatású (vagyis nem állami 

igazgatású) szervezetek. Tanítók/tanárok és szülők vezetik az iskolát és ehhez 

megfelelő szerveket hoznak létre. Ezen az alapon az iskola megformálása, a 

szervezete, a finanszírozása, az ügyintézése a legkülönfélébb módon valósítható 

meg. Napjainkban általában a felelősség és a feladatok delegációjának különböző 

formái  működnek,  amelyek összhangban állnak az iskola missziójával, és az 

érintett emberekkel megbeszélve és velük megállapodásra jutva, konszenzussal 

alakulnak ki. Az iskolavezetésnek ez a formája döntő jellemzője a Waldorf-

iskolának. 

 

Záró megjegyzés 

 

Összefoglalva azt lehet mondani, egy iskolát akkor lehet Waldorf-/Rudolf Steiner 

iskolának tekinteni, ha a tanítók/tanárok többsége a feladata iránti lelkesítő 

szellemben él. Ez könnyűvé teszi a nehezet, lehetségessé a lehetetlent, és 

bevilágítja a sötétet. 
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A fenti dokumentumot a Waldorf-pedagógiai mozgalom Nemzetközi 

Konferenciája (Hágai Kör) 2016. május 7-én,  Arles-ban (Franciaország) 

fogadta el. 

 

Kiküldte a Szabad Szellemtudományi Főiskola / Goetheanum Pedagógiai  

Szekciója (www.goetheanum.org) 

 

Fordította: Mesterházi Zsuzsa  

 

Budapest, 2016. augusztus 5. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

 
1 Azok az iskolák, amelyek országaiban a Nemzetközi Konferencia által elismert, saját Waldorf Szövetség 

működik, ennek javaslatára kerülnek fel a Waldorf-iskolák nemzetközi listájára. Ha az adott országban nincs ilyen 

szövetség, akkor a Nemzetközi Konferencia dönt a felvételről, két tagintézmény javaslata alapján. Ez az elismerés 

az előfeltétele a névhasználat (Waldorf- vagy Rudolf Steiner iskola) jogának. A névhasználati engedélyezés külön 

eljárásban történik.  

Fordító megjegyzése: Magyarországon a  Magyar Waldorf Szövetség rendelkezik a névhasználat engedélyezése 

vagy visszavonása jogával. www.mwsz.hu  

 

2 Fordító megjegyzése: A Waldorf-tanárok gyakran használják a  ritmikus rendszerekre (keringés és légzés: 

szisztolé – diasztolé, belégzés- kilégzés) utaló hasonlatot. 

  

http://www.goetheanum.org/
http://www.mwsz.hu/
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Michaela Glöckler: Hogyan hat a nevelés a későbbi 

életre? 
 

 

Alig van Rudolf Steinernek olyan pedagógiai előadása, amelyben nem játszik 

központi szerepet a nevelési stílusnak a későbbi életre gyakorolt egészségügyi 

hatása. Annál inkább meglepő, hogy alig néhány kutatás foglalkozik a kérdéssel. 

Ha a tanár negatív temperamentum állapota akadálytalanul zúdul a diákra, 

az növelheti a betegségek kockázatát élete későbbi szakaszában. Bärbel Walbaum 

ebből a témából írta diplomamunkáját a Witten-Annen-i Waldorf-pedagógiai 

Intézetben. Belgyógyász férje, Dieter Walbaum számos kórtörténettel tudott 

szolgálni tanulmányához. 

Ebből a munkából kitűnik, ami józan ésszel is belátható és amit az 

élettapasztalat is igazol, hogy: 

 a kolerikus-aggresszív nevelési stílus a későbbiekben növeli a szív- és 

érrendszeri betegségek iránti fogékonyságot, 

 a flegmatikus tanár habitusával unalmat vált ki a diákban, ami később 

idegességre való hajlamban mutatkozhat meg, 

 egy szangvinikus a tanítás során annak kialakulását idézheti elő a 

diákokban, hogy későbbi életük során alacsony teljesítőképességük, munkaerejük 

legyen, azáltal, hogy újra és újra aktivitásra ösztönözte őket és folyamatosan új 

feladatokat jelölt ki, amiknek az eredményét aztán nem ellenőrizte, mert azok a 

feladatok az ő tudatából addigra már el is tűntek és közben már valami másra 

ugrott át, 

 a melankolikus az ő panaszkodó beállítódásával, a moralizálásra és a 

„lelkiismeretre-beszélésre” való hajlamával az élettartam második felére 

emésztőrendszeri és anyagcsere problémákra való fogékonyságot válthat ki. 

 

A gyermek- és ifjúkor visszatükrőződik a kor előrehaladtával 

 

Még ha kívánatos is lenne az elsődleges prevenció és az egészséggondozás így 

felvillantott témájának alaposabb vizsgálata, mégis belátható, hogy ezen külső 

bizonyíték hiányában is elegendő a tisztánlátás és a bizonyosság a Waldorf-

pedagógia egészségtámogató jellegével kapcsolatban. Hogyan lehetséges ez? 

Egyrészt Steiner számos konkrét utalásának tanulmányozásával, szinte 

minden, az élet második felében jelentkező tipikus krónikus betegségre és a saját 

iskolaévek, valamint az ismerős emberek életminősége iránti érdeklődésre 

vonatkozóan. Hasznos ehhez a Karl Rittersbacher által összeállított teljes 

gyűjtemény, mely Rudolf Steiner pedagógiai előadásainak egészséggel kapcsolatos 

szövegrészeit tartalmazza. 
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Másrészt az emberi fejlődés tényszerűségeinek megfigyelése és a régóta 

ismert tények megfontolása révén könnyen elképzelhetővé válik az iskolás 

éveknek a későbbi életre való jelentős kihatása. 

Itt elsőként szembeötlő, hogy a születést követő fejlődési állomások jellemző 

sorrendben zajlanak: 

Az első életévben a testük feletti kontrollt és a felegyenesedett járást 

sajátítják el a gyerekek, a második évben a beszéd, a harmadikban pedig a tudatos 

gondolkodás képességét. 

Az, hogy valakinek gondolatai vannak és az, hogy ezt észleli is, két külön 

dolog. Ahhoz, hogy az ember emlékezzen is a maga által gondoltakra, szükség van 

a rendszerint a 3. életévben, az önreflexió megkezdődésével kialakuló, 

gondolkodással összekapcsolódott öntudatra. 

Hasonlóan szabályszerűen zajlik a fejlődés az első három évhetesben is: 

 Az első hét életévben (0-7) az ideg-érzékszervi rendszer szerveinek érése áll 

a középpontban, melyet legtartósabban és legmegfelelőbben a mozgás, a szabad 

játék és a finommotoros tevékenységek ösztönöznek. 

 A második hét életévben (7-14) a szív és a keringési rendszer, valamint a 

légzés ritmikus működési rendjének érése következik, melyet a 

legeredményesebben a nyelvgyakorlatok, a verselés, a párbeszédes oktatás, 

valamint a ritmikus gyakorlatok az euritmia- és a zeneoktatásban támogatnak. 

 A harmadik hét életévben (14-21) az anyagcsere-rendszer szervei 

(emésztőszervek, máj, epe, vesék, hormonális szabályozás, stb.) érnek, valamint a 

csontváz eléri végső méretét. Itt a lelkesedésre való képesség, mely az oktatás 

révén felkelthető és támogatható, valamint az önálló felismerés és 

valóságmegismerés öröme az, ami a legjobb megelőzés ezen funkcióterületek 

szabályozási zavarai ellen. Már az ifjú járásán is látható, hogy épülőben lévő 

gondolatok mozgatják-e vagy pedig deprimálók; szellemileg űrbe tekint-e és 

csupán lézeng. A felegyenesedett testtartás egyúttal a belső „becsületesség” és a 

gondolati célorientáltság minőségét is tükrözi. 

Ha kiegészítjük ezeket a megfontolásokat a mindennapi orvosi tapasztalattal, 

miszerint ezek az első három évhetesben lezajló fejlődési történések tükörképként 

jelennek meg a 40. életév után, úgy szembeötlőek lesznek Steiner már említett 

megállapításai: 

 40 és 50 év között a nőknél beáll a menopauza, melyet az anyagcsere- és a 

végtagrendszer első öregedési hulláma kísér, ami egyébként a férfiaknál is 

megfigyelhető. A leggyakoribb megbetegedések ebben az életszakaszban a 

mozgásszerveket érintik - ízületi és hátfájdalom, reumatikus fájdalomjelenségek -

, valamint az anyagcsere-szerveket, mint a máj, az epe vagy a vesék, illetve a 

metabolikus jelenségek funkcionális összhangját és az ezzel összefüggő 2-es típusú 

diabéteszt. (Az 1-es típusú diabétesz túlnyomó többségben fiataloknál jelentkezik, 

és feltétlenül szükséges az inzulin-pótlás, míg a 2-es típusú az élet folyamán alakul 

ki, egészséges életmóddal javítható, így gyakran hosszú ideig elkerülhető az 

inzulin adása.) 

 50 és 60 év között egy másik megbetegedés típus kerül előtérbe. A 

leggyakrabban a tüdő betegségei válnak krónikussá, de jellemzőek a szív- és 
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keringési problémák is: magas vérnyomás, koszorúér betegség, az első infarktus 

vagy mellkasi panaszok. 

 60 és 70 év között az idegrendszer és az érzékszervek is észrevehetően 

öregedni kezdenek, ami az ezekhez köthető jellemző funkciózavarokhoz vezethet. 

Ha az ember mindezt megfontolja, hozzávéve a tényt, hogy minden ember 

ebben a sorrendben öregszik – még ha szükségszerűen nem is mindenki betegszik 

meg -, adódik a kérdés, hogy a nevelés módja, az „inkarnáció” révén vajon nem 

befolyásolható-e az „exkarnáció” módja, a többé-kevésbé egészséges öregedés? 

 

A nevelés egy életen át hat 

 

Vajon a nevelés a megfelelő prevenció a második életfél tipikus megbetegedéseivel 

szemben? 

Steiner itt meglehetősen világosan fogalmaz: minél harmonikusabb és az 

életkornak megfelelőbb a nevelés és ezzel az inkarnáció kísérése, annál 

egészségesebb és harmonikusabb a testi öregedési folyamat. Az, hogy ez a napi 

orvosi tapasztalatban is ténylegesen így jelenik meg, okot ad további tudományos 

vizsgálódásra, a tanárképzést azonban mindenesetre arra ösztönzi, hogy a 

pedagógiát egészségtámogató fejlesztési folyamatnak tekintse. 

Az úgynevezett „Gyógypedagógiai kurzus”-ban, mint ahogyan a „Teozófia 

kapuja előtt” és a „Rózsakeresztesek teozófiája” című előadásaiban is, Steiner ezt 

az elmélkedést kiterjeszti egyetlen földi élet határain túlra is. Abból a szintén 

hétköznapi tapasztalatból indul ki, miszerint az, amit az ember az éber én-

tudatában átél, hatással van az érzelmi életére. Ez befolyásolja az életállapotot, 

ami aztán hat a fizikai test állapotára. Ezáltal érthető, hogy az, amit az ember 

tudatosan fel tud dolgozni, az pozitívan hat vissza érzelmi hangulataira, míg a 

feldolgozatlam „komplexusok” megterhelik az érzelmi életet. Ha az ember egy 

ilyen terhet feldolgozatlanul és feloldatlanul egész életen, sőt a halál küszöbén túl 

is cipel, úgy ez a teher a következő földi életben mint lelki alaphangulat jelenik 

meg, amelyet az ember nem ebben az életben szerzett, hanem korábbról „hozott 

magával”. Ennek a formája lehet egyfajta levert alaphangulat, belső üresség, 

rejtett gyűlölet, bizalmatlanságra való hajlam vagy közöny egy közeli emberrel 

szemben. A nevelési folyamatok kialakítása, az óvodai és iskolai szociális 

interakciók azok, melyek segíthetnek a gyereknek ezt a jellemszerkezetet 

leküzdeni és a sorssebet begyógyítani. Ha ez nem sikerül, és az élet további 

szakaszaiban sem kerül sor átalakulásra, akkor a problematika a rákövetkező földi 

életben mint az életállapot funkcionális zavara manifesztálódik, vagyis a test 

funkcionális betegségre való hajlamaként. Ez nevelési eszközökkel újra 

messzemenőkig kiküszöbölhető, hibás pedagógiai viselkedéssel azonban meg is 

erősíthető. Ha aztán a további életben nem sikerül helyes szokások vagy egy 

egészségtámogató életstílus elsajátítása révén ellene hatni ennek a „gyenge 

állapotnak”, úgy az a következő életben mint veleszületett betegség jelentkezik. 

Az iskolát élettérnek tekinteni, ahol az önsegítéshez nyújtanak segítséget, 

ahol a nevelés önneveléssé alakulhat és ahol segítik a feloldatlan karmikus, vagyis 

sorsszerű terhek elsődleges feldolgozását – ez a küldetése és a célja a Waldorf-
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pedagógiának. Annál sikeresebben tudja magát e célnak szentelni, minél 

bizalmasabb kapcsolat alakul ki szülő, tanár és diák között. 

 

A cikk eredetije megjelent: Erziehungskunst, 2012/3. szám. Fordította: Gazdag-

Gál Ivetta, a Christophorus Waldorf Iskola tanára 

 

A szerzőről: dr. Michaela Glöckler gyermekorvos volt a Herdeckei Közösségi 

Kórházban és a Bochumi Egyetemi Gyermekklinikán, iskolaorvosi tevékenységet 

folytatott a witteni Rudolf Steiner-iskolában, 1988. óta a Goetheanumban az orvosi 

szekció vezetője. 

 

 

Irodalom: 

 

Bärbel Walbaum: Die krankheitsveranlagende Wirkung des 

Erziehungstemperamentes im Lebenslauf des Menschen, Institut für 

Waldorfpädagogik, Witten-Annen 1984 

 

Karl Rittersbacher: Wirkungen der Schule im Lebenslauf, Basel 1975 

Matthias Girke: Innere Medizin, Berlin 2011 

 

Rudolf Steiner: Heilpädagogischer Kurs (GA 317), 2. und 4. Vortrag, Dornach 

1985 

 

Ders.: Vor dem Tore der Theosophie (GA 95), Dornach 1990 

 

Ders.: Die Theosophie des Rosenkreuzers (GA 99), Dornach 1985 

 

Michaela Glöckler: Begabung und Behinderung, Stuttgart 2004 

 

Uő: Macht in der zwischenmenschlichen Beziehung, Stuttgart 2001 
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Susan Howard: Az első Waldorf-óvoda 

 
 

A Waldorf-óvodapedagógiai mozgalom kezdetei 

 

 

Az első, „hivatalos” Waldorf-óvoda az első Waldorf-iskolában nyitotta meg 

kapuit, Stuttgartban, 1926-ban, másfél évvel Rudolf Steiner halála után. Jóllehet, 

volt egy legelső, korai próbálkozás is ennek előtte, amiről kevesen tudnak. Számos 

cikket átkutattam, kiadatlan kéziratokat és jegyzeteket beszélgetésekről ahhoz, 

hogy össze tudjam illeszteni a következő történetet a Waldorf-óvodai mozgalom 

kezdeteiről. 

Még az első Waldorf-iskola megnyitása előtt, 1919-ben Rudolf Steiner beszélt 

az első hét életév jelentőségéről. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az 

osztálytanítók csupán ez után a formáló időszak után kapják meg a gyerekeket: „A 

tanárok akkor veszik át a gyerekek nevelését, amikor azok egy bizonyos életkort 

már betöltöttek. Ezért tekintetbe kell venniük, hogy akkor találkoznak ezekkel a 

gyermekekkel, amikor életük egy korai szakaszában már átélték szüleik nevelését 

– vagy félrenevelését. Az, amire törekszünk, csak akkor fog beteljesedni, amikor 

az emberiség odáig fejlődik, hogy a szülők megértik, a felnövekedésnek még az első 

évei alatt is különleges nevelési szükségletei vannak a modern emberiségnek.” (Az 

Általános embertan nyitó előadásából.) 

Öt évvel korábban, 1914-ben Rudolf Steiner találkozott Elisabeth Grunelius-

szal, egy elzászi fiatallal, aki akkor, 19 évesen, frissen végzett a bonni 

óvónőképzőn. Elisabeth olvasta Steiner „Theosophie”-ját, és arra jutott, hogy 

segíteni fog a Goetheanum építkezésén, Dornachban, Svájcban. Csatlakozott hát 

művészek egy csoportjához, akik Steiner útmutatásai alapján készítették az új 

épület fafaragványait. Elisabeth 18 hónapig maradt Dornachban és dolgozott a 

faragványokon, miközben Rudolf Steiner előadásait hallgatta, mielőtt még 

befejezte volna kisgyermekkori tanulmányait a Pestalozzi-Froebel 

szemináriumon, Berlinben. Ezt követően az újonnan alakuló Waldorf-iskolába 

került, Stuttgartba. 

Amikor 1919-ben megnyílt az első Waldorf-iskola Stuttgartban, Rudolf 

Steiner arra kérte a tanárokat, hogy bocsássanak rendelkezésre egy termet egy 

óvoda számára, de ez akkor nem volt lehetséges. Szűkösek voltak az anyagi 

lehetőségek és a tanári kar úgy döntött, hogy minden lehetséges termet a további 

osztályok számára használ fel. Később, 1920-ban Rudolf Steiner újra beszélt a 

tanári karral arról, hogy milyen jelentősége van az óvodának: „Való igaz, hogy jobb 

lenne, ha a gyerekek az óvodában lennének. Minél tovább vannak ott, annál jobb. 

Ilyen módon olyan gyerekeket is tudnának fogadni, akik még nem elég idősek az 

iskolához. … Szép dolog lenne, ha be tudnánk vonni gyermekeket az első hét 
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életévükben az óvodai nevelésbe. Végül valamivel fiatalabban kell fogadnunk őket, 

de ennek sokkal kevesebb jelentősége lesz, ha majd nagyobbak lesznek.” 

Egy általános iskolai osztályban tett látogatása után azt hallották, hogy így 

kiáltott: „Óvodákra van szükségünk! Óvodákra van szükségünk!” Újra azt kérte a 

tanároktól, hogy szabadítsanak fel egy termet egy óvoda számára, de a tanárok ezt 

megint nem látták lehetségesnek. Elisabeth Grunelius egy későbbi megjegyzése 

szerint úgy tűnt, hogy a tanárok nem látták be, miben áll egy óvoda jelentősége. 

Rudolf Steiner emlékezett Elisabethre Dornachból, és arra kérte, írjon egy 60 

oldalas javaslatot arról, hogyan dolgozhatna az ember 3-5 évesekkel. Elisabeth 

meg is próbálta, de úgy érezte, nem tudja megírni, mert nem voltak közvetlen 

tapasztalatai kicsi gyerekekkel. „Úgy éreztem, hogy először tapasztalatokra kell 

szert tennem, hiszen az ember nem ülhet le egy íróasztalhoz, hogy kitalálja, mit 

kell tenni. Ma már persze nehéz lehet elképzelni, hogy volt olyan kor, amikor még 

senki sem dolgozott a gyermek utánzó képességeivel. Nem szabad 

megfeledkeznünk arról, hogy az osztálytanító tanít, de az óvónő az életével és a 

lényével kell, hogy megmutassa azt, amit tenni kell.” (Elisabeth Grunelius egy 

kiadatlan cikkéből: „Rudolf Steiner óvodákat kér”.) 

Aztán 1920-ban, egy új kormányrendelet megváltoztatta a tanév kezdetét: 

húsvétról szeptemberre tette át. Ez azt jelentette, hogy egy gyerek, aki húsvétkor 

kezdte volna meg az első osztályt, most tanár nélkül maradt egészen szeptemberig. 

Rudolf Steiner 1920 Nagypéntekjén megkérdezte Elisabeth Gruneliust, nem 

venne-e át egy óvodai csoportot húsvéttól szeptemberig. Ezt a pillanatot Elisabeth 

így írja le később: 

„Ekkorra már befejeztem az állami képzést és biztos voltam abban, hogy 

semmiképp sem szeretnék gyerekekkel dolgozni! Orvoslást akartam tanulni. Így 

azt válaszoltam Rudolf Steinernek, hogy ezt még meg kell fontolnom. Gondolatban 

azonban lenéztem a dolgot. Amint ott álltam, ő is állt, mintha csak egy külső 

választ várt volna tőlem. Amikor felnéztem, zavarban voltam, hogy még mindig ott 

volt. És akkor azt gondoltam: Nos, ha Rudolf Steiner ott fog állni és segít majd, 

akkor talán meg tudom ezt csinálni. Így tehát azt válaszoltam: „Ha ott lesz 

mögöttem, akkor képes leszek rá.” 

Egy héttel később kezdtek. Azonban ez egyáltalán nem volt ideális kezdet. 

Elisabeth minden délután kb. 20 első osztály előtt álló gyerekkel találkozott vagy 

három órára. A termet a nyolcadikosok használták délelőtt, az öltöző padok a fal 

mellett voltak rögzítve, az iskolapadok nehezek voltak és nem lehetett mozdítani 

őket, a padló pedig feketére volt festve. Szerencsére éppen tavasz és nyár volt, így 

Elisabeth többnyire odakint tudott lenni a gyerekekkel. Játékok azonban nem 

voltak. Csupán Rudolf Steiner kijelentése állt a rendelkezésére, miszerint az 

óvodai élet alapja a meditáció kell, hogy legyen, illetve az, hogy az utánzásból 

kiindulva kell, hogy dolgozzon a gyerekekkel – két olyan radikális gondolat, amivel 

korábban az óvodapedagógiai tanulmányai alatt sosem találkozott. 

Később úgy emlékezett, hogy volt egy kislány, aki minden egyes nap 

iszonyatosan bevágta az ajtót maga mögött. Persze korábban már sokszor 

megkérte a kislányt, hogy szépen csukja be az ajtót. A harmadik napon Elisabeth 

azt vette észre, hogy ő maga sem csukta be rendesen az ajtót. Amikor a kislány 

figyelt, Elisabeth odament és „szépen” csukta be az ajtót. Onnantól fogva a kislány 
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is szépen csukta be, minden alkalommal. Elisabeth számára ez hihetetlen élmény 

volt akkor. 

Egyszer krétarajzokat mutatott Rudolf Steinernek, amiket a gyerekek 

készítettek. Steiner akkor azt mondta, még jobb lenne, ha engedné, hogy a 

gyerekek vízfestékkel fessenek, jó minőségű, nagy méretű ecsetekkel és áramló 

színekkel. „Nem maga a kép számít – mondta -, hanem az, hogy a gyerekek 

utánozzák a nagyvonalú ecsetkezelését. Akkor majd a gyerekek is ’pacsmagolni’ 

akarnak (nachpatschen) a színekkel, és nem akarják pontosan lemásolni a 

mozdulatait.” (Részlet egy 1984-es, dornachi beszélgetésből Elisabeth és Ingeborg 

Brockman, holland óvónő között, az Óvodai Világkonferencián.) 

Elisabeth agyagozott is a gyerekekkel. Később így írt erről: „A gyerekek már 

alig várták, hogy belemélyíthessék kezeiket ebbe a formálható anyagba és 

elkezdhessék alakítani azt.” Aztán mesét mondott nekik. 

Az óvodai élet a nyári szünet végéig tartott, de aztán nem volt valós lehetőség 

arra, hogy tovább folytassák a munkát abban az alkalmatlan teremben. Volt egy 

mindent elborító pénzhiány is, és az osztálytanítók felől sem érkezett valódi 

támogatás. Elisabeth Grunelius csatlakozott a tanári karhoz és 1926-ig kézimunka 

tanárként, illetve helyettesítőként dolgozott az iskolában. Időről-időre ellátogatott 

Dornachba és művészeti foglalkozásokon vett részt: euritmia, beszédművelés, 

agyagozás, festés, ill. antropozófiai tanulmányok. Ezek a tapasztalatok váltak az 

ő Waldorf-óvónő képzésévé. 

Ezen évek alatt Rudolf Steiner továbbra is sürgette a tanárokat, hogy 

nyissanak Waldorf-óvodát, és előadásokat tartott, mint pl. az Antropozófiai 

pedagógia és ennek előfeltételei (GA 309.) és a A tanítás módszertana és a nevelés 

életfeltételei (GA 308), amelyeken beszélt a kisgyermeket nevelők szerepéről. 

Végül, 1924-ben, az egyik tanár, Herbert Hahn meghallotta Rudolf Steiner 

felhívását és úgy határozott, elébe áll annak a kihívásnak, hogy az iskola alapjain 

felépítse az óvodát. 

Az új óvodát 1926-ban fejezték be, közel 18 hónappal Rudolf Steiner halála 

után. Úgy emlékeznek meg róla, mint „barakkokról”, 3 szobával, melyek közül az 

egyik euritmia terem volt, „kékes-rózsaszínre festve, mint a mályva”, amit Rudolf 

Steiner javasolt az euritmia terem számára. A festés terem sötétkék volt, „sötétebb 

az égnél”, a csoportszoba pedig kárminpiros volt. Rudolf Steiner elmagyarázta, 

hogyan hatnak a különböző színélmények a gyerekekre, pl. aszerint, hogy 

nyugtalanok vagy lassúak, mert a színek belül a kiegészítő színeiket hozzák létre, 

s így tudnak megfelelni a gyerekek különböző szükségleteinek. Az alvászavarral 

küzdő gyerekeknek pl. mély narancssárga függönyöket ajánlott a gyermek ágya 

köré. Odakint homokozó volt és egy kert. 

Elisabeth – mintegy letapogatva a gyerekek szükségleteit – megpróbált, 

meditatív úton és az utánzásra alapozva, nem pedig „a gyerekekből előrángatva”, 

különféle kerti tevékenységeket kialakítani. Egyszer még egy kosárfonót is 

elhívott, hogy a gyerekek jelenlétében dolgozzon. „Egy fiatalember volt, akinek fel 

voltak gyűrve az ingujjai, úgyhogy a gyerekek láthatták, milyen erős. Egy nagy 

kosarat készített, amit hosszú vesszőkkel fejezett be. Másnap az öltözőben 

gyékényt láttam az egyik gátlásos kislány fogasára akasztva. Megkérdeztem, mire 

kell neki a gyékény, mire azt válaszolta: „Kosarat készíteni!”. Rögtön elmentem 
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gyékényt vásárolni és aljat kosarak számára, s másnap minden négyéves kosarat 

font. Segíteni akartam nekik, de maguktól is meg tudták csinálni. Sosem tudták 

volna azonban megcsinálni, ha nem látták volna a kosárfonót munka közben.” 

3 évvel később, Klara Hatterman, egy fiatal nő Hannoverből, aki égett a 

vágytól, hogy Waldorf-óvónőnek tanulhasson, megkereste Elisabeth Gruneliust és 

arra kérte, tartson egy kurzust. Ám Elisabeth túlságosan tapasztalatlannak érezte 

magát, így vonakodva egyezett bele, hogy 4-5 érdeklődővel találkozzon. Amikor 

azonban megérkeztek, mégis elküldte mindannyiukat, mondván, hogy még nem 

áll készen a feladatra. Mindegyikük el is ment, kivéve Klarát, aki tanítványa lett, 

később pedig életre szóló barátja és kollégája. Azt mondhatjuk tehát, hogy ők 

ketten voltak mozgalmunk úttörői. 

1931-ben Klara alapított egy kis óvodát Hannoverben. Az újonnan létrehozott 

hannoveri Waldorf-iskola az alapítás nehézségeivel küzdött, mind szellemileg, 

mind anyagilag, így az óvodának függetlennek kellett lennie. Ezért Klara kibérelt 

egy kétszobás lakást, s az egyik szobát kialakította a gyerekek számára. Itt aztán 

kivirágzott a munka. Tíz éven át minden évben mintegy 20 gyermekkel működött 

az óvoda. 

1938-ban a nácik bezáratták a hannoveri iskolát és óvodát is. Klara otthoni 

óvodája – kevésbé látható módon – 1941-ig működött. Amikor a nácik végleg 

bezáratták, akkor Drezdába menekült s egy pincében nyitott egy kicsike óvodát. 

Ez lett az egyetlen megmaradt Waldorf-kezdeményezés, amíg aztán ezt is 

felfedezték és bezáratták a nemzetiszocialisták. 

1940-ben Elisabeth baráti meghívásra Genovából az Egyesült Államokba 

hajózott. 1941-ben egy új Waldorf-iskola alapjaként a Myrin farmon nyitott óvodát 

Kimbertonban, Pennsylvania államban. Majd 1948-ban a long islandi Garden 

Cityben, az Adelphi Egyetem campusán alapított Waldorf-iskola mellett hozott 

létre óvodát. Ott írta meg és adta ki könyvét a Waldorf-óvodai nevelésről, melyet 

számos nyelvre lefordítottak, még Japánra is. 

A háború után Klara Hatterman visszatért Hannoverbe 1946-ban és újra 

alapított egy óvodát, nagyon egyszerű körülmények között, kátránypapír tetővel 

és ernyőkkel, amelyek az esőtől védtek. A fű keresztül tört a tetőn, télen pedig 

jégkristályok nőttek a falakon. A kezdetekkor a kinti játék a háború törmelékeiben 

való játékból állt, egy kanál vagy egy szög felkutatásából, ill. olyasmi 

megtalálásából, amivel építeni lehetett az óvodát. 

Az óvoda hét évig – immáron az iskola részeként – működött ilyen nehéz 

körülmények között, amikor is a „rút kiskacsa” hattyúvá nem változott: a fafaragás 

tanár elkészítette az építési terveket és a bútorokat, az iskola pénzügyi vezetője 

pedig annak szentelte magát, hogy megteremtse az óvodaépület számára a 

szociális és pénzügyi alapokat. 1953 karácsonyán átadták az új épületet. 

1950-től kezdve, 42 éves korában, Klara Hatterman arra hívta el az óvónőket 

minden évben, hogy a szent éjszakák alatt töltsenek el néhány napot együtt, hogy 

elmélyítsék antropozófiai tanulmányaikat a kisgyermekről. Olyan kérdéseket 

tettek fel, mint: Hogyan fejleszthetnék magukat, hogy képesek legyenek fogadni a 

kisgyermekeket a szellemi világból? Milyen tevékenységeket és megközelítési 

módokat alakíthatnának ki az óvodai munka irányában? Hogyan kínálhatnának 

valódi segítséget a szülőknek a gyermekek felneveléséhez? Erőfeszítéseket tettek, 
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hogy mélyebben megértsék a gyermeki utánzás hatalmát, a gyermeket, mint 

érzékszervet, és a reinkarnáció gondolatát a kisgyermekkori fejlődéssel 

összefüggésben. Új óvodák alapításának és fejlesztésének szentelték magukat, az 

antropozófiai emberképből kiindulva. 

Azt mondhatjuk, hogy ezek az összejövetelek voltak azok a kezdetek, amelyek 

végül a Waldorf Óvodák Nemzetközi Szövetségének inkarnálódásához vezettek 

1969-ben. Ma már valódi világmozgalomról beszélhetünk, több, mint 1200 

óvodával, otthoni és intézményi gyermekgondozással, szülő-gyermek csoportokkal, 

és családközpontokkal. Hálával tekinthetünk vissza Elisabeth Gruneliusra és 

Klara Hattermanra, bátorságukért, munkájuk irányában még a viszontagságok 

ellenére is érzett fáradhatatlan lelkesedésükért, azért a szívbéli szeretetért és 

melegségért, melyet a kisgyermek irányában éreztek, és azért a mélységes 

elkötelezettségért, amellyel munkájukat folyamatosan mélyítették a 

tanulmányokon és a belső fejlődésen keresztül. Látnokok voltak ők, akik képesek 

voltak messze keresztül látni közvetlen környezetükön, és akik tudtak tudatosan 

dolgozni a gyermek szellemi természetének valóságával. 

Ma mi visszük tovább ezeknek az úttörőknek a munkáját, miközben új 

megközelítéseket fedezünk fel ahhoz, hogy meg tudjunk felelni a kisgyermek 

szükségleteinek egy új században. Milyen szükségleteket hoznak ma a 

gondjainkba vett inkarnálódó szellemi lények? Hogyan növekedhetünk és 

fejlődhetünk úgy, hogy érdemesek legyünk az utánzásra? Mi az, ami munkánk 

magvában rejlik szellemileg? 

Azok az összejövetelek, amelyeket Hannoverben a szent éjszakák alatt 

rendeztek, mára hatalmas nemzetközi óvónői konferenciákká nőtték ki magukat, 

amelyeket minden évben Pünkösdkor tartunk meg. Klara Hatterman számos éven 

át Rudolf Steiner „Pünkösdi gondolat” című versével nyitotta meg a 

konferenciákat, ami azokra a szellemi összefügésekre emlékeztet bennünket, 

amelyekből kiindulva munkánk növekedhet és virágozhat a jövőben is: 

 

Lény a lényhez sorakozik a tér messzeségeiben. 

Lény a lényt követi az idő köreiben. 

Ó ember, ha megmaradsz a tér messzeségeiben, az idő köreiben, 

Akkor fakuló és elmúló birodalmakban állsz. 

Lelked mégis hatalmasan föléjük emelkedik 

Ha isteni mód vagy tudatosan megpillantod az Örökkévalót 

Túl a tér messzeségein, túl az idő körein.* 

 

 
* Tájékoztató nyersfordítás angol nyelvből. A Spruch először Hamburgban hangzott el, 1910. 

május 15.-én. 

 

A cikk eredetije a IASWECE honlapján olvasható, angol nyelven. Fordította: Türkössy Szilárd, a 

Christophorus Waldorf Iskola tanára. 
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Vigyázz az okos gépekkel 4-12 éves kor között! 

 

A KUTATÁSOK A WALDORF-PEDAGÓGIÁT IGAZOLJÁK 

 

Micsoda ellentmondás. Azt olvasom „Steve Jobs megátalkodott 

technikaellenes szülő volt, a Szilikon Völgy mérnökei és technikusai meg Waldorf-

iskolába járatják gyerekeiket?” 

Mindez Dr. Nicholas Kardaras Glow Kids című friss könyvében olvasható. 

Bár rengeteg könyvet, publikációt begyűjtöttem már ebben a témában, a 

könyvismertető után rögtön azt mondtam: „Ez a könyv kell nekem. Azonnal 

megvettem a könyvet… Hogyan? Hm… e-book formában az Amazonon… persze 

nem elsősorban azért, mert Jeff Bezos, az Amazon megalkotója is alternatív 

iskolába (Montessori) járatja gyermekét, hanem mert egy felnőtt ember tudja 

praktikusan és rendeltetésszerűen használni az IKT eszközöket anélkül, hogy 

egyszer csak észrevétlenül az eszköz kezdje használni őt… Hát ezért próbálunk itt, 

a Waldorf-iskolában mindent bevetni, hogy az iskola és a szülői ház együtt képes 

legyen teljesen kiszorítani az okos kütyüket a személyiségük kibontakozásának 

még csak a kezdetén járó 6-12 éves gyerekek életéből. Hogy miért is? Egy részlet a 

könyv bevezetőjéből: 

„Úgy tűnik, hogy egész társadalmunk fausti kihívások előtt áll. Igen, 

kezünkben tartjuk a digitális kor elképesztő csodáit – táblagépeket, 

okostelefonokat – a csodásan ragyogó eszközeinket, amelyek összekötik az 

embereket az egész földkerekségen, és szó szerint a markunkban tartjuk és 

hozzáférünk az emberi tudás összességéhez. 

De mi az ára mindennek a futurisztikus technológiának? Egy teljes generáció 

személyisége és lelke. A szomorú igazság az, hogy ezért az „ó, de jóleső könnyítés 

és kényelem”-ért s a modern kor eme szemet kápráztató ékköveiért ostoba módon 

belöktünk egy egész generációt a virtuális busz alá. 

– Na ne má! Nem vagy te egy kicsit túl drámai? – kérdezheted. De nézz csak 

körül. Kukkants be egy vendéglőbe, ahol gyerekes családok ülnek, nézz be 

akármelyik helyre, ahol kiskölykök és tinik lógnak: pizzériák, iskolaudvarok, a 

barátaid lakása… Mit látsz? 

Azt látod, hogyan válnak zombivá a lehajtott fejű, üveges tekintetű gyerekek, 

akiknek az arcát fénybe borítja a képernyő ragyogása. Épp olyannak látod őket, 

mint a lelketlen, kifejezés nélküli arcokat az Invasion of the Baby Snatchers-ben 

vagy a zombik arcát a The Walking Dead-ben, gyermekeink és ifjaink egymástól 

elszakítva, és egymás után estek és esnek áldozatul ennek a digitális pestisnek.” 

 

Ne mondd, hogy ez nem téma a Te iskoládban is… A Hámori Waldorf Iskola 

idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Abban a megtisztelő felkérésben 
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részesültem, hogy az iskolánkat bemutató nyilvános előadássorozatunk első 

előadását megtartsam. Részben hasonló témakörben tartottam előadást áprilisban 

és szeptemberben az angol MA hallgatóknak a Miskolci Egyetemen. Fontosnak 

tartottam, hogy a gyermekkor, a kisgyermek, a kisiskolás védelmében néhány 

alapvető gondolatot osszak meg hallgatóságommal, és néhány ténnyel támasszam 

alá a Waldorf-pedagógia korszerűségét.  

Tapasztalatom szerint nagyon nehéz megértetni a szülőkkel (még a Waldorf-

szülőkkel is néha), hogy az okos gépek használata a kisgyermekkorban 

kimondottan káros. Ezért mi, Waldorf-tanárok szinte szakadatlanul (már-már 

unásig) beszélünk arról, hogyan lehet ezek használatát kiküszöbölni a kisiskolások 

életéből legalább 7. osztályig. A Waldorf-iskolákat sokszor tekintik „no-tech” 

iskolának, ami az általános iskolai szakaszra igaz is. Az informatika, 

médiaismeret tanítása a mi iskolánkban csak 9. osztálytól kezdődik. Ennek oka 

persze nem a technika puszta elutasítása, hanem a gyermek természetes 

fejlődésének védelme, hiszen valamennyien természeti lények vagyunk, még ha 

élvezzük is a civilizáció által felhalmozott javakat, technikai könnyítéseket. 

Tantervünk nagyon megfontoltan, lépésről lépésre halad a kultúra, a civilizáció 

vívmányainak megismertetésével a gyermekkorban. Napjaink társadalma nem 

mindig elég körültekintő a tekintetben, hogy mik is a gyermek valóságos, igazi 

igényei egyes életkorokban, és sokszor olyan kapukat is szélesre tár a gyermek 

előtt, amelyek az ő életkorában inkább ártanak, mint használnak.  

Paul Emberson válogatott írásai Ember vagy számítógép címmel jelentek meg 

az Ita Wegman alapítvány gondozásában. Emberson a gépkorszak és a jövőkép 

problematikáját feszegeti Rudolf Steiner gondolatait citálva. A könyv nem 

könnyed nyári olvasmánynak szánt írás. Az abban felvázolt jövőkép inkább 

elrémítő. Nem megnyugtató az sem, hogy a friss szakmai irodalom sem igazán 

lelkesítő. 

Az alábbi szóróanyagot kiosztottam az október 10-i, hétfői előadásomon, 

Miskolcon. Dr. Nicholas Kardaras Glow Kids című művéből való… Nem Waldorf 

szerző… Az írás magáért beszél…  

Kérdezhetnénk: vajon hányszor kell még feltalálni a Waldorf-tantervet? 

Olvassuk csak el, mit ajánl a Szövetség a gyermekekért Amerikában. 

A következőképpen szólt a Szövetség a gyermekekért ajánlása a „Bolondok 

aranya” néven ismert Gyermek és technika kiáltványa, amelynek ez volt az alcíme: 

Kritikai pillantás a számítógép alkalmazására gyermekkorban. A kiáltvány már 

jóval korábban, 2000-ben megjelent. A Szövetség a gyermekekért igen hatékony 

szervezet, amelynek Nemzeti Tanácsadó Testületében nagy tiszteletben álló 

pszichiáterek, professzorok, gyermekorvosok, és az országban sokfelé működő 

tanárok kapnak helyet. Névsoruk a gyermekjólét területén működő tudósok „Ki 

kicsodájának” is tekinthető. 

 

Ezek az ajánlásaik: 

 

1. Gondoljuk újra az oktatásban, otthon és az iskolában az egészséges 

gyermekkor lényegét, melynek elemei: szoros kötelék a gondoskodó, óvó 

felnőttekkel; kellő idő a spontán, kreatív játékra; zenélésben és 
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képzőművészetekben gazdag tanterv; könyvek felolvasása; történetmesélés és 

szavalás; ritmus és mozgás; sütés-főzés; építés és konstruálás; kézművesség, 

kézimunka; kertészkedés és más kétkezi munkavégzés, gyakorlatok a 

természetben és a fizikai világban. 

 

2. Széleskörű, nyilvános párbeszéd arról, hogy milyen kapcsolatban van 

a számítógép a gyerekek valós igényeivel, kiváltképp az alacsony jövedelmű 

családok esetében. 

 

3. Az USA Tiszti Főorvosa adjon ki közleményt arról, hogy a gyermek – 

életének minden területén (fizikai, érzelmi, intellektuális) – komoly veszélyeknek 

van kitéve számítógép használat során. 

 

4. Az információs és kommunikációs technológiával (IKT) foglalkozó 

cégek tegyék közzé, hogy milyen kockázatot jelentenek a gyerekekre nézve 

termékeik. 

 

5. Azonnal le kell állítani a gyermekeknek ártalmas és haszontalan 

technológiai eszközök agresszív, tolakodó reklámozását. 

 

6. Új hangsúlyt kell helyezni a nevelésben az etikai magatartásra, a 

felelősségre, és az idősebb diákoknál is meg kell tanítani a kritikus gondolkodást 

nemcsak a rájuk gyakorolt hatás miatt, hanem a személyiséget általában és az 

egész társadalmat érintő káros hatás miatt is. 

 

7. Azonnali moratóriumot kell bevezetni az IKT eszközök alkalmazása 

terén a kisgyermekkorban és az elemi /4-12. életév/ oktatásban (ez alól kivételt 

csak egyes fogyatékkal élők oktatása jelenthet). Ezzel időt nyernénk arra, hogy a 

fenti ajánlások megértetéséhez a megfelelő légkört megteremtsük. 

 

Sajnos mulasztásban vagyunk. Ha elfogadtuk volna ezeket az ajánlásokat 

évekkel ezelőtt, elkerülhettük volna, hogy a számítógéptől, az okos eszközöktől 

való függőség (Glow Kid clinical disorders) tömeges klinikai rendellenességgé, 

valóságos járvánnyá váljék. De hinnünk kell, hogy még nem túl késő. 
 

 

A cikket írta és fordította: Tolnai Antal, a Hámori Waldorf Iskola tanára 

 

 


