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„… Ha érezzük magunkban az istenit, az isteni világtüzet, amint saját 

lényünkből lángol ki, és az éteri univerzumban érezzük magunkat, átélve a 
világ asztrális ragyogásában a szellem megnyilatkozásait: ez felkelti az 
emberben a szellemi sugárzás belső átélését, és ez az ember hivatása a 

világmindenségben. 

Ezt adta hírül Krisztus, és akik elég mélyen áthatották magukat ezzel a 
gondolattal, azok ezt a pünkösdi ünnep lángnyelveiben érezték át. Ekkor a 
halált a Föld fizikaiságának lehullásaként, szétfoszlásaként élték meg. De azt 

érezték, hogy ez nem halál, hanem az univerzum szellemiségének 
megjelenése a Föld fizikaisága számára: per spiritum sanctum reviviscimus. 

Így tekinthetünk az év egyik felének hármas tagoltságára: karácsonyi 

gondolat - Ex deo nascimur; húsvéti gondolat - In Christo morimur; 
pünkösdi gondolat - Per spiritum sanctum reviviscimus. 

Hátra van még az év másik fele. Ha azt ugyanígy megértjük, akkor az ember 

számára megnyílik élete másik oldala is. Ha megértjük a fizikaiság 
kapcsolatát az ember lelkiségével és a fizikain túlival, amely magában 
foglalja azt a szabadságot, amelyben a földi embernek része van a Földön, 

akkor a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnep összefüggésében 
megpillantjuk a szabad embert a Földön. Ha pedig megértjük lényét ebből a 
három aspektusból, a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi gondolatból, és ebből 

ösztönzést kapunk az év többi részének megértéséhez, akkor kirajzolódik az 
emberi élet másik oldala: ha rátekintünk az ember sorsára, akkor mögötte a 

hierarchiák jelennek meg, a hierarchiák működése, tevékenysége. Ezért 
olyan magasztos, amikor beletekintünk egy ember sorsába, mert olyankor 
azt látjuk, hogy ott áll mögötte valamennyi hierarchia.” 

      

 

Dr. Rudolf Steiner 

(A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata II., 14. előadás  

Dornach, 1924. június 4.) 
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Rudolf Steiner: Hogyan születik az önálló 

gondolkodás és az önálló érzés a gyermekben? 
 

GA 307, 4. előadás, Ilkley, 1923. augusztus 7. 

 

Egyetlen korszak sem képes kialakítani a nevelést másképpen, mint amilyen 

általában a korszak civilizációja. Amit a civilizáció általánosságban szolgáltat, azt 

adja tovább a tanár, a tanító a nevelés folyamán a gyermeknek. 

 Miközben Önöknek a görögökről beszéltem, fel kellett hívnom a figyelmüket 

arra, hogy miként gondolkoztak a görögök, miként birtokoltak a görögök intim 

ismeretet az egész emberről, és hogy az egész emberre kiterjedő intim ismeretük 

révén, amilyen ma már nincs meg nekünk, nevelték a gyermeket. A görögöknek ez 

az egész emberre kiterjedő ismerete olyan volt, hogy teljesen és kizárólagosan az 

emberi testből indult ki. A görögök számára az emberi test bizonyos tekintetben 

áttetsző volt. A test leplezte le, nyilatkoztatta meg a lelket és a szellemet, a görögök 

általa értelmezték a lelket és a szellemet. 

 Már láttuk, hogyan nevelték a görögök a testből kiindulva az egész embert. 

Amit nem lehetett kibontakoztatni a testből - megmutattam, miképpen lehetett a 

zenét kibontakoztatni a testből -, azt az embernek viszonylag későn adták át, 

nagyjából akkor, amikor a testi nevelése már teljesen véget ért, a huszadik életév 

körül vagy még később.  

 Mi pedig ma teljesen más helyzetben vagyunk. És az emberiség fejlődésében 

a legnagyobb illúziók tulajdonképpen úgy keletkeznek, hogy az emberek elhitetik 

magukkal: a régi korszakok, amelyekben egy egészen másfajta emberiség élt, ma 

ismét felújíthatók. De a jelenkorban pontosan arra vagyunk rászorítva, hogy 

teljesen és gyakorlatias érzékkel forduljunk a valóság felé. És hogyha megértjük a 

mi történelmi valóságunkat, akkor nem tehetünk mást, mint azt, hogy 

megállapítjuk: ugyanúgy, ahogy a görögök a testből kiindulva irányították teljes 

nevelési rendszerüket, nekünk a szellemből kell levezetnünk a nevelést. És ahhoz 

is utat kell találnunk, hogyan juthatunk a testi neveléshez is a szellemből. Mert 

az emberiség végül is – lehet ez egyeseknek rokon- vagy ellenszenves – a 

jelenkorban olyan ponthoz érkezett, hogy fel kell fognia a szellemet, mint olyat, a 

szellemet, mint tulajdon emberi tartalmát kell birtokba vennie emberi munkája 

révén. 

 Ámde ugyanakkor, ha egészen a korszakunknak megfelelően akarunk 

nevelni, azt tapasztaljuk, az általános civilizáció tulajdonképpen mily kevéssé 

valósította meg, hogy  szellem hassa át. És vágyakozás keletkezik, éppen az 

embernevelés érdekében, hogy a szellem mindinkább és mindjobban emberi 

tulajdonná váljék. Megkérdezhetjük önmagunktól: miben mutatkozik meg 

bizonyos módon és egyelőre legmagasabb fokon az, amit a mai emberiség a 
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szellemből megragadott? - Ne riassza meg Önöket, hogy a mai szellemi élet 

tetőpontjának jellemzéséül a következőt választom. Ami ezen a tetőponton, 

mondhatni szimbolikusan, tisztálkodási kultúraként jelenik meg, lényegileg az 

uralja széltében és hosszában az egész civilizációt. 

 A szellem megragadásában ma még csak addig jutottunk, hogy a szellemet 

ideákban, gondolkodásban fogjuk fel. És az emberi gondolkodást a jelenkorban és 

teljes alkatában talán akkor tudjuk a legjobban megérteni, ha annak formájára és 

módjára tekintünk, amivé ez a gondolkodás a mi korunkban vált, mondjuk John 

Stuart Millnél vagy Herbert Spencernél.  

 Mondtam, ne riassza meg Önöket, ha most ebben a pillanatban a civilizáció 

tetőpontjára utalok. Mert ami bizonyos módon mint legfőbb tünet John Stuart 

Millnél és Herbert Spencernél jelenik meg, az uralkodik minden területen, 

lényegileg az jellemzi a civilizációs fejlődésünk gondolkodását. Ha tehát ma 

megkérdezzük: hogyan ismeri meg az emberiség a szellemet, amiből kiindulva 

nevelnie kell, ahogyan a görög a testet nevelte? – akkor így felelünk magunknak: 

az emberiség úgy ismeri meg a szellemet, ahogyan John Stuart Mill vagy Herbert 

Spencer ismerte meg. 

 Ámde ők hogyan ismerték meg? Gondoljuk végig, miként vélekedik a mai 

ember a szellemről, amikor ma a szellemről beszél. Nem arra a végképp 

meghatározatlan, ködös képződményre utalok, mely valahol a felhők fölött lebeg. 

Ha az ember ma a szellemről beszél, akkor az olyasmi, mint amit hagyományosan 

közöltek vele, de amiből semmit nem élt át. Csak akkor tudunk beszélni a 

szellemről, amelyet az emberiség birtokol, ha arra tekintünk, hogyan bánik az 

emberiség ezzel a szellemmel, hogyan alkalmazza, mit tesz vele. És a szellemet, 

melyet az emberiség a jelenlegi civilizációs fejlődésében birtokol, ezt építette 

világnézetébe, filozófiájába John Stuart Mill és Herbert Spencer. Most ott van 

belül, ott kellene őt megkeresni. Nem arra kell tekintenünk, hogyan beszélnek az 

emberek absztrakt módon a szellemről, hanem arról, hogy miként alkalmazzák.  

 És most tekintsünk ismét erre a kieszelt szellemre. Hiszen ő egyszerűen 

nem más, mint kieszelt szellem, ahogy ő jelen van a jelenkor civilizációjában, egy 

kieszelt szellem, egy szellem, mely legfeljebb filozófiai dolgokról képes 

gondolkozni. De hasonlítsuk össze a tartalmi teljességgel, amit a görög látott, ha 

az emberről, az anthroposzról beszélt, a mi körberöpködésünket a szellemben, 

amikor gondolkodunk, akkor kimondhatjuk, hogy ez desztillált, ez valami nagyon 

híg dolog. 

 A görög, amikor az emberről szólt, a testi ember képét látta maga előtt, és 

az ugyanakkor a lelkinek és a szelleminek a megnyilatkozása volt. A testi ember 

térben és időben létezett, és határa volt. A bőre határolta őt. És amikor 

gimnáziumban képezték ezt az embert, akkor bőrét olajjal kenték, hogy a határait 

erősen jelezzék. És az ember erősnek mutatkozott. Mindez valami egészen konkrét 

dolog volt, ami konkrét helyen és időben, konkrét formában történt. 

 Most pedig, kérem Önöket, gondoljanak a gondolkodásra, amivel ma 

felfogják a szellemet. Hol van? Milyen az alakja? Itt minden meghatározatlan. 

Sehol nincs egy Hogyan, egy Mikor, sehol egy meghatározott alak, sehol valami 

képszerű. Ámbár fáradozik az ember, hogy valami képszerűt alkosson. Igen, 



 

 

Nevelésművészet – Waldorf-pedagógia Magyarországon ___________________________________     2018./I. 

 

6 
 
 

láthatjuk például éppen John Stuart Millnél, hogyan létesít az ember valami 

képszerűt. 

 Itt ez hangzik el: amikor az ember gondolkodik, egy idea halad rajta 

keresztül, aztán egy második idea, majd egy harmadik. Mert az ember ideákban 

gondolkodik. Ezek így belsőleg elképzelt szavak. Az ember ideákban gondolkodik, 

és az ideák egymáshoz társulnak. Tulajdonképpen ez a lényeges, ide torkollik 

minden: Egy ideához egy második tapad, majd egy harmadik és egy negyedik, az 

ideák társulnak egymással. És a jelenkor pszichológiája odáig jutott, hogy az ideák 

legkülönfélébb módon létesülő asszociációiról úgy beszél, mint a szellemi élet 

tulajdonképpeni belső lényéről. 

 Gondolkozzunk ezen, és tegyük fel ezt a kérdést: Mi magunk, mint emberek, 

hogyan éreznénk és érzékelnénk, ha szellem gyanánt az ideáknak ezt az 

asszociációját kapnánk? -  Itt állunk a nagyvilágban, mozgolódni kezdenek az 

ideák, és most asszociálódnak. És most visszapillantunk önmagunkra, és 

megkérdezzük, tulajdonképpen mi az, ami mint szellem ezekben az asszociálódott 

ideákban van? És akkor egyfajta öntudatra ébredünk, ami teljesen ahhoz az 

öntudathoz hasonló, melyben akkor lenne részünk, ha hirtelen tükörbe néznénk, 

és onnan egy csontváz nézne ránk, mégpedig egy egészen csupasz csontváz. 

Képzeljék el Önök a rémületet, ha tükörbe nézve váratlanul egy csontvázat 

látnának! A csontváz pedig ilyen: a csontok asszociálódtak, külső tényezők tartják 

össze őket, a mechanika folytán egymáson nyugszanak. Mindaz tehát, amit 

felfogunk a szellemünkről, csupán a mechanika utánzata! Ténylegesen úgy 

érezzük, ha a teljes emberit birtokoljuk, ha egészségesnek érezzük magunkat, és 

mint ember egészségesek vagyunk, mintha a tükörben egy csontvázat látnánk. 

Mert az asszociáció-pszichológiát ismertető könyvek révén valóban úgy látjuk 

magunkat, mint tükörben, de szellem gyanánt ott csak csontokat látunk! 

 Folytonosan részünk lehet ebben az élvezetben, igen tisztelt jelenlévők, 

habár nem külsőleg-testileg, mert az állandóan jelen lesz, ha összevetjük a mai 

állapotokat a görög állapotokkal. A szellemre vonatkozólag hasznos az 

összehasonlítás. Ha megkérjük filozófusainkat, juttassanak bennünket 

önismerethez, akkor elénk helyezik könyvüket mint tükröt, és benne ideák 

asszociációjának, azaz csontszellemnek látjuk magunkat. 

 Ma ez árad az emberhez, ha a nevelés gyakorlati dolgain akar töprengeni, 

ha az általános civilizáció felől gyakorlatiasan akarja megközelíteni a nevelési 

rendszert! Ugyanis nem útmutatást kap, milyen legyen a nevelés, hanem 

szempontokat, hogyan lehet kiválasztani egy halmaz embercsontot, és 

összeállítani belőlük vázakat.  

 Ma ezt érzi az emberiség általános része, a laikus emberiség. Új nevelésre 

vágyik! Mindenütt felvetődik a kérdés: Hogyan kell nevelnünk? – De kihez 

forduljon az emberiség? Csak ahhoz fordulhat, ami az általános civilizáció. Az 

pedig úgy válaszol, hogy tulajdonképpen csak egy csontvázat képes felépíteni.  

 És az embert teljesen ellepi, mondhatnám, egy mélységes civilizációs érzés. 

Ha egészségesen tud érezni, akkor azt érezheti, mintha teljesen áthatná a mai 

képzetalkotás és gondolkodás intellektuális módja. És ez elbódítja a mai 

emberiséget. Valami egészen magasnak és tökéletesnek szeretné látni, amit a 
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tükör mutat, és ennek hatására tenni szeretne valamit, mindenekelőtt nevelni 

szeretne. De ez nem megy. Innen kiindulva nem lehet nevelni. 

 És ma főképpen arra van szükség, hogy fenntartsuk a nevelők lelkesedését, 

hogy megtanulják észlelni mindazt, ami gondolkodásunkban, intellektuális 

kultúránkban nem élő, hanem halott. Mert a csontváz halott. És ha áthatják 

magukat a felismeréssel, hogy gondolkodásunk halott gondolkodás, akkor egyúttal 

ráébrednek, hogy minden, ami holt, egy élőből származik. Hogyha Önök egy 

holttestre akadnak, akkor nem vélekednek úgy, hogy az már eredetileg is holttest 

volt; csak hogyha semmilyen fogalmuk nem volna az emberről, tartanák a 

holttestet eredetileg is létezőnek. Mert hogyha fogalmuk van az emberről, akkor 

tudják, hogy a holttest egy emberből maradt vissza. A holttest jellegéből nem 

csupán következtetnek egy emberre, hanem tudják, hogy az  is volt. 

 Hogyha valamiféle halottnak látjuk a gondolkodást, a ma használatos 

gondolkodást, hogyha mint holttestet, úgy látjuk a gondolkodást, akkor valamilyen 

élőhöz találunk kapcsolatot. Hogyha létezik belső impulzusunk is, valamiképp 

élővé tenni ezt a gondolkodást, és ezáltal élővé alakítani egész civilizációnkat, csak 

akkor tud ismét valamilyen hasonlóan gyakorlatias dolog születni a mai 

civilizációnkból, ami majd az élő emberhez, nem a csontváz-emberhez áll közel, 

ahogyan az élő emberhez állt közel a görög nevelés. 

 Ne becsüljük alá a megérzéseket, amelyekből a tanító is, a tanítvány is 

kiindulhat, és amelyekből ki kell indulnia. A Waldorf-iskolai tanító először egy 

szeminarisztikus kurzust végez el. Itt nem csupán meghatározott programpontok 

elsajátítása a lényeges, hanem az is, hogy ez a kurzus egészen meghatározott lelki 

alapálláshoz segítsen: visszavezesse a legbelsőbb emberbe azt, amit korszakunk 

mint legdrágább örökséget birtokol, hogy a halott gondolkodás élő gondolkodássá, 

a semleges gondolkodás karakteres gondolkodássá, a temészetes, szervetlen 

gondolkodás szerves, az egész ember által áthatott, valóban „emberi” 

gondolkodássá váljék. A gondolatnak először a tanítóban kell életre kelnie. 

 Hogyha valami él, annak az életnek következménye van. Az ember, aki 

valahol és valamikor létezik, szelleme, lelke, teste, meghatározott termete, 

meghatározott határvonala van, soha nem marad meg a gondolkodásnál: érez és 

akar. És ha Önök egy gondolatot továbbítanak hozzá, az a gondolat egy érzés és 

egy akarás magva lesz, és valami egésszé válik. 

 Gondolkodásunk számára az az ideális, ha lehetőleg, mint mondják, 

objektív, lehetőleg csendben és nyugalomban marad, a külvilág teljesen nyugodt 

lenyomataként pihen, és csak a tapasztalatnak szolgál. Nincs benne semmi erő, 

nem lesz belőle semmi, ami érez és akar.  

 A görög a testi emberből indult ki, őt látta maga előtt. Nekünk egy emberi 

eszményképből kell kiindulnunk, ezt mindenki érzi, de ez nem lehet csupán 

kieszelt eszménykép, ennek az eszményképnek élnie kell, ennek az 

eszményképnek birtokolnia kell az érzés és az akarat erejét. Ez az elsődleges, 

amire szükségünk van, amikor ma a nevelés átváltoztatásán gondolkodunk: 

absztrakt, kieszelt eszményképek felől érkezünk, amelyek,  ha lelkünkbe írjuk 

őket, semmiképp nem változhatnak olyanná, hogy bennünk érezzenek is, 

akarjanak is, és belőlük emberiesség származzék egészen a testi nevelésig.     
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 Gondolataink nem lesznek taglejtéssé, arckifejezéssé. De ismét azzá kell 

válniuk. Nemcsak arra van szükség, hogy gondolatainkat felvegye az előttünk ülő 

gyermek, hanem gondolatainknak mozgatniuk is kell a gyermek kezét és karját, 

és el kell kísérniük a gyermeket, ha az kilép a világba. Akkor minden tekintetben 

teljes emberekkel állunk szemben, amikor neveljük őket; és mindannak, amit a 

tanteremben adunk át nekik, folytatása lesz a testi nevelésben. 

 Ma nem így gondolkodnak. Ma úgy gondolják, a tanteremben kell átadni 

mindazt, ami önmagában, valamilyen módon intellektuális; ez azonban 

kifárasztja, elernyeszti, sőt talán idegessé teszi a gyermeket. Most tehát valaminek 

hozzá kell jönnie! És egy, a többitől elkülönített testi nevelésre gondolnak.  

 És ma két részt látunk: egy különálló intellektuális nevelést – és egy 

különálló testi nevelést. És egyikük sem követeli meg a másikat! Tulajdonképpen 

két emberrel van dolgunk: egy ködössel és kieszelttel, és egy valóságossal, akin 

nem látunk keresztül úgy, ahogyan a görögök tették. És mindig bandzsítunk, ha 

egy emberre nézünk: kettőt látunk magunk előtt. 

 Meg kell tanulnunk újra látni. Meg kell tanulnunk újra látni az embert, 

mint egységet, mint totalitást. Elsődlegesen ez a legfontosabb a nevelés egésze 

szempontjából. 

 

 Most tehát azzal foglalkozunk, hogy a ma létező több vagy kevesebb 

neveléselméleti  maximától egy valóságos, gyakorlatias neveléshez jussunk. És a 

szemlélődésből, amelyet éppen folytatok, ki fog tűnni, hogy sok minden attól függ, 

a szellemet, amelyet tulajdonképpen csak intellektuálisan fogunk fel, miként 

visszük ismét közel az emberekhez, miként juttatjuk el hozzájuk, hogy a mi ködös, 

elmosódott szellemünk, amellyel az emberekre nézünk, ismét ember legyen. 

Ahogyan a görög testben látta az embert, nekünk meg kell tanulnunk szellemben 

látni őt. 

 Engedjék meg a tisztelt jelenlévők, hogy ma egyelőre egy megvilágító példán 

tekintsük át, hogyan kezdhetjük el megérteni az embert a szellemből kindulva 

egészen a testig.  Megvilágító példának az embernél annak módját választom, 

hogyan férkőzhet hozzá a  szellem az embernek egy meghatározott szervéhez. Ma 

egy lehetőleg szembeötlő példát szeretnék választani, de csak átmenetileg, a 

dolgok majd szilárdabbá lesznek a következő napokban. Ma szeretném bemutatni, 

hogyan késztetjük a szellemet arra, hogy hozzáférkőzzék ahhoz, amit a görögök is 

rendkívül fontosnak, szimbolikusnak tekintettek a gyermek fejlődésében: a 

fogazat kifejlődéséhez. 

 A görögöknél a fogváltással köszöntött be az életkor, amikor a gyermeket 

átadták a nyilvános nevelésnek Kíséreljük meg most lelkünk elé állítani a szellem 

hozzáférését az emberhez, a szellem viszonyát az emberi fogazathoz. 

 Némiképp paradoxnak látszik, hogy éppen most, a szellemi ember 

ábrázolása végett először a fogakról beszélek, de csupán azért látszik paradoxnak, 

mert a mai civilizációban az ember nagyon jól tudja, hogyan viselkedik egy 

akármilyen apró állati csíra, miután megtekintette a mikroszkópon át, de nagyon 

keveset ismer abból, ami tulajdonképpen nyilvánvalóan előtte van. Mindenki tudja 

a fogakról, hogy szükségesek az evéshez. Ez olyan ismeret, hogy a lehető 

leghétköznapibb. Majdnem mindenki tudja a fogakról azt is, hogy szükségesek a 
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beszédhez; hiszen tudják, hogy vannak foghangzók, hogy a levegő, mely a tüdőből 

jőve áthatol a gégefőn, az ajkak, az ínyek, végül a fogak által meghatározott 

mássalhangzót képez. Tehát köztudott, hogy  fogak kellenek az evéshez és a 

beszédhez. 

 Nos, az embernek valóban szellemi felfogása még valami mást is megmutat. 

Ha valakinek módja van mintegy olyan értelemben tanulmányozni az embert, 

ahogyan én tettem az első előadásomban, mely még nem a nevelésről szólt, még 

nem a nevelést taglalta, akkor ráébred, hogy a gyermek a fogait valami egészen 

más végett fejleszti, nem pusztán az evésért és a beszédért. 

 A gyermek ugyanis fogakat fejleszt, ma bármilyen paradox módon cseng, a 

gondolkodás végett! És keveset tud a mai tudomány arról, hogy a fogazat a 

mindennél fontosabb gondolkodási szerv. A gyermeknél, mielőtt bekövetkeznék a 

fogváltás, a fizikai fogak, mint olyanok, alkotják a mindennél fontosabb 

gondolkodási szervet. 

 Mikor a gyermek mintegy magától értetődően, a környezetével való viszony 

folytán beletalál a gondolkodásba, mikor a gyermek homályos alvás- és 

áloméletéből előbukkan a gondolkodásélet, akkor az egész folyamat azzal van 

kapcsolatban, hogy a gyermek fejében előhatolnak a fogak, hozzákötve azokhoz az 

erőkhöz, amelyek a gyermek fejéből kifelé törekednek. És miközben a fogak 

mintegy kilökődnek az állkapocsból, megjelennek azok az erők, melyek a 

meghatározatlan alváséletből, áloméletből lelkileg a gondolkodást is felszínre 

hozzák. És olyan mértékben, ahogyan kinőnek fogai, tanul gondolkozni a gyermek.  

 És a gyermek hogyan tanul gondolkozni? A gyermek úgy tanul meg 

gondolkozni, hogy mint teljesen és kizárólagosan utánzó lény a környezetére van 

utalva. A legbensőbb lényéig utánozza mindazt, ami a környezetében történik, és 

ami a környezetében lejátszódik a gondolati impulzusok hatására. De ugyanolyan 

mértékben, ahogy a gyermekben kisarjad a gondolkodás, ugyanolyan mértékben 

növekednek a fogai. A fogakban rejlik az erő, mely lelkileg mint gondolkodás 

jelenik meg. 

 Kövessük tovább a gyermeket a fejlődésében. Ezek az első fogak kihullanak. 

Körülbelül a gyermek hetedik éve táján bekövetkezik a fogváltás. Megkapja 

második fogait. Már elmondtam, hogy a teljes erő, mely előhozta az első, majd a 

második fogakat, a gyermek egész organizmusában jelen van, csak a fejben, a 

koponyában mutatkoznak meg legerősebben. Csak egyszer kapjuk meg a második 

fogakat. Az erők, amelyek a gyermeki organizmusban a második fogazatról 

gondoskodnak, nem működnek többé az ember földi életében, egészen a haláláig 

úgy, mint fizikai impulzuserők: lelkivé válnak, szellemivé válnak, az ember lelki 

bensőjében hatnak. 

 Ha a gyermekre a hetedik és körülbelül a tizennegyedik életéve közötti 

időben tekintünk, és szemügyre vesszük a gyermek lelki tulajdonságait, akkor azt 

kell mondanunk: Ami előttünk mint lelki tulajdonságok, nevezetesen mint 

gyermeki gondolkodás jelenik meg a hetedik és a tizennegyedik életév között, az 

egészen a hetedik évig szervi erő volt. Az organizmusban, a fizikai organizmusban 

működött, kisarjasztotta a fogakat, és a fogváltással lezárta fizikai tevékenységét, 

átalakult, lelki tevékenységgé transzformálódott. 
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 Ezeket a viszonyokat azonban csak olyasvalaki képes tanulmányozni, aki 

elhatol ahhoz a megismerési módhoz, amelyet az említett első előadásomban az 

egzakt tisztánlátás első fokozataként, imaginatív megismerésként írtam le. Ami 

mára mint absztrakt, intellektuális gondolkodás terjedt el, azzal nem lehet eljutni 

az ember ilyen megismeréséig. A gondolkodásnak élettel kell telnie belsőleg, hogy 

képi legyen, hogy magával a gondolkodással valóban fel lehessen fogni valamit. 

Mert az intellektuális gondolkodással semmit nem fogunk fel. Mert a dolgok kívül 

maradnak. Hogyha rájuk tekintünk, akkor leképezzük a látottakat. Ámde a 

gondolkodás felerősíthető és aktiválható belsőleg. Akkor nem absztrakt, nem 

intellektuális gondolataink lesznek, hanem imaginatív képeink. Ezek úgy töltik ki 

a lelket, mint különben az intellektuális gondolatok. Aki eljut az egzakt látás ilyen 

első fokáig, az észlelni fogja, hogy az emberben nemcsak fizikai test működik, 

hanem érzékfeletti test is, egy érzékfeletti alkat, ha szabad ezt a paradox kifejezést 

használnom. És így megtapasztalható az első érzékfeletti az emberben! 

 Az imaginatív látással ezután a következő módon tekintünk az emberre. Azt 

mondjuk: Előttünk áll az ember fizikai teste, ami lemérhető, nehézségi vonzerő 

tartja a földön, gravitációs erő hat rá. Ez a legfontosabb sajátsága: a fizikai testet 

le lehet mérni. 

 Ha imaginatív megismeréssel tekintünk az ember érzékfeletti testére, 

amelyet a könyveimben étertestnek vagy képzőerő-testnek neveztem, akkor azt 

tapasztaljuk: az étertestet nem lehet lemérni, nincs súlya, és ellenkezőleg, el akar 

szakadni a földtől a világmindenség minden irányában. A nehézkedéssel ellentétes 

erő van benne, állandóan a nehézkedés ellen törekszik. 

 Ahogyan a megszokott fizikai megismeréssel eljutunk az ember súlyos 

fizikai testének megismeréséhez,, az imaginatív megismeréssel, ami az egzakt 

tisztánlátás első foka, az étertestet ismerjük meg, mely állandóan távozni akar. És 

ahogy megtanuljuk lassanként, milyen a fizikai test viszonya a környezetéhez, 

megismerjük az étertest és környezete viszonyát is. 

 Ha a tisztelt jelenlévők az ember fizikai testére gondolnak, az anyagokat, 

amelyekből  áll, kinn a természetben, a fizikai-érzéki természetben keresik. 

Tisztában vannak vele, hogy ami az emberben a gravitáció hatása alatt áll, a 

nehézkedés, a súly, az a külvilágban is lemérhető, és a táplálkozással az emberbe 

kerül. Az emberi organizmus tanulmányozásával ilyen módon egyfajta 

természetszemlélethez jutunk, amennyiben egy fizikai organizmust vizsgáltunk. 

 Az imaginatív megismeréssel hasonlóképpen jutunk el az ember önmagában 

zárt éter- vagy képzőerő-teste és a környező világ kapcsolatának szemléletéig. Ami 

tavasszal kihajtja a növényeket a talajból, ellentétesen a nehézkedéssel, a kozmosz 

minden irányában, ami organizálja a növényeket, ami kapcsolatba hozza őket a 

növekedésre ható fényárammal, ami tulajdonképpen vegyileg is felfelé hajtja őket, 

mindaz ugyanúgy kapcsolatban van az ember étertestével, mint a só, meg a 

káposzta, meg a répa, meg a borjúhús a fizikai embertesttel. 

 Így éri el a tisztánlátás első fokán a telített, egységessé vált gondolkodás az 

ember második lényét, az étertestet vagy képzőerő-testet. A fogváltásig, a hetedik 

életévig egészen bensőségesen van összekötve a képzőerő-test a fizikai testtel. Az 

étertest ott benn tevékenykedik, benne van az erő, mely kisarjasztja a fogakat. 
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 Miután az ember megkapta második fogait, az étertest azon részének, mely 

fogakat növesztett, többé nincs mit tennie a fizikai testben. Mondhatni, hogy a 

tevékenysége most már emancipálódott a fizikai testtől. A fogváltással 

felszabadulnak azok az étererők, melyek mintegy kilökték fogainkat, és most 

ezekkel az étererőkkel alakítjuk ki a szabad gondolkodást, ami a gyermeknél a 

hetedik életévtől kezdve jelenik meg. A fogak erői most már nem azok, mint a 

gyermeknél, ahol a fogazat közvetlenül a gondolkodás szerve volt, nem fizikai, 

hanem éterizált erők. De az étertestben most működő erő ugyanaz, mint ami 

fogakat növesztett, és ez az erő most gondolkodik. 

 Ha tehát azt érezzük, mint gondolkodó ember, és joggal érezzük, hogy a 

fejünkből indulnak ki a gondolatok – némely ember ezt csak akkor érzi, ha a 

gondolkodástól fejfájása támad -, egy valódi ismeret megmutatja, hogy ugyanazzal 

az erővel, mely a fogakban volt, gondolkodunk a fejünkben. 

 Ismereteinkkel így közelítjük meg az ember egységét. Megtanuljuk, hogyan 

függ össze a fizikai az inkább lelkivel. Megtudtuk, hogy a gyermek a fizikai fogaival 

gondolkodik, ezért függenek össze oly mélyen a fogbetegségek a gyermek egész 

életével. Gondoljunk csak arra, mi minden lép fel, amikor fogzik a gyermek! Mivel 

a fogzás mélységesen összefügg a legbensőbb élettel, mert összefügg a legbensőbb 

gondolkodással, szellemiséggel, ezért vannak a fogbetegségek! Ekkor 

emancipálódik a fogak növekedési ereje, és lesz gondolkodási erő az emberben, 

önálló, szabad gondolkodási erő. Akiben van erre megfigyelő tehetség, az látni fogja 

ezt az önállósodást. Látni fogja egészen pontosan, hogy a fogváltáskor 

emancipálódik a gondolkodás a testhez való kötöttségéből. 

 És most mi történik? A fogak először segítői lesznek annak, ami áthatja a 

gondolatokat, tehát a beszédnek. A fogaknak, amelyeknek először önálló feladatuk 

volt, hogy a gondolkodási erőknek megfelelően növekedjenek, most bizonyos 

tekintetben egy fokkal lejjebb szorulnak: a gondolkodás, mely most már nem a 

fizikai testben, hanem az étertestben van, egy fokkal lejjebbre helyezkedik – ez 

már az első életévekben történik, mert az egész folyamat szukcesszíve 

(fokozataiban – a szerk.) megy végbe, és csak a második fogaknál fejeződik be -, de 

a fogak a gondolkodás segítőivé válnak, amikor a gondolkodás a beszédben akar 

kifejeződni.  

 És így tekintünk az emberre. A fejre nézünk; itt emancipálódik a fogakat 

növesztő erő mint gondolkodási erő; majd bizonyos tekintetben lefelé tolódik, ami 

a fogakat többé nem közvetlenül szolgálja – mert róluk most az étertest 

gondoskodik -, lefelé tolódik a beszédhez, tehát a fogak a beszéd segítői lesznek, 

még ebben is megmutatkozik rokonságuk a gondolkodással. Megértjük, hogyan 

illeszkednek a foghangzók az ember egész gondolkodásához, hogyan segítik az 

embert a fogai, ha a D vagy T által egy meghatározott gondolatot, definitív 

gondolatot visz a beszédbe: látjuk a foghangok révén a fogaknak ezt a különleges 

feladatát is. 

 Egy példán, sőt talán groteszk példán, a fogakkal kapcsolatban mutattam 

be, hogyan fogjuk fel az embert a szellemből kiindulva. Ezért lassanként, ha tovább 

folytatjuk, a gondolkodás nem lesz többé absztrakt úszkálás az ideákban, amelyek 

asszociálódnak, hanem összekapcsolódik a gondolkodás az emberrel, az emberhez 

tartozik, és akkor nem pusztán fizikait látunk az emberben, nem csak a fogak 
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harapására figyelünk, vagy legfeljebb a mozgásukra a foghangok kiejtésekor, 

hanem a fogakban egy külső képet látunk, a gondolkodás egy természetes 

imaginációját. A gondolkodás szinte ujjat emel, és a fogakra mutat: Íme, lássátok: 

ez az én külső fiziognómiám!  

 Ha az ember a fogak megértéséig fejlődik, akkor az, ami különben absztrakt, 

ködös gondolkodás, képivé alakul. Megint észleljük, hogy ott, ahol a fogak vannak, 

hogyan munkálkodik a fejben a gondolkodás: megint látjuk, hogyan fejlődik a 

gondolkodás az első és a második fogak közötti időben. Mindez pedig alakformáló 

korlátokat kap. Maga a szellem kezd képileg megjelenni a természetben. A szellem 

ismét alkotó lesz. 

 Nem egyedül csak arra az antropológiára van szükségünk, mely ma az 

embert egészen külsőlegesen szemléli, és őt belsőleg úgy asszociálja, ahogy 

manapság mi az ideákat asszociáljuk sajátosságaik szerint. Olyan gondolkodásra 

van szükségünk, mely nem riad vissza attól, hogy a belsőig hatoljon, és nem 

szégyenli elmondani, hogyan lesz fogakká a szellem, hogyan működik a fogakban 

a szellem. 

 Ez az, amire szükségünk van: hogy a szellemből kiindulva lássuk át az 

embert. Ekkor elkezdődik valami, ami művészi. Át kell vezetnünk az absztrakt, 

elméleti, gyakorlatiatlan szemléletmódot, ami csak a csontváz gondolkodású 

emberhez jut el, a képi szemlélethez. Át kell úsztatni az elméleti szemléletmódot 

a művészi látáshoz, a művészi megformáláshoz. Hiszen a fogakat szintén meg kell 

formálnunk, ha látni akarjuk működése közben belül a szellemet. A művészi itt 

kezd vezetőnkké lenni az első egzakt tisztánlátó fokozathoz, az imaginatív 

megismerés fokozatához. Itt azután felfogjuk az embert a maga valóságában. 

Hogyha ma az emberre gondolunk, csupán absztrakcióban látjuk őt. 

 Ámde, ami a nevelés folyamán előttünk áll, az a valóságos ember. Előttünk 

áll. Mi pedig vele szemben állunk egy absztrakt szellemmel. Közöttünk pedig 

szakadék tátong. Át kell kelnünk a szakadékon. Mindenek előtt először azt kell 

megtanulnunk, hogyan keljünk át. Ma legfeljebb sapkát tudunk feltenni az ember 

fejére, de nem vagyunk arra képesek, hogy a szellem belehatoljon az egész 

emberbe. Előbb meg kell tanulnunk. Ahogyan megtanultuk, hogyan kell a külső 

embert felöltöztetni, meg kell tanulnunk őt belsőleg is felruházni: a szellemnek itt 

hasonló a szerepe, mint kívül az öltözéknek. 

 Ha ismét ilyen módon közelítünk az emberhez, akkor élő pedagógiát és élő 

didaktikát kezdeményezünk. 

 Ahogy a hetedik év körüli életszakasz, mindazzal, amit kifejtettem, 

jelentékeny az ember földi létében, ismét van egy második pont az ember földi 

életében, melynél új  szimptómák lépnek fel, és ezáltal nem kevésbé jelentősnek 

mutatkozik. Természetesen az időpontok, amelyeket itt megadunk, többé-kevésbé 

csak közelítőek. Az egyik embernél valamivel korábban következik be, a másiknál 

valamivel később: a hetességet illető minden adat csak megközelítő adat, nem 

pedig valóságos. De a tizennegyedik-tizenötödik év körül az ember földi létének 

egy ismét rendkívül jelentős életszakasza van. Ebben az életszakaszban, ahogy 

mondani szokás, az ember nemi érettséget kap.  

 De a nemi érettség, a szexuális élet megjelenése csak az emberi lény teljes 

átalakulásának legkülsőbb tünete a hetediktől tizennegyedikig terjedő években. 
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Ahogy a fogakat növesztő erőkben, tehát az emberi fejben kell keresnünk a 

gondolkodás fizikai eredetét, amikor is, a hetedik év körül emancipálódik ez az erő, 

és lelkivé válik, az emberben a másik lélekerőnek, az érzésnek a tevékenységét az 

emberi organizmus más részeiben kell keresnünk. 

 Az érzés sokkal később emancipálódik az ember testiségétől, a fizikai 

organizációtól, mint a gondolkodás. És mialatt a gyermeket gondoznunk kell a 

hetedik és a tizennegyedik év között, ezalatt az érzés tulajdonképpen még mindig 

össze van kötve belsőleg a fizikai szervezettel. A gondolkodás már szabaddá vált, 

az érzés még mindig hozzá van kötve belsőleg a testhez a hetedik és a 

tizennegyedik év között. Mindannak, ami a gyermekben mint öröm, mint bánat, 

mint fájdalom lép fel, még intenzív fizikai megfelelője van a véredények 

állapotában, a légzőrendszer akcelerációjában vagy retardációjában, 

gyorsításában vagy visszatartásában. És éppen az ilyen dolgokban tudjuk 

megfigyelni, ha valóban az embermegfigyelés kellő fokára léptünk, hogy az 

érzéssel milyen nagyszabású átalakulás megy végbe abban a momentumban, 

amikor megjelennek az átváltozást jelző külső szimptómák. 

 Ahogy a második fogsor megjelenésével bizonyos módon lezárul egy szakasz 

a növekedésben, hasonló megy végbe a beszédben, amikor lezárul az az 

életkorszak, melyben az érzés fokozatosan kifejlődik, hogy lelkileg emancipálódjék 

a testiségtől. Leginkább a fiúknál vesszük észre. Megváltozik a hangjuk: a 

gégefőben mutatkozik meg a változás. Míg a fejben lép fel olyan változás, ami 

kiemeli a gondolkodást a fizikai organizmusból, addig az ember keble, a ritmikus-

organikus tevékenység székhelye mutatja meg az érzés emancipációját. Az érzés 

eloldódik a testiségtől, önállóan lelkivé válik. Tudjuk, hogy ez a fiúknál abban 

mutatkozik, hogy megváltozik a gégefő, és a fiúk hangja mélyebb lesz. A lányok 

testi növekedésében más jelenségek lépnek fel. De alapjában véve mindez 

elsősorban csak külsőleges. 

 Aki elérte az egzakt tisztánlátás első fokát, az imaginatív tisztánlátást, azt 

tudja, mert látja, hogy az ember fizikai teste megváltoztatja a fizikai gégefőt a 

tizennegyedik életév körül. Az éter- vagy képzőerő-test vonatkozásában hasonló 

történik a női nemnél is. A változás visszahúzódik az étertestbe, és a női nemnél 

az étertest a tizennegyedik évnél mint étertest egészen a férfi fizikai testhez 

hasonlóvá formálódik. Viszont a férfi étertest a tizennegyedik év körül a női fizikai 

testhez hasonlóvá alakul. Így az életnek e fontos pontján valóban megtörténik, 

akármilyen furcsának látszik a mai, a fizikain alapuló megismerés számára, hogy 

a férfi a tizennegyedik évtől az éterizált nőt hordozza magában, a nő pedig az 

éterizált férfit. Ez megfelelő szimptómákkal különféle módon fejeződik ki a nőnél 

és a férfinál.  

 Aki eléri az egzakt tisztánlátás második fokát, mely pontosan leírva 

megtalálható a könyveimben, aki megszerzi az imaginációhoz az inspirációt, 

annak az önálló-szelleminek valóságos megtapasztalását, mely többé nincs 

hozzákötve a fizikai testhez az ember földi létének  idején, mert ha az ember 

elsajátítja az inspirációval az adottságot, a képességet, a lehetőséget, hogy önálló-

szellemit lásson, az észlelni fogja, hogy ebben a tizennegyedik-tizenötödik év körüli 

fontos életszakaszban egy harmadik ember különül el és válik önállóvá – a régi 

terminológiákkal összhangban asztráltestnek neveztem őt a könyveimben -, az 
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étertestnél inkább lelki, inkább lelki-szellemi lény. Ez az ember harmadik tagja, 

az ember második érzékfeletti tagja.  

 Az asztráltest a tizennegyedik-tizenötödik évig mint szellemi lény 

tevékenykedik a fizikai organizmuson keresztül, és a tizennegyedik-tizenötödik 

évvel válik önállóvá. Emiatt a nevelőnek, a tanítónak egy egészen jelentős 

feladattal kell szembenéznie, segítenie kell annak önállósulását, ami 

tulajdonképpen mint szellemi-lelki tényező a hetedik-nyolcadik évig még az 

organizmus mélyén rejtőzött, és tőle csak lassanként – mert a dolog szukcesszíve 

megy végbe – oldódik el. 

 Ezt a fokozatos elszakadást kell segítenünk, ha a gyermeket a hetedik és a 

tizennegyedik év között tanítjuk. Aki elsajátította az emberismeretet az 

előbbiekben ábrázolt módon, az észlelni fogja, hogy a beszéd valami egészen más 

lesz. 

 A mai, ha szabad ezt a kifejezést használnom, durva tudomány ahhoz tartja 

magát az embernél, ami durva-lelki sajátság, és ami másmilyen, azt másodlagos 

nemi jellemzőnek nevezi. A szellemi szemlélet számára éppen a másodlagos dolgok 

az elsődlegesek, és fordítva. 

 Rettenetesen sok múlik ezeken az átváltozásokon, annak módján és 

formáján, ahogyan éppenséggel az érzés eloldódik a beszédszervektől. És nekünk 

tanítóknak és nevelőknek azt a csodálatos, bensőnket lelkesítő feladatot kell 

elvégeznünk, hogy a beszédet fokozatosan különválasszuk a testiségtől. Milyen 

csodálatos, amikor még természetes módon, önmaguktól, amikor a gyermek még 

csak hét éves, mozognak organikus tevékenység által az ajkak! És az az ajakhang, 

amelyet a gyermek a hetedik évben bocsát ki, valami egészen más, mint amelyeket 

a tizennegyedik-tizenötödik évben formál meg.     

 Amikor a gyermek a hetedik évben ajakhangokat ad, akkor az még 

organikus tevékenység, akkor az még vérkeringés, nedvkeringés, ami az akarattól 

függetlenül az ajkakra tolul. Amikor a gyermek tizenkét, tizenhárom, tizennégy 

éves, akkor ez az organikus tevékenység visszahúzódik az organizmusban. Az 

érzés lelki aktivitása lép elő, hogy akarattal mozgassa az ajkakat, hogy azok a 

beszéddel érzéstartalmat  fejezhessenek ki. 

 Ahogy a fogakban a beszéd gondolatisága, a kemény gondolatiság 

manifesztálódott, úgy fejeződik ki a lágy, a szeretetben megmerítkező 

érzéstartalom az ajkakon. És az ajakhangok kölcsönzik a beszédnek azt, ami 

szeretetteljes, ami rokonszenves másokkal, és ami továbbítja ezt a rokonszenvet.  

És az ajkak organikus tevékenységének csodálatos átváltozását lelki 

aktivitássá, az ajkak képzését az ember organikus-lelki lényében: ezt kísérheti 

végig a nevelő a hetedik és a tizennegyedik év között, és ez az iskolában csodálatos 

atmoszférát teremthet. 

Mert hogyha azt mondjuk, hogy ami mint érzékfeletti-éteri áthatja a testet, 

és azután azt látjuk, hogy mint önálló gondolaterő tör elő, akkor most, a 

tizennegyedik, tizenötödik évben az önálló szellemi-lelki erő előtörését látjuk. A 

tanító, a nevelő ennek a szellemi-lelkinek a szülőorvosa lesz. Egy magasabb 

szinten jelenik meg az, amit Szokratész említett. 

 A további előadásokban fogom megvilágítani, mi az új, ami fellép a járással, 

a mozgással, még magában a huszadik, huszonegyedik évben, az ember harmadik 
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életszakaszában. Ma azzal kell megelégednünk, hogy rámutattam: miként 

emancipálódik a gondolkodás az organikus tevékenységtől, miként emancipálódik 

az érzés az organikus tevékenységtől a tizennegyedik, tizenötödik évig, hogyan 

tekintünk mélyen az ember fejlődésébe, hogyan lesz az, ami különben csak 

absztrakt gondolkodási mód, képpé, imaginációvá. És hogyan jelenik meg 

ténylegesen mindaz, ami az ember beszédében, szavaiban nyilvánul meg, hogyan 

jelenik meg igazi alakjában, mint szellemi-lelki tény, amikor az ember eléri 

tizennegyedik, tizenötödik évét. 

 Ezért azt mondhatjuk: A művészi elemhez kell igazodnunk, ha a 

gondolkodásból kiindulva életteli módon akarjuk megközelíteni az embert, ha az 

embernek a szellemet a maga életteliségében akarjuk átadni. – Ha az érzést, az 

érzésben a szellemet akarjuk átadni az embernek, akkor nem úgy kell, mint az 

előbbiekben, tehát művészi hangulatban eljárnunk, hanem vallásos hangulatban. 

Mert egyedül csak a vallásos hangulat hatol a valóságos szellemhez, a szellemhez 

a maga valóságában. Ezért minden nevelést a hetedik és a tizennegyedik év között 

csak akkor lehet valóban emberi módon művelni, ha azt a vallásosság 

atmoszférájában tesszük, ha a nevelés csaknem kultikus cselekménnyé válik, 

mindenesetre nem szentimentális, hanem tisztán emberi kultikus cselekménnyé. 

Látjuk, hogyan áramlik mindaz, amit tesz az ember, ha a különben 

absztrakt, csupán ideákból asszociált gondolkodásába életet és lelket visz, a 

szellemileg lényegesbe. Látjuk, hogyan találunk utat az ember művészi 

felfogásához, az ember felfogásához a vallásos életen belül. És így vegyül a 

pedagógiába a művészi és a vallásos elem. 

És a gyermekre vonatkozó kérdések fényt vetnek a nevelői kérdésekre, 

mivel belátjuk, hogy a pedagógiának és a didaktikának világos, gyakorlatias és élő 

megismeréssé kell válnia, és a tanító csak akkor lehet igazi nevelő, az ifjúság 

oktatója, ha képes arra, hogy bensőleg egészen művészi, bensőleg egészen vallásos 

ember legyen. 
   .   

 Fordította: Eőry Attila 
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Jancsek Gábor: A hiperaktivitás egy lehetséges 

látásmódja az antropozófus gyógypedagógia alapján 

 

A hiperaktivitásnak óriásira duzzadt irodalma van mára, a különböző nézetek 

meglehetősen megosztják nem csak a laikusok, de a szakemberek táborát is. Ebben 

az írásban törekszem egy szintetikus, több szempontú megközelítést adni. 

A témát már rengeteg szerző részletesen kifejtette, és maguk a szülők is 

gyakran igen jól informáltak a hiperaktivitás definícióját illetően, így ehelyütt csak 

egy rövidebb összefoglalásra szorítkozom. 

Az ICD-10 (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) által adott meghatározás: 

A figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 

ADHD) neu-rológiai természetű fejlődési rendellenesség, melynek vezető tünete a 

figyelemzavar, kísérő tünetei a hiperaktivitás, feledékenység, gyenge 

impulzuskontroll. A figyelemzavar tünetei nem kizárólagosak. Időnként 

mindenkinél megfigyelhetők. A figyelemzavarban szenvedőknél ezek 

intenzívebbek, tartósak és egyszerre több figyelhető meg. 

A hiperaktivitás kialakulásának számos összetevője létezik, nem lehet egy 

okot felelőssé tenni érte. Ezért az alábbi pontokban összegyűjtöttem olyan fizikai, 

lelki és szellemi behatásokat, melyeket együttesen, komplexen szemlélve a 

tartósan maradandó állapot tényezőiként említhetünk. (Én azt az álláspontot 

képviselem, hogy a hiperaktivitás nem betegség, ahogy az USA-ból kiindulva ezt a 

nézetet gyakorlatilag az egész világra rákényszerítették, hanem egy olyan állapot, 

melyet hosszú évek (gyógy)pedagógiai és terápiai erőfeszítéseivel orvosolni lehet 

(sajnos nem minden esetben). A gyógyszerezés kérdéskörére később még külön 

kitérek. 

 

A testi-fizikai faktorok tekintetbe vétele 

 

A várandósság ideje alatt a kismama előre nem látható betegségekben szenvedhet, 

hormonális zavarok, táplálkozási problémák, anyagcserezavarok léphetnek fel, 

vagy gondok adódhatnak a magzat ellátásával a méhlepényen keresztül, magzati 

vagy anyai részről allergiás vagy immunológiai reakciók jelentkezhetnek, 

várandósság alatt szedett gyógyszerek vagy rosszabb esetben drogok, alkohol, 

dohányzás, a kismama túlterheltsége és testi kimerültsége befolyásolják negatív 

módon a magzat életkörülményeit. Továbbá a születés fizikai lefolyása is ehhez a 

ponthoz tartozik, hogy milyen nehézségek léphetnek fel a világra jövetelkor 

gyakorlatilag bármelyik folyamat során, viszont a traumatikus születési élmények 

természetesen a gyermek lelkére vannak óriási kihatással. Elvégre a gyerek 

kilökődése a számára addig teljesen biztonságot adó környezetből egy legnagyobb 

mértékben drámai folyamat, ahol testi sérülések, vérkeringési és oxigénellátási 
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zavarok - különösen agyi - léphetnek fel, úgyhogy mindig számolni kell azzal, hogy 

olyan gyerekek jönnek a világra, akik csak nagyon lassan tudnak ilyen 

sokkélmények után magukra találni. 

 

A lelki tényezők jelentősége  

 

Szülők, tanárok, pedagógusok és nevelők viselkedése. Az állandó szülői 

beszélgetések során kialakult bennem az a meggyőződés, hogy a szülők - 

elsősorban az anya - viselkedése és szokásai döntően meghatározzák a gyermek 

lelkületét is (felgyorsult életmód, a hagyományos családkép és ezen belül a nemi 

magatartási képek eltűnése, szülők által közvetített ritmus(talanság) - tévézési, 

étkezési, alvási szokások -, struktúra nélküli életmód nagyon sok esetben, és 

tetszés szerint lehet további tényezőket találni). Az otthoni következetlenség és az 

egyértelmű határok meghúzása nélküliséggel szemben a csoportunk izgága 

gyerekei megtapasztalják, hogy tettre mindig következmény jön. A gyerekek még 

hálásak is tulajdonképpen nekünk – na, nem tudatosan -, hogy vannak olyan 

felnőttek is, akik irányt tudnak mutatni és tartást adni nekik, ami a rendszerint 

kaotikus családi viszonyok közt egész egyszerűen hiányzik az életükből. A baj az, 

hogy addig nem volt kitől megtanulni a következetesség, a rend fontosságát, és ha 

ezeket el is mondják, a betartatással már nehézségek adódnak. A másik döntő 

tényező a felnőtt szavainak súlya. Az előző csoportunk nyáron távozó nagy 

gyerekei (12-14 évesek, szemben a mostani 7 évesekkel) nagyon jól reagáltak ránk 

a több évnyi befektetett munka gyümölcseként, mert tudták, hogy mi nemcsak a 

levegőbe beszélünk, hanem szavaink komoly akarattal is átitatottak. Az a szülő, 

pedagógus, akinek nincs a szavai mögött tényleges akarati tartalom, nem éli saját 

maga is pl. az általa megkövetelt rendet, az a mai gyerekek előtt „elásta“ magát. 

Ők ugyanis zseniálisan ráéreznek arra, hogy kinek hol van a leggyengébb pontja, 

és nyilvánvalóan mindig azt forszírozzák. Ha én rendet és fegyelmet követelek meg 

a gyerekektől, saját magamnak is olyannak kell lennem, különben hazugság van 

szavaim és életvezetésem tartalma közt. A céltalan ordítozás sem segít semmit, 

azzal csak saját gyengeségét, tehetetlenségét árulja el az adott felnőtt. Ritkán, 

magam is felemelem a hangom, ha a gyerekek épp azt kívánják meg egy adott 

helyzetben, de akkor nyugodt maradok belülről, és a cél az, hogy a magukból 

lelkileg kifolyó, kiömlő, hisztérikus alaptermészetű gyerekeket egy célzott kisebb 

sokkhatás által tudatosan magukhoz térítsem (1). Mindig helyzetfüggő, hogy mit 

vetünk be, ezek csak végső esetben következnek, addig hagyunk időt a gyereknek, 

hogy visszatérhessen még önmagához. (Persze a nyugodt belsővel történő 

intenzívebb hangerő kifejlesztése hosszú évek gyakorlata során jön csak létre.) 

Rudolf Steiner mikor megalapította Stuttgartban, 1919-ben az első Waldorf-

iskolát, többek között ilyeneket mondott a tanároknak: döntő jelentőségű a 

pedagógusok ráhangolódása a tanításra, a gyerekekre már útközben az iskolába. 

Hogy tudja, mit akar elérni az osztályban, az egyes gyereknél, tisztában legyen 

gondolati ráhangolódásának fontosságával. És minden tanár, pedagógus, nevelő 

(és szülő) saját magát is fejlessze nap mint nap. Nagy súlyt helyezett az önnevelés 

hangsúlyozására. Ezt a néhány dolgot csak azért soroltam fel a gyerek lelki 
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jelenségei előtt, hogy tisztában legyünk az őt körülvevő felnőttek viselkedésének - 

az övét is legnagyobb mértékben befolyásoló - kiemelkedő jelentőségével. 

Az anya állapotossága idején elszenvedett félelmei vagy stresszeltsége 

befolyásolják a szívverést, melyet a magzat is észlel a vérellátás változása által, 

valamint hormonális változásokkal is együtt jár mindez. Ezek az okok is 

vezethetnek ahhoz, hogy a védett burokban létezés érzése némely gyermeknél már 

születéskor is elég gyenge. Bizonytalanabbul és félénkebben lépnek a világba, 

továbbá sokkal nehezebben megnyugtathatók, mint azok a gyerekek, akiknek ezek 

a méhen belüli élményeik nem voltak. Mivel az érzelmi élet alapvető természete 

és a személyiségfejlődés már a magzati időszakban megalapozódik, ezért döntő 

fontosságú a még meg sem született gyermek kiegyensúlyozott lelki és szellemi 

fejlődése szempontjából, hogy a várandós anya képes legyen örülni a jövevénynek. 

Természetesen az is nagy jelentőséggel bír, hogy az anya kiegyensúlyozott, 

magabiztos és tapasztalt-e, tud-e struktúrát és állandó ritmust vinni gyermeke 

életébe, vagy gyermekének egy folyton változó, szeszélyes, kaotikus életvitelű, 

rendszer és előrelátás nélküli anyához kell alkalmazkodnia. 

Sok olyan szülő is van, akik még túlságosan magukkal vannak elfoglalva, 

nekik nem nagyon összeegyeztethető a karrier, a hivatás a szülővé válással. A 

nyilvánosan alig megvitatott ezzel együtt járó megterhelésre és a szülői szerepre 

nincsenek megfelelően felkészülve. Nehezükre esik, hogy a jövőre nézve 

valamennyire módosítsák szakmai céljaikat. A gyermek ellátásának 

követelményeire ilyen beállítottsággal érdekellentétbe kerülnek, ha meg kell 

állapítaniuk, hogy a gyermeknek szükséges figyelem, biztonság és törődés 

konfliktust okoz egyéni céljaik megvalósítására nézve. Informáltságuk és 

lehetőségeik szerint ők is ellátják szülői feladataikat, méghozzá kiemelkedően jól. 

Kiegyensúlyozott táplálkozásról, tisztaságról, jó higiéniai viszonyokról és 

megfelelően divatos öltözködésről gondoskodnak, és mindenféle 

játékszerkentyűkkel veszik körbe gyermeküket, melyekről azt hiszik, hogy 

fontosak neki. Ezzel nyugtatják meg (rossz) lelkiismeretüket, amennyiben a 

gyermek olyan szükségleteit kívánják kielégíteni, melyek nem is állnak fenn 

részéről. Amire viszont a gyermeknek valóban szüksége van, hogy teljes 

figyelmüket neki szenteljék testileg, lelkileg és szellemileg, ha elbizonytalanodik 

és fél, ezt nem tudják ezek a szülők a gyermeküknek ajándékozni, vagy legalábbis 

nem akkor, amikor erre nagyon sürgősen szüksége lenne. Ezért vannak ilyen 

gyerekek már idejekorán saját magukra kényszerülve, és a hiányzó érzelmi 

biztonságot túlzott önmagára való koncentrálással, önmagát előtérbe helyezéssel 

kompenzálják. Így egy saját maguk által megalkotott és meghatározott világot 

hoznak létre, olyan külső befolyásokkal és motivációkkal szemben levédik 

magukat, melyek nem esnek egybe elképzeléseikkel. Ebben az általuk 

meghatározott világban nincsenek igazi kihívások, melyek révén sokféle új 

tapasztalatot nyerhetnek, mely beléjük épülhetne. A gyermek tanulási 

viselkedésére ez visszaesést jelent motivációban, megértésben, 

emlékezőtehetségben, összefüggések felismerésében, valamint konfliktusok 

megoldásában. Szociális viselkedésüket más elképzelések elutasítása és saját 

véleményük és nézetük agresszív védelme határozza meg. Az érintett gyerekek 

egyre inkább elhatárolódnak mások - mindenekelőtt a felnőttek - nézeteitől és 
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véleményétől. Hiányzó beleérző képességük megakadályozza őket kiterjedt 

szociális tapasztalatok megszerzésétől. Ezzel az alapfeltétel hiányzik közös, és 

lehetőleg különböző emberekkel való konstruktív megoldásokhoz, és a saját maga 

számára és másokért vállalt felelősséghez. 

A 2-4 évesek felfedezik a saját akaratukat, mely eltérhet a szülőkétől és 

nevelőkétől. Nem ok nélkül nevezzük ezt a fejlődési fázist dackorszaknak. Az 

újonnan felfedezett akaratot gyakran demonstrálják a gyerekek teljes 

testbedobással és hangerővel. Ebben a korban igen megerőltető a gyereknevelés. 

Folyton fontolóra kell venni a gyermeket sérülésektől, valamint a gátlástalan 

önzés megszilárdulásától megóvó értelmes tiltások, és a számára szükséges szabad 

teret adó önrendelkezés között. Viszont ezek a gyerekek viselkedési alternatívákra 

is rendkívül nyitottak. Megértik a szülőket, hogy számukra egyes viselkedési 

formákat megengednek, vagy éppen megtiltanak a nélkül, hogy választási 

lehetőségük lenne. A szülőknek annál több energiájukba és idejükbe kerül ez az 

időszak, minél inkább a gyermekkel törődnek, és nem erő alkalmazásával akarják 

őt a maguk akaratának alávetni. A neveléssel foglalkozókat a legnagyobb érzelmi 

és intellektuális kihívás elé állítja a gyermek szeretetteljes motiválása, hogy 

mindegyre újabb követelményeket és megoldandó feladatokat kapjanak, melyek 

révén továbbfejlődhetnek. Ezért aztán a gyereknevelés a legkevésbé sem 

sikerülhet „mellékfoglalkozásként“ vagy „szabadidős tevékenységként“. 

A gyerekeknek szükségük van a megoldandó problémákra, melyeket 

legyőzhetnek, és melyek által életkoruknak megfelelően gyarapodhatnak a 

megszerzett tudással. Különösen az ún. elkényeztetettek maradnak könnyen a 

kisgyerekek fejlettségi szintjén, akik mindent megkapnak, amit csak kívánnak. 

Amennyiben a szülők minden problémaforrást kiiktatnak, akkor 

megakadályozzák azt a tapasztalatszerzést, hogy lehetséges a problémák 

megoldása mások - a szülők - segítségével. Azok a gyerekek, akiknek megspórolják 

ezeket a fontos tapasztalatokat, csak a saját kívánságaik, elképzeléseik és 

szükségleteik felé irányulnak. Önzők, dacosak és zsarnokoskodók maradnak. Az 

életkoruknak megfelelő feladatok le-küzdéséhez olyan fontos én-tulajdonságok 

hiányoznak, mint a feladatok megoldásához szükséges érdeklődés és figyelem. Az 

én-jük túl „vékonybőrű“, túlérzékeny és ingerlékeny. Túl könnyen érzik magukat 

teljesen „késznek“, ha az óvoda vagy iskola rendjének és szabályainak betartását 

kívánják/követelik meg tőlük, hogy szociálisan érzékenyek, és másokra is 

figyelemmel legyenek, hogy figyelmüket csak egy bizonyos dolog felé fordítsák, 

vagy cselekedeteiket előrelátóan megtervezzék. Noha ezen gyerekek intellektuális 

fejlődése némely szempontból életkoruknak teljesen megfelelőnek látszik, az 

emocionális és szociális érettség tekintetében alapjában egy kisgyerek szintjén 

állnak. 

Azok a gyerekek, akik naponta több órát egyedül tévéznek, passzivitásra 

vannak ítélve. Színesen villódzó képekkel, cselekedetfoszlányokkal, 

akciótöredékekkel, állandóan új, érzelmileg ingerlő benyomásokkal és félelmet 

okozó látvánnyal vannak elárasztva. A kérdéseikre nem kapnak választ, senki sem 

hallja javaslataikat, semmin sem tudnak változtatni, semmit sem tudnak 

megakadályozni és segítőleg beavatkozni. Az marad vissza bennük, hogy a 

történések az ő befolyásuk nélkül zajlanak le. Ilyen gyerekek csak nehezen tudják 
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a saját cselekedetekre való képesség, a dolgok alakítására történő befolyás és a 

saját jelentőségük érzését kifejleszteni. Mivel nem volt alkalmuk önmaguk 

kipróbálására, ezért hiányzik belőlük az „adás“ tapasztalata. Ezzel aztán egyedül 

vannak, és úgy is maradnak, a félelmeiknek védtelenül kiszolgáltatva. A 

bizonytalanság és félelem megzavarják az összetettebb új észleletek és 

reakcióminták beépülését és helyre tételét. A gyermek így régebbi, már megszokott 

megoldási stratégiák alkalmazására kényszerül. Az ilyen túlterhelés, és az ingerek 

elleni védelem következményei drámai méreteket ölthetnek. Ezért van szüksége 

minden gyermeknek - minél kisebb, annál inkább - ingerek elleni védelemre 

(biztonságot adó érzelmi kapcsolatok formájában) és orientációs segítségre 

(kompetens, irányt mutató nevelők és nevelési kiegészítők formájában, mint 

családi szokások, saját történetek, mesék és játékok). Ha egy ilyen gyermek a 

későbbiekben sem talál senkit, aki segítene neki ezt a hiányosságot leküzdeni, úgy 

továbbra sem lesz képes a túlterhelés, félelem és stressz ellen másképp védekezni, 

csak értelmetlen kapkodással, ide-oda ugráló figyelemváltással és alkalmankénti 

dühkitörésekkel. 

Félelem és stressz, állandó ingeráradat, hiányzó önvédelem, bizonytalan 

érzelmi kapcsolatok, túlzott, ill. csekély követelmények csak néhány azon okok 

közül, melyek megakadályozhatják a gyerekek frontális agyban kialakuló komplex 

idegszövedékének a megfelelő kifejlődését. Kisgyerekként nem tudnak rendesen 

játszani, folyvást mozgásban vannak, figyelmük könnyen eltéríthető, és csak 

nehezen találnak építő kapcsolatot más gyerekekhez. Gyakran nincsenek a 

határok és a veszélyek tudatában. Kibukik a válasz belőlük a kérdés feltevésének 

vége előtt, és gátlástalanul vágnak más szavába. Képtelenek egy adott feladatra 

hosszabb ideig koncentrálni, mely legkésőbb a beiskolázáskor masszív problémát 

okoz. Ezek a hiányosságok gyakran csak akkor derülnek ki, ha a feldolgozandó 

információ mennyisége és összetettsége növekszik, ha gyorsaságot, kitartást és 

alaposságot követelnek meg tőlük. Amennyiben a saját tempójuk szerint hagyják 

őket dolgozni, segítenek nekik, több megértést kapnak, akkor enyhülnek a zavarok 

hatásai. 

Többéves iskolai tapasztalattal rendelkező tanárok számolnak be arról, hogy 

a diákok az utóbbi években általánosan nyugtalanabbak és idegesebbek lettek. Az 

okok igen összetettek. A szakemberek egyetértenek abban, hogy a növekvő 

médiakonzum (tévézés, videók, játékkonzolok, zene) nyugtalanná teszi a 

gyerekeket. Egy további tényező is hozzájárul a gyerekek nyugtalanságához, 

mégpedig a „modern“ tanítási formák. Nyílt oktatási módszer esetén, határozott 

vezetés nélkül a hiperaktív gyerekek különösen hajlamosak zavaró magatartásra, 

míg a „hagyományos“ tanároknál, akik jól strukturáltan tanítanak, és világos 

miheztartást adnak, gyakran nyugodtabban és koncentráltabban tudják elvégezni 

a feladataikat. Az a tény, hogy több fiú, mint lány mutatja ezeket az extrovertált 

viselkedési zavarokat, többek közt az apák jelenlegi szerepével is látszólag 

összefüggésben vannak. Sok apa nyilvánvalóan képtelen a fiának használható 

útmutatást adni és perspektívát kínálni. 
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A szellemtudományi kutatások által kibővített kép 

 

Ahol a materialista szemléletű tudomány határai húzódnak, ott kezdődik a 

szellemtudomány területe. Noha az orvostudomány nagyon jelentős szerepet 

játszik pl. az embrionális folyamatok kikutatásában vagy az emberi test fiziológiai 

folyamatainak minél átfogóbb és részletesebb magyarázásában és megértésében, 

és az elmúlt években rengeteg új felfedezéssel lettünk gazdagabbak, melyek 

forradalmasították a korábbi nézeteket, mégse kaphatunk olyan kérdésekre 

kielégítő magyarázatot, melyek az öröklődés karmikus törvényszerűségeivel vagy 

előző földi életekkel függenek össze. Az alábbi gondolatmenetben nem kizárólag 

csak a hiperaktivitás szellemi hátterét szeretnénk megvilágítani, hanem egy kissé 

tágabb értelemben, egyáltalán az ember megtestesülésének igen bonyolult 

folyamatát. Mindenesetre képet kaphatunk arról, hogy napjaink annyi új lelki 

nyavalyái milyen szellemi okokra vezethetők vissza. 

Dubravszky László, az igen magas kort megért antropozófus és asztrológus 

gyakran beszélt Rudolf Steiner közlésének azon jelentőségéről, hogy a mostani 

korban lerövidültek az egyes inkarnációk között a szellemi világban töltött 

időszakok. Az okot abban kell keresni, hogy többek között az I. és II. 

világháborúban is milliószámra haltak meg váratlan tragikus hirtelenséggel 

meglehetősen fiatalon emberek - de természetesen még sok háborús népirtást is 

ide sorolhatunk -, akik egyéni karmájuk által diktált feladataikat nem vihették 

végbe, ezért még a mai kultúrkorszak időszaka alatt vissza kellett érkezniük, hogy 

egy „normális“ életmenetben megélhessék a saját individuumuk számára 

meghatározott feladataikat. (Egy nagyon hiteles önéletrajzi beszámolót 

olvashatunk a svéd Barbro Karléntől, aki azt írta le könyvében (2), hogy ő a 15 

éves korában, 1945. március elején egy német koncentrációs táborban kivégzett 

világhírű Anna Frank, akinek naplója halála után tette őt mindenhol ismertté. A 

svéd írónő és díjlovagló 1954-ben született Göteborgban, így könnyedén 

kiszámolható, hogy csak 9 évvel egy 15 éves élet után megint a földi színpadra 

lépett.) „Laci bácsi“ lapos pályás inkarnációnak nevezte el ezeket a 

megtestesüléseket, mert szellemi lénytagjaiknak nincsen idejük az exkarnációs ív 

során olyan magasra emelkedni, mint ezt megelőzően. A képzeletbeli parabola 

ívének tetőpontja nincsen azokban a szférákban - felső devachan - a Kozmikus 

Éjfél (3) idején, így nem tudnak olyan felkészülten leereszkedni újra a Földre, 

mikor az inkarnációs leszálló ív kezdődik meg (4). Az ún. embercsírának egy új 

asztráltestet kell felépítenie a differenciálatlan asztrális anyagból, és ez a folyamat 

teljesen emberfüggő: az előző élet erői alapján képződik ki az új asztráltest színe 

és formája (5). A kevesebb felkészülési idővel vág össze a Rudolf Steiner által leírt 

érzékfeletti tény, hogy tisztánlátó szemmel nézve minden egyes leszületéskor a 

különböző lénytagok nem teljes mértékben illenek egymáshoz, azaz a mindig 

megfelelően kifejlesztett asztráltest úgy-ahogy passzol csak az éter- és fizikai 

testhez (6). A harang alakú embercsíra-képződmények hihetetlen gyorsasággal 

surranják körbe a Földet az asztrálsíkon abból a célból, hogy a leginkább megfelelő 

szülőpárt lázasan megkeressék, akik a lehető legjobb alsóbb lénytagokat 

biztosíthatják a leszületendőnek. Azonban mindig csak viszonylagosan 

beszélhetünk a legjobb és leginkább passzoló szülőpárról, teljes egyezés sohasem 
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adódhat. Hogy azonban nem jön létre a teljes egymásba illeszkedés, okozza az 

életben érzékelt belső diszharmóniát és elégedetlenséget. A megszületni kívánó 

lény asztrálteste „tereli össze“ egymással a szülőket úgy, hogy kölcsönös vonzalmat 

és szenvedélyt ébreszt bennük egymás iránt, és szerelemre gyújtja őket. Az 

asztráltest az anyához húzódik, míg a lejövő Én az apához tér. Étertestünk alapján 

dől el, hogy melyik népbe és milyen családhoz költözünk (7). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Most pedig fordítsuk tekintetünket az ábra azon részére, ahol a fizikai síkra 

lép az ember közvetlenül a fogantatás után, amikor az első 3 héten nagyon 

turbulens, az egész további életre döntő befolyást gyakorló események történnek. 

Közvetlenül a petesejt megtermékenyülése után, az asztráltest és az Én leküldik 

a szellemcsírát az alakuló fizikai testbe. Ők még azon egyszerű okból nem tudnak 

lejönni, mert az étertest még nincs készen, hanem a Hold-szférában éppen 

szövődik az általános világéter szubsztanciájából. Az étertest kb. a 3. hétre készül 

el, és megkapja a karmacsomagot is egyúttal. Ezután csatlakozik az asztráltesthez 

és Én-hez, majd e láthatatlan hármasság megkezdi a fizikai testtel való 
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egyesülését. Az étertest fizikai testtel való egyesülésének pillanata rendkívüli 

jelentőségű (8). Ez az ábrán látható előretekintés, előlátomás, amelynek 

jelentősége a halállal megegyező az étertest szempontjából, mivel földi 

pályafutásának kezdetéről és végéről van szó ezeknél az eseményeknél. Ebben az 

elő-látomásban látja meg nagy körvonalakban a leszületendő lélek, de nem a 

részletekbe menően, hogy milyen feladatok, nehézségek és megpróbáltatások 

várnak rá új földi életében. Ez az élmény teljes feledésbe merül utána, viszont ettől 

akár egy olyan mérvű sokkot is elszenvedhet, ami azt eredményezi, hogy 

vonakodik belemenni a fizikai testbe, ami különösen a fej területére igaz. Az lesz 

a következménye annak, hogy az étertest nincs teljes fedésben a fejnél a fizikai 

testtel, hogy az értelem, az intellektualitás erőit nem tudja kifejleszteni, szellemi 

fogyatékosságot vagy epilepsziát okozva (9). De azt hangsúlyozni kell, hogy ez az 

ok csak az esetek egy részére igaz. A lénytagok nem teljes egyezésének az is lehet 

az oka, hogy egy előző inkarnációban nem volt meg a világ, a természet, az ember 

lénye iránti érdeklődés, vagy a személyes érdeklődés hiányából, vagy akár pl. egy 

bebörtönzés révén, ahol nem lehetett az érdeklődést kielégíteni. Ennek a 

következménye az, hogy a következő inkarnációk egyikében olyan megtestesülés 

jön, ahol a léleknek nincs meg a megfelelő tudása arról, hogy hogyan is kellene egy 

egészséges, ép testnek belülről felépülnie. Ebből kifolyólag csak olyan szülőpárt 

talál magának hiányos ismeretei folytán, akik csak nem teljesen egészséges testet 

tudnak biztosítani számára (10). 

Nos, ezzel választ kapunk sok arra vonatkozó kérdésre, hogy mostanában 

született gyerekek egyre nagyobb számában miért annyira magas a valamilyen 

jellegű hiányosságok száma. Továbbiak felsorolását most nem tartom a helyszűke 

miatt kifejthetőnek, holott ezzel kapcsolatban lenne még mit megbeszélni. 

 

A gyermek fejlődésének egyes fázisai 

 

Most pedig vegyük szemügyre az ember lényét földi fejlődése során, hogy a 

megszületéstől kezdve milyen stádiumokon megy keresztül (11). 

 

1. A születéstől a fogváltásig terjedő időszak (0-7. év)  

A kisgyermek a világgal szembeni szélesre tárt kapuval jellemezhető. 

Környezetéből mindent lelki ellenállás nélkül vesz fel magába. Határtalan 

bizalommal fordul a világ felé. Paradicsomi ártatlanságban él a világ közepette, 

ahol a jó és a rossz különbség nélkül keverednek egymással. Érzékszervei nyitva 

vannak. Belső aktivitása okán utánzással válaszol az őt ért élményekre. Utánzás 

útján tanul meg beszélni, melynek révén az ember szellemi életének kapui 

megnyílnak előtte. Minden hasznos és fonák dolgot így sajátít el, melyek az emberi 

érintkezési formák alapjai. A későbbi moralitás alapjait egy szubtilisebb 

utánzással teremti meg a maga számára. 

 

2. A fogváltástól a pubertásig terjedő időszak (7-14. év) A külvilág 

legfeljebb töredékesen hatol be az iskolás kort elérő gyermek életébe, és annak 

elemeit felveszi a lelkébe, melyben addig formálja azt, míg beleillik belső világ-

képébe. Ebben a korban sok barátja van, nagyobb súlyt kap a társas érintkezés. A 
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barátságok azonban még igen külsőségesek, még nem nagyon foglalkoznak mások 

lényével. Sokkal inkább arról szólnak, hogy saját világukban éljenek és játsszanak 

másokkal. Önmagában boldog a gyermek, és csak akkor lesz boldogtalan, ha a 

külvilág azon benyomásait nem tudja megemészteni, melyek erőszakkal hatolnak 

belé, és nem hagynak helyet a saját belső világának. Ezeket a benyomásokat vagy 

egy fallal körülvéve különíti el magában, vagy mégis csak az mutatkozik meg egy 

idő után, hogy váratlanul, megváltozott formában helyet kaptak. Az előbbi eset 

megemésztetlen élményei sokkal később vezetnek a lelki élet zavaraihoz. 

 

3.  A pubertástól a nagykorúságig terjedő időszak (14-21. év) A belső fal 

csak a pubertás kezdetével törik át és morzsolódik le lassacskán. A gyermek most 

kerül szembe először a leplezetlen valósággal. Belülről kiindulva akarja és tudja is 

meghódítani ezt a valóságot, mert az előző fázisban lelki egységgé állt össze. Saját 

világában megismert egy középpontot, melyhez mindent viszonyít, és amelyből 

minden kiindul: a saját én-je. Ebből a középpontból hatol a külvilágba, és saját 

normái szerint akarja azt átformálni. Most aktivizálódik csak a szociális területen. 

A most kialakuló barátságok már igaziak, mert a másik embert individualitásként 

keresik. 

 

Az egyes fázisokat így lehetne sematikusan ábrázolni: (lásd az ábrát)  

 

 
 

 

 

1. periódus: ekkor a legfontosabb a külvilághoz való viszony kintről 

befelé. Az ennek révén szerzett tapasztalatok azonban még nincsenek az Én-

középpontban összefogva. 

 

2. periódus: ebben a szakaszban egyetlen egység a gyermek. Az Én-

középpontból kiindulva hatnak az erők a saját belső világ határáig. A külvilág nem 

hatol be akadálytalanul, hanem csak a világ legkülső határáig tesz benyomásokat. 

Csak akkor vétetik fel, miután egy „emésztési folyamaton“ áthaladt.  

 

3.  periódus: ebben a fázisban a főirány bentről kifelé van. A külvilágot 

meg akarjuk hódítani és átalakítani. Csak a nagykorúság elérésének éveiben kerül 

egyensúlyba az aktivitás egyoldalú iránya, mert ekkor ismét jobban behatol a 

külvilág, és kinyílunk. Így jönnek létre az élettapasztalatok. 
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A karmatörvény alkalmazása a pedagógiánkban 

 

A gyerekeknek mindennapos feladataik vannak, csak hát az a baj, hogy hiába 

tudják, hogy csínytevés után kiegyenlítés következik, 7 évesen még nincsenek 

abban a lelki fejlettségi fázisban, hogy ezt meg is tudják állni. A karmatörvényt 

úgy alkalmazzuk kicsiben nap, mint nap pedagógiailag, hogy minden tett egy 

következőt von maga után. A karmatörvény gyakori félreértése abból fakad, hogy 

sokan azt hiszik, hogy a szellemi világ „büntetésből“ egyenlíttet ki velünk valamit. 

A valóság szerint azonban csak a tett létezik, melynek csupán az előjele változik, 

hogy negatív vagy pozitív. A lényeg, hogy minden tettnek következménye van a 

továbbiakra, vagy így, vagy úgy. A gyerekek is, ha valami rossz fát tesznek a tűzre, 

egyből kiegyenlítenek, pl. most ősszel a sok lehullott falevél összegereblyézésével 

és -gyűjtésével. Tudatosan nem a „büntetés“ szót használjuk valami 

letörlesztésére, hanem a kiegyenlítést vagy jóvátételt. Így kezdetektől másmilyen 

képet kapnak a gyerekek arról, hogy az ok-okozat törvénye hogyan működik, mint 

otthon. Természetesen itt a képi jelentőségről van szó, mert erről nem beszélünk a 

gyerekeknek, nem intellektuális magyarázatokat kell kapniuk, hanem képeket 

úgy, ahogy a mesékből, mondákból, legendákból is az igazságtartalmak felvétele 

képekben történik.   

 

A gyógyszerezés kérdésköre (12) (a dopaminlufi) 

 

Eredetileg egyedül annak a megfigyelésnek alapján jött létre a dopaminhiányról 

szóló elképzelés az ADHD okaként, hogy az agy dopaminkiválasztását stimuláló 

anyagok szedésekor a hiperaktivitás és a figyelemzavar tünetei mérséklődtek a 

gyerekeknél. Ha tehát a dopaminkiválasztás gyógyszeres stimulációja eme 

gyerekek viselkedésének normalizálódásához vezet - így hangzott az ebből a 

megfigyelésből eredő egyszerű végkövetkeztetés -, akkor ezeknek a zavaroknak az 

okának a gyermek agyának elégtelen aktivitású dopaminrendszerében kell lennie. 

Azt azonban figyelmen kívül hagyták a teória szószólói, hogy az akkoriban is már 

izgatószerként ismert amfetaminok voltaképpen ingerfokozóként hatnak és az 

impulzuskontrollt még tovább süllyesztik, ugyanakkor hipotézisük 

alátámasztására csak annyit tudtak felmutatni, mint a tünetek megfigyelt 

javulását az amfetaminok beadása után. Máig sem sikerült az akkoriban a 

hiperaktív gyerekek agyában gyanított dopaminhiányt kétséget kizáróan 

bebizonyítani. Mégis a mai napig tartja magát ez a teória. 

 

Az ADHD-páciensek agyában talált elváltozások 

 

A vizsgálatok zömét iskolás- és pubertáskorúakon végezték, tehát egy olyan 

időpontban, amikor a magatartászavar az esetek többségében már évek óta döntő 

befolyást gyakorolt arra, hogy ezek a páciensek hogyan használták az agyukat. 

Hogy ezek az oly későn megállapított elváltozások már megvoltak-e akkor, amikor 

a gyerekek az ADHD első tüneteit mutatták, tehát kisgyermek- és óvodáskorban, 

még alig vizsgálták. Amíg nem tudjuk, hogy egy zavar kezdetén milyen 

elváltozások lépnek fel, addig folyton az a veszély fenyeget, hogy a csak később 
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jelentkező, és többnyire jól is mérhető következményeket a zavar okának tartsuk. 

Az ADHD esetében nem ismerjük az elsődleges okot. Hogy ezeknek a gyerekeknek 

az agyában tényleg túl kevés (vagy esetleg túl sok is) dopamin szabadul-e fel, még 

az új, képet adó eljárásokkal sem bizonyítható. Az utóbbi évek molekuláris 

biológiai technikáival tett minden erőfeszítés, melyek egy olyan jellemző, csak az 

ADHD-pácienseknél előforduló zavar vagy speciális rendellenesség kimutatását 

célozták meg a genetikus adottságok szintjén, eleddig sikertelen maradt. Nem 

tudjuk, hogy a leleteknél mely elváltozások elsődlegesek, tehát már kezdetekben 

megvoltak, és melyek jelentkeztek csak később, az elsődleges zavar másodlagos 

következményeiként.   

 

Az amfetaminok hatásmechanizmusa 

 

Ezeket az izgatószernek (pszichostimuláns) is nevezett anyagokat az agy azoknál 

az idegvégződéseknél veszi fel, melyek a dopamint információtovábbításra 

használják. Az agy bizonyos tekintetben amfetamin beszedése után dopaminnal 

árasztódik el, melynek következménye a normális esetben csak a szükséges 

mértékben kiválasztott dopamin által okozott hatások jelentős felerősödése, 

úgymint az éberség serkentése és fenntartása. Az enyhe drogok között igen 

népszerű Ecstasy, Speed is amfetamin alapú. Az agy dopaminnal történő gyors 

elárasztásának következménye a saját dopaminkiválasztás hosszabban tartó 

csökkentése, melynek a szert fogyasztók által megtapasztalt és rettegett 

kellemetlen utóhatásai: levertség, kedvetlenség és fáradt kimerültség. ADHD-

gyerekek - akiknek a jelenleg uralkodó nézet szerint állandó dopaminhiány van az 

agyukban - szülei feltűnően ritkán panaszkodnak hasonló tünetekről. Tehát 

valami nincs rendben az elmélettel. Nem első alkalommal fordulna elő, hogy az 

egy ideig helyesnek tartott hipotézis a későbbiekben helytelennek bizonyulna. 

Ha a Ritalint, vagy akár más amfetamint azonban szájon át kis dózisban 

veszik be a gyerekek, akkor más, az ellenkezője lesz a hatás: ezek az anyagok így 

bevéve megakadályozzák az agy dopaminkiválasztását, így a cselekvési 

impulzusokért felelős dopaminrendszer alapjában véve kikapcsolódik. A külső 

inger (egy izgalmas észlelet) vagy a belső impulzus (tenni akarás érzése) továbbra 

is megvan. A dopaminrendszer idegsejtjei az őket ért ingerek által - mint 

egyébként - aktiválódnak, és szorgalmasan működnek. De nyúlványaik végén 

nincs dopaminkiválasztás. Az inger nem érkezik meg, így nem kerül sor a 

cselekvésre. A gyermek nyugodtan viselkedik, elintézi a tennivalóit, nem lehet őt 

olyan hamar egy cselekedet elvégzésétől eltéríteni, és lényegesen hosszabban tud 

egy dologra koncentrálni. Ez a hatás viszont nemcsak a nyugtalan gyerekekre 

vonatkozik, hanem minden más gyerekre is, csak a hatás náluk kevésbé 

észrevehető. 

Amfetaminok korai felírásának lehet az a következménye, hogy a pubertásig 

a dopaminrendszer idegszálai kevésbé érnek el távolabbi agyterületekig, és az ott 

létrejövő idegnyúlványok és -végződések hálója nem lesz olyan sűrű. Ha a 

dopaminrendszer az ADHD-gyerekeknél - az általunk képviselt feltevés szerint - 

tényleg túlfejlett, akkor a kezeléstől az idegháló további kifejlődését 

„visszakurtítják“. Ha viszont olyan gyerekeket kezelnek Ritalinnal, akiknek 
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dopaminrendszerük nem túlfejlett, és csak hasonló magatartászavaruk van, akkor 

bizonyos agyi területek rendellenesen fejlődnek ki. Ezzel fennáll a veszélye annak, 

hogy olyan betegségek előfeltételeit segítsük elő, mint pl. a Parkinson-kór. 

 

 

Terápiás lehetőségek 

 

A terápiák lehetőségének skálája igen széles: minden olyan antropozófiai 

gyógymód szóba jöhet, melyek az étertest erősítését vannak hivatva elősegíteni, 

mint (gyógy)euritmia, Bothmer-gimnasztika, Extra Lesson, ritmikus masszázs, 

Pressel-masszázs, hidromasszázs, Jungebad (olajdiszperziós fürdőterápia), 

formarajz, festésterápia különböző formái, művészeti terápia (agyaggal, fával vagy 

fémmel), beszédképzés (Sprachgestaltung), zeneterápia, élménypedagógia, 

különféle egyéni fejlesztések. Szóba jöhetnek természetesen nem antropozófus 

gyógymódok is, ezek közül az állatokkal foglalkozás lehet nagyon hatásos, mint 

terápiás lovaglás, kisállatokról történő gondoskodás (hörcsög, tengeri malac, stb.), 

akvárium otthoni beszerzése, célzott pszichoterápiák, drámapedagógia, 

mindenfajta kézműves tevékenység, ahol a folyamat egészére tekintenek, és a 

természetben tartott mindennemű tevékenység. 

Otthon is végezhető gyakorlatokat lehet pl. Thomas Weihs könyvéből (13) 

ajánlani nyugtalan, izgága gyerekek részére. Ezeknek a lényege, hogy előre-hátra 

gyakorlatok legyenek. Ez azt jelenti, hogy pl. 7 lépést megy előrefelé, hetet 

visszafelé, közben számolja a lépéseit. Aztán egyre fogynak a lépések, a második 

körben csak hatot, a következőben ötöt, míg egyhez ér. Ekkor újra emelkednek a 

számok, míg hétig ér. Nehezíthetjük idővel úgy is a gyakorlatokat, hogy az 1-3-5-

7. lépésnél tapsol is hozzá. A 2-4-6. lépésnél tudna esetleg dobbantva lépni. Ez 

persze csak az első körre igaz, a sorozat csökkenésével fokozatosan maradnak el a 

tapsok és dobbantások, míg csak egyet dobbant és tapsol, majd újra növekvő 

számsorrend. Ezeket a gyakorlatokat fantázia és tetszés szerint lehet kedvünkre 

variálni, a lényeg, hogy amit előrefelé tesz, azt visszafelé is végezze. Ez a gyakorlat 

is erősen hat az étertestre, erősítve azt. Az ún. tükörgyakorlatok is nagy hatással 

vannak az étertestre. Itt egy forma felét kell lejárnia a gyermeknek, majd a másik 

formát az előző kiegészítéseként lejárnia. Segítségként krétával rárajzolhatjuk a 

földre a forma másik felét, míg meg nem tanulja. Ezt a gyakorlatot is a 

végtelenségig variálhatjuk, hogy milyen forma fele legyen felezve, majd kiegészítve 

a másik oldalról. 
 

 

1. GA 317, Gyógypedagógiai kurzus, Dornach 1924, 1995-ös kiadás, 71.o. 

2. Barbro Karlén: Und die Wölfe heulten (És farkasüvöltés volt) Perseus Verlag 1998 

3. Az exkarnáció és inkarnáció ideje között eltelt időszakra vonatkozó kifejezés 

4. ld. az illusztrációt 
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5. GA 95, A teozófia kapuja előtt, Stuttgart 1906, 1964-es kiadás, 48-49.o. 

6. GA 99, A rózsakeresztesek teozófiája, München 1907, 1962-es kiadás, 48.o. 

7. GA 99, 53-54.o. 

8. Karl König egyöntetűen a 17. napról beszél az „Embriológia és a világ keletkezése“ c. 1965-

66-os előadásai során, míg Rudolf Steiner általánosságban a 3. hetet említi, vagy a lejövetelt a 18-

21. nap közé datálja. 

9. GA 111, Budapest 1909, 1962-es kiadás, 196.o. 

10 GA 317, Gyógypedagógiai kurzus, Dornach 1924, 1995-ös kiadás, 20-21.o. 

11. Bernard Lievegoed: Entwicklungsphasen des Kindes (A gyermek fejlődésének szakaszai) 

J.Ch. Mellinger Verlag 1995 

12. Gerald Hüther, Helmut Bonney: Neues vom Zappel-philipp (Új ismeretek izgága 

gyerekekről), 2007 Patmos Verlag 

13. Thomas Weihs: Das entwicklungsgestörte Kind (A fejlő-dészavaros gyermek), Fischer 

Taschenbuch Verlag 1985, 81.o. 

 

Jancsek Gábor kilenc éve él Németországban, antropozófus gyógypedagógiai tanulmányait 

Bingenheimban és Bad Boll-ban végezte, jelenleg egy müncheni napköziben foglalkozik 7-

12 éves korosztályú gyerekekkel. 

Megjelent: Metamorfózis, 2008/4 
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Türkössy Szilárd: Konfliktusok és a szabadság 

kötelmei 
 

Eddigi pályám során megfigyeltem, hogy szinte törvényszerűen jönnek el kisebb 

vagy nagyobb konfliktusok azon emberek között, akik szakítani kívánnak az 

öröklött társadalmi rend által kínált intézményi és eljárásrendszerekkel, és 

tulajdonképpeni szabadságban - vagyis nem előre meghatározottan, hanem maguk 

által választottan - akarnak együtt dolgozni bizonyos célok megvalósításáért, 

mégpedig szellemtudományos alapokon. Ezek közé tartoznak például a Waldorf-

intézmények. Adott tehát emberek egy csoportja, akik egy közös úton indulnak el, 

egyetértésben a célokat és a módszereket illetően. Közös az akarat, és vállalják 

mindazokat a nehézségeket, feladatokat, amelyek valami új létrehozatalakor 

jelentkeznek, hiszen minden új megvalósítása, természeténél fogva nehézségekkel 

jár. Mindezt pedig – kimondva vagy kimondatlanul, tudatosan vagy kevésbé 

tudatosan – egy magasabb tudatfokról, tulajdonképp a tudati lélek felé való 

közeledésben teszik. Előbb vagy utóbb azonban felmerülnek olyan nehézségek is, 

amelyek által emberek részvétele, a közös cél vagy akár az egész intézmény léte 

megkérdőjeleződik. Számos mély konfliktust vagy „szakadást” láthattak, élhettek 

már meg az antropozófiai és a Waldorf-mozgalom tagjai, az utóbbi időkben talán 

fokozódó mértékben. Kollégák távoztak (önként vagy kényszerűen), intézmények 

váltak ketté, vagy szűntek meg, emberek – akik együtt akartak megvalósítani 

valamit – kerültek szembe egymással, és így megszakadt a közös munka. 

Felmerül a kérdés: honnan jönnek ezek a konfliktusok? Miért vannak 

egyáltalán, és mi lehet a megoldás ilyen esetekben? Hogyan kell(ene) ezekre 

rátekintenünk, ha a tudati lélek felé szándékozunk közeledni, akár ezek által is? 

Távol álljon tőlem, hogy „tudjam”, mi „a” megoldás, de hadd írjak le néhány 

gondolat-kísérletet, amelyek talán érdemesek a kipróbálásra. 

Konfliktusok, problémák, nehézségek – talán azt is írhatnám, próbatételek – 

felmerülésekor sokszor kiderülhet, már az indulásnál el lettek ültetve ezek 

magvai. Pl.: tapasztalatlanság, túlzott lelkesültség, figyelmetlenség, a 

körültekintés hiánya, a „célok, feladatok és munkamódszerek” előre meg nem 

határozása, előre megegyezés hiánya, félreértés (nem ismételjük meg, mit hogyan 

értettünk), gazdasági-pénzügyi kérdések nem kellő súlyú figyelembe vétele, 

pedagógiai (szellemi) kérdések nem kellő tisztázása, emberi kvalitások nem helyes 

felmérése, személyes ellentétek előre nem látása, stb. Egy-egy nehéz helyzet 

kialakulásakor sok minden kiderülhet, ha vesszük a fáradságot, hogy áttekintsük 

azok gyökerét, múltját. Ebből pedig – ha kellően „hűvös fejjel” voltunk jelen – máris 

adódhat egy sor megoldás, de legalábbis egy sor lehetőség a megoldásra. Ezek 

között nyilván ösztönösen jelenik meg a „távozás”, „szakítás”, „megszüntetés”, de 

talán érdemes megfontolni azt is, vajon ezek valódi megoldást jelentenek-e, és nem 

csak a probléma újabb felmerülésének elodázását (miből fakadt a probléma?), ill. 

valóban ezek jelentik az elsődleges megoldást, és nincs semmilyen egyéb olyan, 

amit még ki lehet próbálni? A tudatosítás kulcsfontosságú. 
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Meggyőződésem, hogy a tudati lélek embere nem gondolkodhat véletlenekben 

vagy a sorsnak/körülményeknek való kiszolgáltatottságban, melyekben 

tehetetlenek vagyunk. (Természetesen adódhatnak helyzetek, amikor valóban 

tehetetlenek vagyunk, és valóban ki vagyunk szolgáltatva, de az erőfeszítések, 

melyeket az ilyen helyzetekben tettünk, még ha csak gondolatilag is, nem 

maradnak gyümölcsök nélkül.) Ebből következően a tudati lélek embere tisztában 

van vele, hogy minden céllal történik, és mindennek üzenete van az emberek 

számára. Ez kikutatható, azonban természetes, hogy az ember nem jut el mindjárt 

– noha meg van a lehetősége – e cél és üzenet helyes értelmezéséhez. Ebben az 

esetben újabb helyzet szükségeltetik, hogy az embernek legyen lehetősége újra 

„próbálkozni” a tanulság helyes megfogalmazásával, és beépítésével. Ha azonban 

a tudati lélek útját járó megfogalmazza – mégpedig tiszta szándékkal és a helyes 

távolságból – a kérdést: miért van ez vagy a helyzet, akkor – egy belsőleg 

kiüresített állapotban – megkaphatja, maga is kimondhatja a választ, akár egy 

„aha-élmény” képében. De tapasztaltuk már azt is, hogy mondjuk egy 

párbeszédben hangzik el mögöttünk, míg sorban állunk a pénztárnál, vagy egy 

óriásplakáton olvassuk, stb. Ezt a kapcsolatot tudatosan használni lehet, bár 

kétségtelen, hogy tiszta szándék kell hozzá, ami sokszor azért sérül, mert egy 

konfliktushelyzetben a legnehezebb elérni, hogy saját nézőpontunkat 

(sértettségünket) félretegyük. Ha azonban mégis ráébredünk, miért van a helyzet, 

mi az üzenete, máris adódik, mit lehet vagy kell tenni. 

Még egyszer visszatérve az ún. véletlenekre. Ha ki merjük mondani, a tudati 

lélek embere nem gondolkodhat véletlenekben, és mindennek oka, célja, üzenete 

és tanulsága van, akkor egy konfliktushelyzetben szóba kell, hogy jöjjön a 

környezet szerepe: azoké az embereké, akik a konfliktusban részt vevők körül 

állnak, és tanúi egy ilyen folyamatnak. A tudati lélek tisztában van vele, hogy az 

anyagi világba beleszövődik a sors (karma) fonala is. Ilyen módon közvetlenül és 

közvetetten, kapcsolatainkban és sorsunkban össze vagyunk kötve egymással, s – 

ahogyan Rudolf Steiner beszél róla – egész sorsháló szövi át az emberlétet. Egy 

konfliktusban tehát mindig van „külső kör”; ki merem jelenteni, hogy a 

környezetnek mindig van szerepe/feladata a próbatétel idején. E szerep lehet része 

az okoknak is, de lehet, hogy „pusztán csak” lehetősége van arra, hogy az 

eseményeket segítse úgy alakítani, hogy az a sorsnak és a feladatmegoldásnak 

megfelelően alakuljon. Lehet tehát csupán kívülről szemlélni, és nem tenni 

semmit, vagy semmi jelentőségteljeset, de lehet segíteni is. Természetesen rögtön 

felmerül a kérdés: mi a valódi segítség? Nyilvánvalóan nem: véd- és dacszövetség, 

alkalom saját korábbi sérelmeink későbbi megtorlására, szimpátiáink vagy 

antipátiáink kiélése, kedvenc gondolatunk hangoztatása, stb. Rudolf Steiner egy 

helyen valahogy úgy említi: el kell jutnunk oda, hogy „bölcs segítséget tudjunk 

adni”. Vagyis nagy a kísértés a belealvásra még a környezetnek is. Észben kell 

tartanunk, hogy ha „bölcs segítséget” kívánunk kínálni (és itt szándékosan 

használom a „kínálni” szót), akkor bizony ébernek kell lennünk, kell, hogy legyen 

szemünk a látásra. A segítség tekintetében – ha valódi akar lenni – ez sosem veheti 

el a másik szabadságát, hiszen akkor nem ő fogja a megoldást kivívni, hanem 

„kölcsönvett receptet” követ csak. Ezért használom a kínálni szót, mert a másikra 

kell bízni, akar-e élni ezzel a segítséggel, legyen az bármi, ami morális. (Segítséget 
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igénybe venni, ha nem vagyok eléggé erős vagy nincsenek még megfelelő 

képességeim, nem tilos.) Valamint: segítség az, ami a másiknak segítség, és nem 

az, amiről én gondolom, hogy segítség. Nyilván célszerű tehát egyszerűen 

megkérdezni: „mi jelent neked segítséget”? Ill.: segítség az, ami segít a karmikus 

feladatot beteljesíteni. (Részvétlenséget tükrözne a karmára úgy gondolni, hogy az 

a másik ember baja, nekem semmi közöm hozzá. Ugyanakkor kell tudnom úgy 

segíteni, hogy abban a másik megélje és megoldja a saját feladatát, mindeközben 

pedig ne sikkadjon el tekintetem arról, hogy mi ebben az én dolgom. Szép 

feladat…) Végezetül: a környezet szerepe nem lehet szeretetlen. Segítséget 

nyújtani, meghagyni a másik (többi) ember szabadságát és felelősségét, 

érzékimentesnek lenni, vagyis torzításmentes tükör szerepét betölteni lehet és 

szükséges, de ha ez nélkülözi a szeretetet, akkor nem fogunk elérni valódi 

megoldást. (Itt újabb kérdés merül fel: mi az a szeretet? Nos, nem hiszem, hogy 

erre lehetne definíciót írni, minden esetre induljunk ki abból, hogy „a szeretet nem 

nyálas”, ahogy Dubravszky Laci bácsi írja, és amíg érzéki, addig vak és szimpátia-

antipátia szinten marad. Legalább elfogadó szeretetet kell tudnunk kialakítani…) 

Ha a környezet tehát nem vesz át kontroll nélkül álláspontokat, igyekszik 

megtartani a magasabb nézőpontokat, és képes morális intuícióval szellemi 

megoldást lehozni, akkor – emberszeretettel, szabadságban és szabadságot 

meghagyva – erőt hoz létre azok számára, akiknek még nehezebb feladat jutott. 

Ez az erő képes helyzetbe hozni a konfliktusban részt vevőket, képes új lehetőséget 

teremteni, amivel ha az érintettek élnek, némileg könnyítettebb helyzetben 

próbálkozhatnak újra a megoldással. A kimenetel persze sokféle lehet, még így is, 

de ez már másik kérdés. 

Nem szabad megfeledkeznünk a kommunikáció módjáról, a szóhasználatról 

sem. Nyilvánvaló, hogy érzékeny helyzetben kettőzött figyelemmel kell 

megválogatnunk, mit és hogyan mondunk, mert a szó képes további indulatokat 

generálni, de gyógyítani is. Nem lehetünk kioktatóak, mást okolóak, gőgösek, mint 

akik tudják, mit kell ilyenkor tenni, mert kívülről mindig könnyű beleszólni 

valamibe. Ez tehát nem segít. Ahogyan a kéretlen tanácsok sem, és a 

„leereszkedő”, „segítő” magatartás. Fontos, hogy a másik ember érezze, valóban 

segíteni akarnak neki, mely segítség nem leereszkedő, nem erőszakos, és meg 

akarják találni azt, ami neki segítség. Sokat jelent, ha megpróbáljuk beleélni 

magunkat a másik helyzetébe, vagy meggondoljuk, nekünk mi lenne valódi 

segítség. Nyilván nagyon nehéz, de annál nagyobb üdvöt hozó, a többszempontúság 

figyelembe vétele, akár a konfliktusban részt vevők, akár a környezet tagjai 

vagyunk. A beszéd tehát kiemelkedő szerepet játszik. 

Egy próbatétel során talán a legfontosabb az, ha egy pillanatra megállunk, 

hogy megfogalmazzuk, milyen irányt akarunk szabni az eseményeknek, milyen 

célt akarunk elérni a továbbiakban, s e cél kinek/minek jó, és milyen időszakra 

vonatkoztatva. (Itt kénytelen vagyok némi kitérőt tenni. Egyrészt azért, mert el 

kell gondolkodnunk – ha lehet, még azelőtt, hogy „helyzetben” lennénk -, mi az, 

hogy jó. Mi a jó? Mit tudnánk válaszolni, ha rájönnénk, egy dolog tulajdonképp 

nekünk jó igazán, vagy rövidtávon jó, de aztán „benyújtja a számlát”. Ha rögtön 

csak a környezeti kérdéseket, esőerdőket vagy a közvetlen környezetünk 

talajvizeit tekintjük, akkor bizony szép számmal találhatunk erre konkrét 
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példákat. Természetesen itt ki kell zárnunk az elfogult magyarázatokat, vagy azt, 

amikor valaki megpróbál igazolni egy-egy saját, elfogult, érdekorientált szándékot. 

Az ilyen „megmagyarázásoknak” jó megítélője az egészséges igazságérzet és a 

lelkiismeret (ha tovább nem tudunk menni). A jó megítélésénél tehát mindig 

tekintetbe kell vennünk a rajtunk kívül álló – pl. a másik ember, az intézmény, a 

feladat, stb. – érdekeit, a morális vonatkozásokat, az elfogulatlanságot és az 

időintervallumot, ami megmérheti az „adott jó” valódiságát. „Jó az, ami másnak is 

jó, és hosszú távon jó.” – hallhattam többször tanítómtól, Kovács Gabriellától. Nos, 

elgondolkodtató…) Ha ezeket átgondoljuk, és ebben nem a saját érzelmi világunk 

szubjektuma játszik szerepet, akkor szintén eljuthatunk oda, ahol már láthatóvá 

válnak lehetséges megoldási utak és szándékok. 

Nagyon fontos, hogy konfliktusok, nehéz helyzetek esetén különválasszuk a 

saját vágyakat és a feladatot. Természetszerű, hogy amikor – jogosan vagy sem – 

megkérdőjeleződik valami (főleg valaki!), akkor ösztönösen is mutogatunk, 

okolunk, hárítunk, védekezünk, s ennek megannyi formája létezik. (Külön 

fejezetet érdemelne, hogy a különböző temperamentumok hogyan viselkednek 

ilyenkor. Pl. a kolerikus támad, a flegmatikus megsértődik vagy mártír szerepbe 

vonul, a szangvinikus hisztizik vagy „rácsapja az emberre az ajtót”, a melankolikus 

bemerevedik, stb., stb.) Itt nyilván felértékelődik a – kellő – önismeret szerepe. A 

kérdés az, vajon ebben meddig jutottunk már el. Végtelenül nagy jelentősége lehet, 

ha kívülről tudjuk látni magunkat, miközben „benne vagyunk a malomban”. De 

sokat segíthet az is, ha átgondoljuk: milyen feladatra szerződtünk, mi „a dolog” 

lényege, mi ebben/ennek a fontos, és nem saját magunknak. Vajon vagyunk-e 

annyira erősek, hogy a feladatért, a dologért hátra tudjunk lépni? Vagy 

éppenséggel ne hozzunk kompromisszumot, hiszen van, amiben épp a dolog 

lényege vész el egy kompromisszummal. 

Itt jön tekintetbe még a vélemény kérdése is, amit az előző fejezetben (III./2) 

már taglaltam. Mindazonáltal az ott leírtakat itt is fontos tekintetbe venni, a 

megfelelő – ide vonatkoztatott – összefüggésekben. 

Rudolf Steiner persze „egyszerűen” megfogalmazza, hol találjuk a megoldást 

adott esetben: ott, ahonnan a morális intuíció fakad. Tanulmányozzuk hát, mi is 

az a morális intuíció, és kezdjük el tudatosan keresni, hiszen „magától” nem biztos, 

hogy megterem! (Ld. Rudolf Steiner: A szabadság filozófiája.) Morális intuíció által 

mindig az adott helyzetnek és időminőségnek megfelelő – morális – megoldást 

fogjuk megtalálni. 

Most pedig tekintsünk át egy kozmológiai aspektust. (Nekem mindig jó 

mankó, ha a kozmosz princípiumait hívom segítségül a gondolkodásban és a 

megvalósításban, hiszen ezáltal sokkal könnyebb „személytelenné” tenni egy 

helyzetet, vagy kívülről rátekinteni valamire, még akkor is, ha személyesen erősen 

érintettek vagyunk.) Tudjuk, hogy a kozmoszt és saját lényünket is olyan 

princípiumok építik fel, amelyben szellemi lények és erők hatnak. E lények és erők 

„lakhelye” – de úgy is mondhatjuk: legvilágosabb megnyilvánulási formája – a 

bolygórendszer. „Amint kint, úgy bent, amint fent, úgy lent.” – hangzik a hermészi 

mondás. A „külső” hatások tehát bennem is érvényesülnek, vagyis: a princípiumok, 

szellemi hatóerők hajlamosítanak engem ilyen vagy olyan irányban. Igaz, rajtam 

múlik, hogy e hajlamosító erőket mennyire engedem magamban és a 
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megnyilvánulásaimban érvényre jutni, de sok minden múlik azon, honnan 

tekintek rá ezekre vagy akár saját magamra, és mennyire vagyok „én” erős, 

mennyire vagyok képes uralni gondolataimat, érzelmeimet és cselekedeteimet. Ha 

(bolygó)princípiumokban gondolkodom, akkor azt is látom, minden időpillanatnak 

minősége van, ami tart egy ideig s aztán megszűnik. Egy minőség sosem ismétli 

ugyanúgy önmagát. Ha tehát jön egy helyzet – egy időminőség – ami fölött nincs 

uralmam, azt felfoghatom lehetőségként is, ami többet ugyanúgy sosem tér vissza. 

Ilyen szempontból az ebben az időminőségben hozott döntéseim és tetteim 

beleírják magukat az adott princípiumba, s az később azzal fog visszatérni 

hozzám/hozzánk. Nézzünk pl. egy Mars minőséget. A Mars hajlamosíthat 

indulatokra, szóváltásokra, meggondolatlan cselekedetekre, harcokra, 

küzdelmekre (belül és kívül is). Tapasztaltuk már, hogy szituációk egyszerűen 

csak jönnek, és nem mi mondjuk meg, mi hogyan alakul. Időnként vannak 

hullámvölgyek és hullámhegyek is. Nekem tehát abban van a szabadságom, hogy 

szűretlenül engedem át magamon pl. az indulatokat, vagy megpróbálok a bennem 

ilyen módon megjelenő Mars-erőkre hatást gyakorolni. Ha tudom, hogy a Mars-erő 

megnyilvánulhat pl. önuralomban, a szellemi aspektusok felé tett 

erőfeszítésekben, beszédben, lényeglátásban és lényegmondásban is, akkor meg 

van a szabadságom, hogy magamban – s ezáltal körülöttem – ebbe az irányba 

emeljem fel, kvázi nekifogjak megnemesíteni. Amit magamban megdolgozok, 

magasabb szintre emelek, az hatni fog rajtam keresztül is. (Gandhi szavai jutnak 

eszembe: Ha meg akarod változtatni a világot, kezdd magaddal!) Mindehhez 

természetesen éber jelenlét szükséges, hogy erről tudjak így – némileg eltávolodva 

– gondolkodni. De hát ebben segít, ha a princípiumok nyelvét alkalmazom. Tehát: 

tudatában vagyok, hogy mi történik bennem és körülöttem, be tudom azonosítani, 

hogy milyen erő kapott szót, és tudom, mi ennek magasabb minősége. Tudatában 

vagyok annak is, hogy az erők hatása, az időminőség csak időleges. Nem fog tehát 

így visszatérni, ezért ezt az időminőséget lehetőségként is felfoghatom, amit most 

ki lehet használni. Ennek a negatív vetülete, ha arra gondolok, hogy csak eddig és 

eddig kell „kibírni”, mert „elmúlik”. A kérdés itt persze az, hogy hogyan múlik el 

ez a minőség, tettem-e bele bármi erőfeszítést is, hagytam-e benne valamilyen 

nyomot, és az milyen? Ha erőt tettem bele, az gyümölcsöt fog hozni, mert amikor 

a Mars-feladat legközelebb eljön, már töltöttem bele valamit, és máshonnan 

indulok a következő alkalommal. Ha viszont passzívan hagytam, hogy 

megtörténjen „magától”, netán rontottam rajta, mondjuk immorális 

cselekedetekkel, akkor legközelebbre csak fokoztam a princípiumnak való 

kiszolgáltatottságomat. És itt fontos annak tudatosítása is, hogy a princípiumok 

jelentkezése bizonyos periodicitást mutat: egyesek hamarabb és gyakrabban 

jelentkeznek (pl. Hold, Merkúr), míg mások ritkábban, de tartósabban és nagyobb 

erővel hatnak (pl. Szaturnusz). Vagyis: előbb vagy utóbb, de a helyzet vissza fog 

térni; igaz, másként. Jóllehet, ha a hozott kihívásra passzívan (vagy negatívan, 

immorálisan) reagáltam, akkor nyilván nem várhatom, hogy amikor legközelebb 

jelentkezik, könnyebb lesz az általa kialakított helyzet/feladat. Amennyiben 

ismerjük az emberi életek körforgásait, hogy honnan jövünk és mire készültünk, 

tudjuk, hogy e princípiumokból szőjük össze – isteni-szellemi lények segítségével 

– lénytagjainkat. Ezek az erők tehát valamilyen minőséggel bennünk vannak! 
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Ebből következik, hogy nem véletlenül van épp olyan princípium-minőség 

bennünk, amilyen – hiszen ezeken és ezekkel dolgozni akarunk földi létünk alatt -

, ill. hogy bennünk vannak adott princípiumoknak megfelelő hajlamok. Az egyik 

ember hajlamosabb az indulatokra, a másik kevésbé, az egyiknek erősebb az 

önuralma, a másiknak kevésbé, az egyik jobban meg tudja fogni és fogalmazni a 

lényeget, a másik kevésbé, stb. Vagyis, magamban hordozok egy hajlamot, ami 

lehet, hogy gyengeség, és dolgozni akartam vele, lehet, hogy erősség, és fel akartam 

használni a világ érdekében. Bennem van pl. egy Mars-feladat, és nem mindegy, 

hogy amikor az időminőségben a Mars-minőség dominál (nyilván mindig minden 

minőség működik, de az egyik aktuálisan kevésbé, a másik meg intenzívebben), 

akkor van alkalmam – a bennem hordozott hajlam szerint – tenni ennek 

megoldásáért (magamban és odakint is). Az időminőség – tehát a princípium – 

helyzetbe hoz, kihív és elhív valamire, én pedig válaszolok, valahogyan. Rajtam 

múlik, hogy hogyan, még ha oly nehéz is. De tudnom kell, lehetőséget szalasztok 

el, ha nem teszek semmit, és a hozott feladat megvalósulása semmit nem megy 

előre. Át kell tehát gondolni, vajon az időminőség szerint mi a „jó”, annak 

értelmében, amit fentebb ezzel kapcsolatban már említettem. Fel kell tenni a 

kérdést: „felállni”, „szakítani”, eltávolodni, összeveszni, stb. a megoldás; valóban 

ezt kell-e tenni, vagy sem? Mire hív el a feladat? – ezt a kérdést igen üdvös 

megfogalmazni. Eltávolodni, másba fogni időnként feladat, de kérdés, hogy ezt 

milyen „hajlam” ösztönzi bennem, vagy mennyire „én” döntöm el, mert valami újat 

kell létrehozni, szabadságban, szeretetben. (Lehet-e szabadság az indulat?) Innen 

már érthető, hogyan lehetséges az, hogy emberek egy csoportja szövetkezik egy 

feladat megvalósítására, s aztán – szinte szükségszerűen – jön a konfliktus. Ezek 

az erők, hajlamok bennünk vannak, s földi létünk előtt egész másként 

„gondolkodtunk róluk”: meg akartuk oldani, amit meg kell, és fel akartuk 

használni, ami bennünk már megdolgozott erő arra, hogy a világ fejlődjön. Ezek a 

hajlamok minden emberben benne vannak – rejtetten vagy kevésbé -, de amíg egy 

külsőleg ráhúzott, örökölt rendszerben vannak, addig nem is jönnek ki olyan 

erősen, hiszen van egy szabályozottság. (Pl. igazgató, főnök vagy bármilyen 

hierarchikus rendszer.) Azonban próbáljunk csak meg szabad teret adni 

mindannak, ami bennünk van: rögtön meglátjuk, mi jön elő! A magasabb szempont 

és egyben a nehezebbik feladat ezek megdolgozása, megoldása, megnemesítése, 

ráadásul közösségben és szabadságban. Látható, hogy ez így jóval nehezebb. 

(Könnyebb az igazgatót szidni a háta mögött, és tenni, amit megszabtak, azzal 

egyet nem értve, magunkat felmentve, hiszen „ilyen a rendszer”.) A 

konfliktusokban tehát a princípiumok megmutatják magukat, s ez alkalom nem 

csak az önmagunkkal és másokkal való ismerkedésre (megismerésre), de a 

megoldásokra is. 

Nos, ha nincs külső meghatározottság, akkor szabadon áramolhatnak 

megoldatlanságaink, de alkotó erőnk is. A jövő útja a szabadságé; nem lehet a 

végtelenségig „felülről meghatározott módon” élni, s ez nem csak társadalmi 

vonatkozásban, de szellemileg is így van. Az embernek fel kell nőnie oda, hogy 

kozmikus értelemben is felelős tudjon lenni magáért, a rábízottakért és a világért. 

Felmerül a kérdés: hogy fejlődjön tehát a tudati lélek, amíg ezt a Szabadságot nem 

vívtuk ki? Hogyan mehet előre ez a feladat, ha eleinte – törvényszerűen – 
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alacsonyabban fejlett oldalunk nyilvánul meg, pl. konfliktusokban? Hogyan válhat 

valóra, ha egy próbatétel során mindig csak elfordulunk egymástól és a feladattól? 

Úgy vélem, ha szabadságban akarjuk ezt is megoldani (márpedig a 

szabadsághoz szabadságban kell, hogy vezessen az út), addig, amíg még nem 

tudjuk uralni magunkat vagy csak részben, amíg még nem tudunk megfelelően 

élni szabadságunkkal, addig ki kell találnunk, milyen legyen ez az átmenet.  A 

konfliktusok tekintetében pl. lehet olyan közös „szabályrendszert” (eljárásrendet) 

létrehozni, amit együtt alkottunk meg, lehetőleg még „békeidőben”, és mindenki, 

aki e közösség tagja, szabad akaratából veti alá magát ennek. Erre már látszanak 

kezdeményezések. Természetesen amit „békeidőben” találtunk ki, nem biztos, 

hogy megállja az idők próbáját, vagy lehet, hogy egy idő után már elavulttá válik 

magától is. Ezért meg kell hagynunk azt a szabadságot, hogy ezt a 

szabályrendszert folyamatosan megváltoztathassuk. (Ki kell itt térni egy mondat 

erejéig legalább, hogy a szabadság nem azt jelenti, hogy „azt csinálok, ami nekem 

tetszik”, tehát itt nem lehet szó saját szabadosságom eloldásáról. De ezt hivatott 

kontrollálni, ha a szabadságot közösségben tűzzük ki célul, hiszen gyorsan be 

fogjuk látni, hogy amikor szabadon „elengedem” önös szempontjaimat, akkor a célt 

– jelen esetben pl. egy közös szabályrendszer megalkotását – nem fogjuk elérni, 

csak vége-hosszat vitatkozunk. Szabadságot kivívni egyébként is csak közösségben 

lehet. Mennyire tudok tehát hátralépni saját szabadságomban a közös cél 

eléréséért?) Tudatában kell azonban lennünk annak is, hogy egy ilyen 

szabályrendszer megalkotása, melynek során élünk a szabadsággal, de nem 

szabadosságban, egyelőre, mint „engedmény” jelenhet meg, és mint mankó, de 

nem, mint végcél. Az ember általában fokozatosan épít fel egy utat, ha valamit el 

akar érni, ki akar fejleszteni, és nem mindjárt a végcéllal kezdi. (Ez még a 

testedzésben is igaz.) De végig tudni kell, hogy a végcél micsoda: jelen esetben a 

belsővé tett, morális szabályrendszer elérése, amikor már nem teszek olyat, ami 

másnak nem jó. Tudomásul kell vennünk, hogy jelen fejlődési állapotunkban még 

csak úton vagyunk a szabadság felé (nem mindenben vagyunk meghatározottak, 

de még nem vagyunk teljesen szabadok), és amíg el nem érjük a kozmikus 

értelemben vett szabadságot, addig ilyen segédeszközökhöz nyúlhatunk 

segítségképpen. Ha a tudati lélek kibontakozik, akkor látni, tapasztalni fogja, hogy 

egy valóság létezik, ebből adódóan a konfliktusok jelenlegi formája értelmét veszti, 

a szubjektív igazságok pedig megszűnnek létezni. A tudati lélek azonban 

mivoltánál fogva igényli, hogy éberen alakítsuk „én”-ünkből kiindulóan az ide 

vezető utat. 

Nem szabad itt még megfeledkezni a humor kérdéséről sem. Ha tudunk saját 

gyengeségeinken, ill. problémáinkon – azokat nem eliminálva – egy jót nevetni, az 

óriási segítség lehet. Rudolf Steiner valahogy úgy említi, hogy az életet nem lehet 

elviselni humor nélkül. 

Óriási kihívást jelent a konfliktusok vonatkozásában – egyben óriási 

lehetőséget – az empátia, az együttérzés. Ahogyan Rudolf Steiner a Miatyánkról 

szóló előadásában felhívja a figyelmet erre: a másokkal való együttérzés 

kiegyenlítheti azt, amit mások ellenünk tesznek. Kétségtelen, hogy ehhez először 

„ki kell jönni a zsákból”, amelyben leszűkült látásmódunk által egy konfliktusban 

benne vagyunk. Maga a gondolat, hogy a mások iránti együttérzés bennem 
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kiegyenlítő hatást kelthet, szabadságban, morálisan és egyben nagylelkűen, erőt 

ad és kivezethet a saját poklomból. Erre gondolni „semmibe sem kerül”, csupán 

egy olyan döntés kérdése, melyet magamban magammal intézek el. 

Ehhez hasonlóan még egy nehéz feladat „haladóknak”: „Kíséreljük meg pl., 

hogy a környezetünkben lévő emberekkel szemben tartózkodjunk minden ítélettől. 

Ne mérlegeljük, hogy vonzónak vagy visszataszítónak, butának vagy okosnak 

találunk-e valakit. Próbáljuk meg félretenni ezt a zsinórmértéket, és az embereket 

tisztán önmagukból megérteni. A legjobb gyakorlatokat azokkal az emberekkel 

kapcsolatban végezhetjük, akiktől irtózunk. Nyomjuk el teljes erővel ezt az 

irtózást, és engedjük, hogy elfogulatlanul hasson ránk minden, amit tesznek. – Az 

ilyen vagy olyan ítéletet kihívó környezetben nyomjuk el ítélkezésünket, és 

fogadjuk elfogulatlanul a hatásokat. (Ennek az elfogulatlan odaadásnak semmi 

köze sincs a ’vak hithez’. Nem azon múlik a dolog, hogy vakon higgyünk, hanem 

azon, hogy ne helyezzük a ’vak ítéletet’ az eleven hatás helyébe.) Engedjük, hogy a 

dolgok és események szóljanak hozzánk, és ne mi beszéljünk róluk. … 

Amíg az ember még hajlamos rá, hogy túlértékelje önmagát a környezete 

rovására, addig elzárja maga elől a magasabb megismerésre vezető utat. 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.” (2) 

„A tanítványnak egyre inkább eszményképévé válik, hogy az élet eseményeit 

belső biztonsággal és nyugalommal fogadja, és azokat ne a saját lelkisége, hanem 

azok belső jelentősége, belső értéke szerint ítélje meg.” (1) 

A konfliktusok szempontjából mindenképp figyelemre méltó az, ahogyan ma 

a hibáinkból képesek vagyunk tanulni. Kevés olyan eset van, amikor előre tudjuk, 

milyen út vezet a helyes megoldáshoz; vagy ha tudjuk, akkor ez teljesül. Ma még 

többnyire ott állunk, hogy döntünk valami mellett, s ha mégoly alapos megfontolás 

is előzte meg e döntést, kiderülhet a folyamat végén, mennyiben nem volt ez helyes. 

Itt tartunk ma. Lényeges azonban, hogy a folyamat végén, tehát utólag, 

áttekintsük, elemezzük, értékeljük ki és tudatosítsuk, mi hogyan történt, mi 

minek lett az eredménye, és mi milyen eredményt hozott. Ebből nagyon sok 

tanulságot le tudunk vonni, még hibáinkra, tévedéseinkre vonatkozóan is. Nem 

tudunk ma még hibátlanul cselekedni, de képesek vagyunk utólag tudatosítani, 

átvilágítani valamit szimpátiától ás antipátiától mentesen! Ebből a szempontból 

kétség kívül az is nagyon fontos, ha képesek vagyunk még a dolgok folyamatában 

megfigyelni jelenségeket, tendenciákat, ami bizonyos mértékben a jelenhez és a 

jövőhöz kapcsolódik. A jelenségek tudatosításával pedig megtalálhatjuk azt a 

választ, ami helyes lépés lehet nem a felszín, hanem az e mögött húzódó okok 

tekintetében. Nem biztos tehát, hogy maga a konkrét konfliktus megoldása a 

valódi megoldás. Lehetséges, hogy a konfliktus csak olyan tünet, ami egy mélyebb 

okból származik, ami egy mélyebb, talán kevésbé tudatos hiányosságra hívja fel a 

figyelmet. Ha sikerül ezt tudatosítanunk, akkor egy látszólag oda nem illő lépés 

további konfliktusok elkerüléséhez vezethet. A jelenségek és tendenciák figyelése 

tehát már a jövőbe mutathat. 

Végezetül felmerül a kérdés: Miért fontos ez az egész az embernevelés 

szempontjából? Nos, ha megfontoljuk a fentebbieket, akkor nyilvánvaló, hogy 
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gyermekeink – akik a jövőt rejtik magukban – sem kivételek. Ők is hordozzák 

hajlamaikat, feladataikat, sőt, a közösségi és világfeladatokat. Tudomásunk van 

róla, hogyan tanulnak ők: utánzással, képekben, végül gondolkodás útján. A 

környezet oldalán felmerül az ezeknek megfelelő „eljárás”: példa az utánzás ideje 

alatt, tekintély a képi tanulás alatt, és hitelesség a gondolkodás (ítéletalkotás) 

ideje alatt. A tudati lélek embere egy életút szemlélésekor már a kezdet kezdetén 

tudatában van mindennek, s ha eszközt akar adni az utána Földre jövők kezébe, 

akkor, mint példa, mint tekintély, és mint hiteles ember áll eléjük, ha maga is 

tudatosan, „én”-jéből kiindulóan éri el a szellemi (morális) megoldásokat. Ezzel – 

ha eleinte talán csak kivételes esetekben is – erőt és mintát hoz létre az utána 

jövőknek, amit ők már felhasználhatnak, tovább alakíthatnak. (Szép képet 

élhettem meg erre vonatkozóan nemrég: kenukban eveztünk gyerekekkel, négyes 

csoportokban, s egy vízbe dőlt fa fölött kellett átemelni a kenukat, ha tovább 

akartunk jutni. Az első csapatnak nem volt kire tekinteni, nekik kellett kitalálni 

egy lehetséges megoldást. A többiek mindezt hátulról szemlélték, ugyanis 

egyszerre csak egy kenu fért el a keskeny „ösvényen”. Azonban amint egy csapat 

jó megoldást talált ki, a hátul lévő többi csapat már ezt rögtön alkalmazni tudta. 

Természetes, hogy ez a megoldás nem biztos, hogy működik legközelebb is, amikor 

már más lesz a vízszint. De a tapasztalat beépült…) 

Ahogyan Rudolf Steiner mondta: „Nem lehet elmenekülni a szabadság elől.” 

A szabadság tehát köt bennünket. Megoldásaink és erőfeszítéseink a megoldás 

irányába pedig tanítják az utánunk érkezőket is, jóllehet, nem biztos, hogy örök 

érvényűek. De mindenképp alakítóan hatnak. Egy konfliktusban (is) tehát 

felmerül a felelősség kérdése: biztos, hogy „magánügyről” van szó? 

Legvégül pedig michaeli üdvözlettel intézem magunkhoz azokat a 

gondolatokat, amelyeket Rudolf Steiner a Történelmi szimptomatológiában (GA 

185) fogalmazott meg: 

„Ami az emberiségnek egyedül és kizárólag üdvöt hozhat a jövőben – 

az emberiségnek, tehát a szociális együttélésnek – az az egyik embernek a 

másik iránti élénk érdeklődése. A tudati  lélek korszakának különös 

sajátossága, hogy az egyik ember elkülönül a másiktól. Hiszen az 

individualitás, a személyiség feltételezi, hogy az egyik ember a másiktól 

belsőleg is elkülönül. De ennek az elkülönülésnek ellenpólusa kell, hogy 

legyen, és az ellenpólusnak abból kell állnia, hogy az egyik ember 

kifejleszti magában a másik ember iránti érdeklődését.  

Amit itt az egyik ember másik iránti élénk érdeklődésén értek, azt 

egyre tudatosabban kézbe kell venni a tudati lélek korszakában. Az 

embertől emberhez irányuló minden önös érdeklődést egyre jobban és 

jobban tudatosítani kell. Azok között a – mondhatnám- legelemibb 

impulzusok között, amelyeket „A magasabb világok megismerésének útja” 

című könyvemben adtam meg, megtaláljuk azt az impulzust, amely a 

szociális életben gyakorlativá válva éppen az emberek iránti érdeklődés 

fokozására irányul. Mindenütt találkozunk az úgynevezett pozitivitással, 
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a pozitivitás érzületének kifejlesztésével. A jelenkor legtöbb emberének 

lelkével teljes fordulatot kell tennie, ha ezt a pozitivitást ki akarja 

fejleszteni, mert a jelenkor legtöbb emberének ma még fogalma sincs erről 

a pozitivitásról. Ember az emberhez úgy viszonyul, hogy ha a másikon 

észrevesz valamit, ami nem felel meg neki – egyáltalán nem azt akarom 

mondani, hogy mélyebben megfigyeli a másikat, hanem olyasvalamit vesz 

észre, ami számára felülről, felszínes észrevétel alapján nem tetszik -, 

akkor elkezd lekezelően ítélkezni, de anélkül, hogy érdeklődést alakítana 

ki iránta: kifogásol, elítél. Az emberiség jövőbeli fe jlődése szempontjából 

a legnagyobb mértékben antiszociális – talán paradoxul hangzik, de mégis 

igaz -, ha valakinek olyan tulajdonságai vannak, hogy közvetlen 

szimpátiával vagy antipátiával közelít a másik emberhez. Ezzel szemben 

a jövendő fejlődés szempontjából a legszebb, legjelentősebb szociális 

tulajdonság lesz, ha objektív, egyenesen természettudományos érdeklődést 

tanúsítunk más emberek hibái iránt, ha valakit a másik ember hibái 

sokkal inkább érdekelnek, semmint hogy megkísérelje bírálni azokat. Mert  

lassanként … az embernek különösképpen egyre jobban és jobban kell majd 

a másik ember hibáival szeretetteljesen foglalkoznia. A görög korszakban 

a híres Apollón-templom felett az a felirat állt, hogy „Ismerd meg magad!”. 

Abban a korszakban az önismerethez  még alapvetően el lehetett jutni a 

saját lélekben elmerült töprengéssel; ez most egyre lehetetlenebbé válik. 

Manapság alig tudjuk már valamennyire is megismerni önmagunkat a 

befelé forduló töprengésekkel. Az emberek alapjában véve azért ismerik 

magukat olyan kevéssé, mert csak önmagukon töprengenek, és kevéssé 

tekintenek más emberekre, nevezetesen arra, amit más emberek hibáinak 

neveznek.” 
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Alain Denjean: A 4. generáció – a Waldorf-pedagógia 

100 éve 
 

Egy kanadai dal így írja le, mit hozhat a generációk sora: 

 

„Az ükapád kiirtotta a bozótot a szántóról, 

a dédapád bevetette, 

a nagyapádnak termést hozott, 

az apád meg eladta a telket, hogy hivatalnok legyen.” 

  

1. Történelmi események körforgási ideje 

 

Waldorf-tanárként hozzászoktunk a ritmusokhoz. Főként az évhetesekhez, és az 

azokat harmadoló ritmusokhoz. Az elsőnek az úgynevezett burokhoz, a fizikai, 

éter- és asztráltesthez van köze, míg a másik a belső individualitással áll szoros 

kapcsolatban. Ezek az önálló személyiség fejlődésének legfontosabb ritmusai. 

De mi a helyzet a társadalmi élet intézményeivel és berendezkedéseivel? 

Rájuk is ezek a ritmusok érvényesek? Éppen 100 évvel ezelőtt, 1917-ben egy 

előadás ciklusában1 hívta fel Rudolf Steiner a figyelmet arra, hogy a szociális 

képződményekre más ritmusok vonatkoznak. A történelmi események körforgási 

idejéről beszélt. Egy ember egy impulzust helyez a világba – például egy új ötlet 

nyomán céget alapít. Steiner szerint 33 és fél év, vagyis egy teljes emberöltő, míg 

ez az impulzus, ez a gondolat- és tettcsíra társadalmi valósággá válik. Majd 66 

éven át tovább hat a tudatalattiban és 100 év után érkezik meg a civilizációba. Egy 

spirituális impulzus, egy ötlet világgá, civilizációvá vált. A 100 év elteltével lehet 

az impulzus élő, eleven vagy éppen kiüresedett. Mindez attól függ, hogy azok az 

emberek, akik hozzá kapcsolódnak, hogyan hordozzák tovább az impulzust.2 Az 

első generáció gyakran abból táplálkozik, hogy személyesen ismeri az alapítót és 

az iránta érzett tisztelet vezérli őket. A második generáció gyakran már csak az 

előző generációt és annak cselekvési módját ismeri. A harmadik generáció pedig ki 

van téve a veszélynek, hogy csak átveszi az addig sikeres dolgokat, anélkül, hogy 

azokat spirituális tartalom hatná át. Ez esetben a tettcsíra 100 év elteltével nem 

hordoz magában további innovatív hatóerőt. 

A történelmi folyamatokat szemügyre véve meglepő példákat találunk erre a 

fajta ritmusra. Így például Husz János már igen korán harcolt a vallási 

megújulásért, ami miatt a konstanzi zsinat 1415-ben eretnekké nyilvánította. Mi 

lett ebből a felettébb spirituális impulzusból? A Luther-kutatás 1515 körülre 

datálja Luther „toronyélményét”, mely megalapozta a reformációt és elvezetett 95 

tételének kinyilvánításához. A gyümölcs beérett és a spirituális impulzus nagyon 

hamar – még ha nem is harc nélkül - új civilizációs elvvé vált. Nem tekinthető-e 

                                                           
1 Rudolf Steiner; GA 180. 1917. december 23. 
2 Rudolf Steiner; GA 180. 1917. december 26. 60.o. 
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Kopernikusz 1543-ban megjelent forradalmi könyve, a De revolutionibus Cusanus 

1440-es műve, a De ignorantia gyümölcsének, amely életre hívott egy spekulatív 

kozmológiát3? Véletlen-e, hogy Rudolf Steiner 1890-91-ben adta ki Goethe 

színtanát, 100 évvel azután, hogy Goethe belekezdett színekről szóló 

tanulmányába?4 

Egy jó szándékú impulzus leromolhat-e bizonyos körülmények között három 

generáció alatt? 1900 körül Siegmund Freud munkássága nyomán létrejött a 

pszichoanalízis, ami egy materialista szemléletű tan volt, mely elkezdte a 

szexualitást felszabadítani a tabuk alól. 1936-ban Wilhelm Reich kiadta A 

szexualitás a kultúrharcban című könyvet, mellyel tudatosan hozzájárult az új 

beállítódás erősítéséhez. 1968-69-ben igen hamar elterjedt a hippik „Szeretkezz, 

ne háborúzz!” mozgalma. Mit őriz meg mindebből a negyedik generáció 100 évvel 

később? Az új évszázad kezdetén, a 2000-res év táján az intenet új lehetőségeket 

kínál a pornográfiához való hozzáféréshez. 

 

2. A Waldorf-iskolamozgalom három generációja -1919-1952-1985-2019 

 

Az első Waldorf-iskola 1919. szeptember 7-én nyitotta meg kapuit Stuttgartban, 

Rudolf Steiner munkája nyomán és Emil Moltnak köszönhetően. Az „anyaiskola” 

a Waldorf-pedagógia központjává vált az egész világon. Az első 33 évben azonban 

megindító sorsa volt az új iskolának. A nemzetiszocialista hatóságok 1938-ban 

bezáratták, a háború során bombázták, 1945-ben azonban újra megnyitott. A 

stuttgarti iskola kollégiumához írt utolsó levelében5 Steiner a Waldorf-iskolát „az 

aggódás gyermekének” nevezi, de hozzáteszi: „az antropozófia termékenységények 

is jelképe az emberiség szellemi életében”. Ezzel utal a tovább hordozandó 

spirituális impulzusra. Ennek a termékenységnek köszönhetően nyitott meg újra 

a háború után és így az iskola - az időközben létrejött többi Waldorf-iskolával 

együtt - 1952-re elérhette a második generációt. Akkoriban a stuttgarti iskola 

tanárai mindent hordoztak: az oktatáson és a konferenciákon kívül az 

antropozófiai társaságban is tevékenyek voltak, szemináriumi képzés keretében 

gondoskodtak az utódlásról, foglalkoztak a nyilvánosságnak szóló munkával az 

Erziehungskunst című folyóirat révén, és irányították az egész iskolamozgalmat 

(1927-ben megalapították a „Társaság Rudolf Steiner pedagógiájáért 

Németországban”-t, mely a Szabad Waldorf-iskolák Szövetségének előfutára volt). 

Amikor 1953-ban Erich Schwebsch meghalt, aki a Szabad Waldorf-iskolák 

Szövetségét vezette, Emil Weissert vette át annak irányítását. Ez egy egyértelmű 

fordulópont volt. Weissert még sokáig tanított az iskolában, mégis az ő idejében 

vált a szövetség egy olyan szervezetté, amelyben Uhlandshöhe (Stuttgart 

városának azon része, ahol az első Waldorf-iskola alakult - erről kapta az iskola is 

a nevét – a ford.) csak egy volt az egyre sokasodó iskolák között. 

 

                                                           
3 Rudolf Steiner; GA 326. 1922. december 24. 21.o-tól 
4 Rudolf Steiner; GA 291. Előzetes megjegyzések 13.o. 
5 Rudolf Steiner; GA 260a. 405.o. 
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33 évvel később, 1985-ben az iskolamozgalom új kihívás előtt áll. Az elmúlt 

15 évben akkorára nőtt, hogy fennállt a veszély, hogy Németországban, Európában 

és a világon megszakad a kapcsolat a tanárok és ugyanígy az iskolák között. Jörgen 

Smit és mások kezdeményezésére 1986 húsvétján sor került a világ tanárainak 

első ülésére Dornachban, a Goetheanumban. A hatalmas érdeklődésre való 

tekintettel Németországban, Hamburgban, Prienben és Stuttgartban három őszi 

ülést (vagy ahogy akkoriban hívták, tanári konferenciát) is hirdetnek. Az 

„aggódás” és „az antropozófia termékenysége” újra szorosan egymás mellett 

járnak. Azonban a hely: a Goetheanum és a tény, hogy a lehető legtöbb tanárt 

szeretnék továbbképezni, az antropozófia átütő erejéről tanúskodnak. 

 

3. A negyedik generáció 

 

Mostanra a világot behálózó iskolamozgalom 100. évének küszöbén áll. Az első két 

generáció „anyaiskolája” azóta régen „nagymamaiskolává” vált. Mi vár hát ránk? 

Egy pompás 100. jubileum előtt állunk pezsgővel és szép beszédekkel? 100 év 

elteltével az impulzus megérkezett a világba és teljesen indokolt áttekinteni, mit 

tett és tesz vele a világ. Fontos, hogy a Waldorf-impulzusunk visszatükröződéseit 

észrevegyük a világban, akármennyire eltorzultak is: egy iskola vagyunk, ahol a 

diákok eltáncolják a nevüket, a fiúk kötni tanulnak, a gyerekek túl későn 

találkoznak a technikával és a számítógéppel; egy iskola vagyunk olyan 

gyerekekért, akik mindenhol máshol kudarcot vallanának. De egy olyan iskola is 

vagyunk, ahonnan a diákok sokféle tehetséggel jönnek ki. Egy iskola arányaiban 

több érettségizővel, mint az állami iskolákban, egy iskola, ahol a legtöbb tanulóban 

erős szociális érzék fejlődik ki és később szívesen választanak ilyen jellegű 

szakmákat is… És a képet még tovább lehetne színesíteni. 

Vagy a Waldorf-pedagógia egy alternatív nevelési formává vált a 

hagyományos iskolákkal szemben? Hányszor hallottuk az elmúlt években: a 

Waldorf-pedagógia rendben van, de Steinert hagyjuk! Vajon addig 

hagyományozódik át a Waldorf-pedagógia, amíg idegen gyümölcsöket is hordoz? 

Másként mondva: meg tudjuk-e a Demetert a biotól különböztetni. (A Demeter 

márka biodinamikus gazdálkodásból származó termékeket jelöl – a ford.) A 

Demeter bio, de vajon ebből az is következik-e, hogy a bio Demeter? Vajon nem 

lenne-e végzetes a Waldorf-iskolák számára az antropozófiai háttértől való 

elválasztás? 

De ha él is még ebben a pedagógiában az antropozófia termékenysége, 

ugyanúgy fog-e a pedagógia továbbélni, ahogyan kezdődött? Akarunk-e még a 

felsőtagozatos diákoknak gyorsírás kurzusokat tartani? Az 1919-es 12. évfolyamos 

tantervben nem szerepel globalizáció epocha és a szerelem és szexualitás témáját 

sem érintik. Vajon a negyedik generáció is ugyanazokat a formákat alakítja ki az 

antropozófia értelmezése nyomán? Szükséges-e a tabula rasa a fennállókkal 

szemben? Mit lehet és mit kell átvenni? Mit kell átalakítani? Mit kell újként 

létrehozni? Melyek azok a kritériumok, melyek jó döntésekhez vezetnek? 
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4. Fiatal Waldorf-tanárokkal kapcsolatos élmények 

 

Ha az embernek több Waldorf-iskolában rendszeresen alkalma van fiatal 

tanárokat mentorálni, sok tapasztalatot gyűjthet, melyek szubjektív színezetűek 

ugyan, mégsem valótlanok. Újra és újra megállapítom, hogy a fiatalok másként 

kapcsolódnak az antropozófiához, mint a régebbi generációk. Korábban az 

antropozófiai munka középpontjában Steiner írásainak és előadásainak 

tanulmányozása állt. A negyedik generáció fiatal tanárai között azonban gyakran 

azt tapasztalom, hogy az antropozófia tartalmait csoportmunka során, Steiner 

szövegei nélkül akarják feltárni. A közös beszélgetések, gyakran a mindennapi élet 

akut kérdéseiről, képezik a Waldorf-tanári lét alapját. Mikor mélyül el akkor 

individuálisan az antropozófia? Gyakran olyan alkalmak nyomán, melyek hirtelen 

bukkannak fel és amelyeket gyorsan választott az ember. Máskor az elmélyülés 

csak vágy marad, amit a számtalan továbbképzés sem csendesít, sőt inkább tovább 

erősít. A fiatal tanárok nem képesek hát Waldorf-tanárokká válni? Semmi esetre 

sem erről van szó. Tapasztalatom szerint ennek a generációnak a fiataljai magas 

szintű morális normarendszerrel érkeznek, melynek révén hatékony 

tevékenységet képesek kifejteni. Azonban gyakran bizonytalanok ezekben és 

szükségük van a tapasztalt kollégákkal való beszélgetésekre, akik közel hozzák 

hozzájuk az antropozófiát. És amennyiben sor kerül ezekre a megbeszélésekre, úgy 

a lehető legjobb oktatás születhet meg. 

Az idősebb mentoroknak azonban nem szabad elfelejteniük, hogy az 

antropozófiát mindig egyénileg kell és lehetséges átélni, és hogy a mentor és a 

fiatal tanár közti összhang felettük áll. Bennük a másik tettei és céljai iránti 

szeretetteljes érdeklődés, a Krisztus-impulzus6 működik.  Az idősebb mentoroknak 

meg kell tanulniuk meghagyni a szükséges szabad teret a fiatal tanárok számára, 

hogy saját tapasztalásokat gyűjthessenek. Csak ezután, a közös megbeszélés során 

tekintenek rá a fiatal tanár normarendszere nyomán létrejött pedagógiai 

módszerekre, gyakorlatokra. Nincs annál szebb, mint amikor egy tanár behívja az 

órájára a mentorát azzal, hogy valami újat akar kipróbálni és utána megbeszélni 

azt. 

Ha azonban a normarendszerek nem elmélyült egyéni antropozófiai munkán 

alapulnak, felmerül a kérdés, vajon létrejön-e a „felettünk álló összhang”. 

Előfordulhat, hogy az egyik tanárnak csodás iskoláskori emlékei vannak, ami 

valamilyen oknál fogva egy egészen kis csoportban egy ismerős ház nappalijában 

valósult meg. Ez alapján úgy érzi, a tanításnak ez a formája az, amire a mai 

gyerekeknek is szükségük van. Steiner előadásaiban is talál részeket, melyek akár 

így is értelmezhetőek és ezért a Waldorf-iskolában nappali szoba-pedagógiát kíván 

megvalósítani. Hogy kezel a kollégium egy ilyen kezdeményezést? Nemrég volt 

alkalmam Kanadában különböző Waldorf-iskolákban hasonló kérdésekkel 

foglalkozni. Először nem is mentünk bele magukba a kérdésekbe, hanem Ray 

Kurzweil Emberiség 2.07 című könyvének egy részletéből indultunk ki, mely a 

transzhumanizmus jövőjéről, az emberek elgépiesedéséről ír. Kontrasztként pedig 

                                                           
6 Rudolf Steiner; GA 160. 1915. június 15. 
7 Az említett mű címe az eredeti szövegben: Menschheit 2.0 (a ford.) 
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összeállított a kollégium egy listát – először kiscsoportokban, majd közösen - a 

gyerekekkel való munkájukkal kapcsolatos 10 legfontosabb témáról. A 

kiscsoportok eredményeinek összevetése megdöbbentő volt: olyan nagymértékű 

volt az egyezés, amit előre nem is sejtettünk. A felettük lévő összhang testközelből 

érezhető volt. Második lépcsőben a vezetés nélküli, de kijelölt moderátorral zajló 

megbeszélést gyakorolták. Az az érzésem, ezt a megbeszélés-kultúrát kevéssé 

ismerik a Waldorf-iskolákban vagy legalábbis túl kevéssé alkalmazzák. Pedig a 

fent vázolt és más kérdéseket is csak ezen értékek és technikák ismeretében 

érdemes megközelíteni (melyek alaposabb bemutatására itt nincs lehetőség). A 

kollégiumi döntések kapcsán gyakran alakulnak ki alig legyőzhető viszályok, mert 

a kollégák azt hiszik, egy tanári konferencia mindössze a jelenlévő munkatársak 

összejövetelét jelenti. Sokszor elfeledkeznek róla vagy nincs meg hozzá az erő, hogy 

a szellemi lényeket is a feladatokhoz kapcsolják és konferenciatagként kezeljék. 

Elfelejtenek éjszakára nekik is szót adni. Ez azonban azt is jelenti, hogy a kollégák 

találkozása egy konferencián a „magasabb emberek” találkozásából is áll, ami a 

hierarchiákkal áll kapcsolatban. 

 

5. A felettünk álló összhang 

 

A 100. évfordulóval foglalkozó munkacsoportban a Stuttgart Uhlandshöhe-i 

Waldorf-iskolában megpróbáltuk összefoglalni, milyen ezoterikus impulzusokat 

adott Rudolf Steiner a Waldorf-pedagógiának és ennek az impulzusnak a 

szellemében a pedagógia mely elemeit tartjuk napjainkban kiemelten fontosnak. 

Itt persze minden iskola másként fog súlyozni a saját helyzetétől függően. 

Ezen a ponton csupán utalni kell A meditatív elmélyüléshez a tanári és nevelői 

pályán8 című könyvre, amit a Pedagógiai Szekció állított össze gyakorló tanárok 

számára és több nyelven is hozzáférhető. 

Mi az iskolában egy olyan listát állítottunk össze magunknak, mely túlmegy 

a könyvben említett ezoterikus javakon, mint például az alapkő meditáció és 

mások. 

Az ezeken az ezoterikus javakon, a felettünk álló összhangon végzett munka 

lehetővé teszi számunkra, hogy megragadjuk azokat a korunkban szükséges 

morális normákat, amelyek aztán az oktatást is megtermékenyítik. Ebben is 

minden iskolának meg kell találnia és fel kell dolgoznia a saját helyzetében 

releváns témákat. Nekünk ilyenek voltak például a rituálék, a szokások és az 

ünnepek. 

 

6. A jövő megteremtésének folytonossága 

 

- Korunk jelenségeinek közös elemzése az antropozófia szemszögéből, 

például: közösen megpróbáljuk leírni, hogyan zajlik a szellem 

mechanizálódása, hogyan sivárosodik el a lélek (az angolban „couchpotatoes”-

t emlegetnek9) és mit is értünk tulajdonképpen a test elállatiasodása alatt. 

                                                           
8 Az említett mű címe az eredeti szövegben: Zur meditativen Vertiefung im Lehrer- und Erzieherberuf (a ford.) 
9 couch potatoe: beteges TV-néző, aki nem is tudja, nem is bánja, mit néz, csak bámulja a képernyőt –a ford. 
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Vagy: konkrétan leírjuk a következő fogalmakat: közhely, szokás és rutin és 

elemezzük, milyen szerepet is játszanak ezek a pedagógiai 

mindennapjainkban. 

 

- A csoportlelkület különböző formáiról való tudás10, ahol egy Waldorf-iskola 

kollégiuma is egy ilyen csoportlelkülettel bír, melyet nem a közös véráram, 

nem is egy közös nemzeti nyelv, hanem a jövőre vonatkozó közös célok 

mozgatnak. Egy Waldorf-kollégium az összhangját nem maga mögött, hanem 

maga előtt hordozza és folyamatosan akarnia kell azt. 

 

- Az egymással történő elfogulatlan beszélgetés, anélkül, hogy az ember előre 

tudná, hova fut majd ki; egy beszélgetés, amely gondolatokból fogant beszédből 

és aktív odafigyelésből áll. Vagyis felelős emberek közös szellemben 

megvalósuló valódi találkozása. 

 

- Az arról való tudás, hogy az inkarnálódó emberek születésük előtt tanítva 

voltak11 és nekünk „csak” folytatnunk kell a harmadik hierarchia (angyalok, 

arkangyalok és archék) munkáját, hogy segítőként mellettük álljunk. 

 

- Azon tanárok fokozott hatékonysága, akik szem előtt tartják, hogy a tanórán 

félre kell tenniük szellemi iskolázottságukat. 

 

Mindez, amire a Waldorf-pedagógiában 100 éve törekszenek és gyakorolnak, ez az 

egész jövő tovább élhet a mindennapok változó köntösében. 

Ami 100 évvel ezelőtt megszületett, az első Waldorf-iskola karácsonyi 

ajándéka, 100 évvel később egy húsvéti eseményként jelenhet meg a kollégák 

lelkében, akik az egymással való beszélgetés által a másik szellemi-lelkijében 

kívánnak feltámadni. A Waldorf-tanár lelkének legnemesebb része a diák lelkének 

is a legnemesebbjét szeretné elérni. Ezt a feltámadást, a 100 év után megtörténő 

újbóli belső alapítást foglalja össze a stuttgarti Szabad Waldorf-iskola alapító-

Spruch-jának első mondata: 

 

Működjön, amit a szellem ereje szeretetben, 

Hasson, amit a szellem fénye jóságban, 

A szív biztonságából 

A lélek szilárdságából 

Hozhat. 

 

Forrás: Goetheanum, Pädagogische Sektion, Rundbrief Nr. 62 - 2017 Karácsony 

Fordította: Gazdag-Gál Ivetta, a Christophorus Waldorf Iskola tanára 

 

                                                           
10 Rudolf Steiner; GA 257. 1923. március 3.; GA 160. 1915. június 15. 312.o. 
11 Rudolf Steiner; GA 203. 1921. január 22. 100.o-tól 
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Kocziha Miklós: A tavaszi föld kincse 

 

Hosszú ideig tartott a tél. Eljött a március, mégis esett a hó. Begyűjtimi, Elvesztibi, 

Boszorkati és Széttördelek föld alatti barlangjuk ablakánál álldogáltak, az eget 

kémlelték.  

- Mikor lesz már meleg? Mikor jön már a tavasz? - sóhajtotta Elvesztibi. 

- Én már nem várok tovább! - toppantott nagyot Boszorkati. - Akár esik a hó, 

akár nem, kimegyek az erdőbe. 

Másnap reggel korán keltek. Telerakták a hátizsákokat elemózsiával és útnak 

indultak. Megvizsgálták a fákat, bokrokat, a kis virágok fiatal hajtásait. 

Felkeresték az erdő állatait, meglesték őket, hogyan vészelték át a telet. 

Örvendeztek, mert a hideg tél ellenére az erdő zsibongva ébredt. Boszorkati 

jókedvében nagyokat ugrott. Hát, ahogy így ugrándozott, egyszer csak megnyílott 

alatta a föld.  

- Segítség! Segítség! - kiáltozott. Pedig nem esett baja, csak megijedt. Egy 

sötét, kicsi verembe esett. Ahogy elmúlt az ijedtsége, és a szeme hozzászokott 

a sötétséghez, észrevett egy kerek korsót a verem alján.  

- Hóha hó!- kiáltotta. - Itt egy korsó! 

- Ne kiabálj, hanem hozd ki! - sürgette Széttördelek.  

Boszorkati nagy nyögések között kituszkolta a verem száján a korsót. A manók 

csodálkozva állták körül. Vajon mi lehet benne? Széttördelek fogott egy nagy követ 

és ráütött a korsó oldalára. Az nagy csörgéssel apró darabokra tört. Csengő, 

csillogó aranypénzek gurultak ki belőle. Begyűjtimi fölpattant és összegyűjtötte a 

szétgurult aranyakat. Tátott szájjal nézték a többiek. Kisebb és nagyobb pénzek 

voltak. Emberek arcképe volt rajtuk, meg valami írásféle.  Boszorkati sorba rakta 

őket, majd számolni kezdte. Megszámlált kilenc nagyobb és kilenc kisebb 

aranypénzt. Begyűjtimi értette az emberek írásos nyelvét. 

- Ez itt kilenc darab tízes, meg kilenc darab egyes egy régen élt király idejéből 

– zengte érces hangon.  

- Vagyis 99! – rikkantotta Boszorkati.  

 - Ó, de jó volna, ha lenne még egy darab a kicsi pénzből! - sóhajtotta 

Elvesztibi - Akkor pont 100 aranyunk lenne.  

- Kilencvenkilenc vagy száz, teljesen mindegy! - kiáltotta Széttördelek.- 

Így is veszekedni fogunk, hogy mit csináljunk ezzel a kinccsel.  

Berakták az aranyakat Begyűjtimi tarisznyájába, aztán hazaindultak. Útközben 

mindannyian arra gondoltak, mit vesznek majd az emberek vásárában ebből a 

temérdek kincsből, és azt hogyan fogják igazságosan elosztani az erdő állatai 

között.  


