
WALDORF LEVÉL címen 1992. januárban jelent 
meg az első magyar Waldoif-iskolai újság. Hosszú 
életet kívánunk az új lapnak. Köszöntésül és saj át 
olvasóink tájékoztatására idézzük a beköszöntő 
írást, valamint Anette Stroteich óvónő vallomását:

Guttmann Angéla 
Beköszöntő

1988 kom ószén egy kézzel írott rejtélyes hirdetmény jelent meg 
a solymári Templom téri bolt ajtaján. Óvodába kerestek 
jelentkezőket, amely nevelésében a természetes anyagok 
használatát részesíti előnyben, a Waldorf-pedagógiára épül és 
amelyet német óvónő fog vezetni.

Akkor költöztünk be még vakolatlan, parkettázatlan félig kész 
hazunkba, — ahogy ez mifelénk szokás — gyerekeinket egy 
belvárosi óvodába hordtuk, a Waldorf szót legfeljebb cigaretta 
dobozon olvastuk. Megkerestük a megadott címet, így ismerked
tünk meg a Czitán családdal, akik fokozták a hirdetmény által 
felkeltett érdeklődésünket. Beszélgetésünk során szóbakerült, 
hogy a Waldorf-óvoda játékai között nincs Lego. Leplezetlen 
csodálkozásunkra az volt a válasz, hogy a Lego túl szabályos, 
túl egyenes, tül tökéletes. Ilyen nincs a természetben. Ha fából, 
köböl, természetes anyagokból épít a gyerek, izgalmasabb 
feladatokkal találja magát szembe, mint az előegyártott tökéle
tes műanyag elemek összeillesztésekor. A családban óriási viták 
kezdődtek, a nagyszülők elsősorban az anyagiakra hivatkozva 
próbáltak visszatartani bennünket az újabb meggondolatlan 
lépéstől. A vitát azzal az érvvel zártuk le, hogy egy haszna 
biztosan lesz az óvodának: megtanulnak a gyerekek németül.

Azóta eltelt több mint három év, megváltozott körülöttünk a 
világ és mi is nagyon sokat változtunk. Természetesen a 
gyerekeink nem tudnak németül, a német óvónő tanult meg 
magyarul, de amit az óvodában kaptak és amit ml tanultunk, 
sokkal több, mint amire valaha gondoltunk volna. Sokat 
dolgoztunk: először a régi óvodát kel lett helyrehozni. Hétvégeink 
úgy teltek, hoy délelőtt a saját házunk teteje alatt lógva a 
faszerkezetet festettük, délután az óvodában a téglát hordtuk. 
Ezután következett az elsó osztály termének kialakítása, majd 
egy vitákkal teli nyugtalan év és után az iskola átépítése. Es 
még a java hátra van. De akármennyit dolgoztunk, mindig 
láttuk, hogy tisztesség és jószándék van körülöttünk, hogy 
sokan erejükön felül teljesítenek, a másokat kihasználók olyan 
kevesen vannak, hogy szót sem érdemelnek.

Itt minden nap csodák történnek. Racionális ember lévén rá 
kellett jönnöm, hogy itt merőben más törvények működnek. 
Mindenről, ami megvalósult, be lehet bizonyítani, hogy józan 
emberi számítás szerint lehetetlen fett volna meggcsinálni.

Ilyen értelemben ez az újság is — amely egyelőre nem is újság, 
hanem egy belső használatra szánt kiadvány — beleillik a 
lehetetlenségek sorába, hiszen olyan szülök készítik, akik 
ezideigmég nem csináltak semmi ehhez hasonlót. Tudjuk, hogy 
szükség van rá, hiszen a baráti kapcsolatok hálója — amely 
eddig össze tudta fogni a Waldorf-iskola és óvodák szülői 
közösségét — már nem elegendő, ahhoz túl sokan vagyunk. Új 
eszközöket, új formákat kell tehát találnunk. Erre szolgálna ez 
az újság. Helyet szeretnénk benne biztosítani mindazok 
szamára, akik az iskola és az óvodák működésében érintettek.

Szívesen látjuk antropozófusok, pedagógusok, szülök és 
gyerekek írásait, szeretnénk közreadni programokat, megjelen
tetni üzleti és apróhirdettéseket, kulturális ajánlatokat. A 
legfontosabbnak mindenekelőtt azt tartjuk, hogy élő újságunk 
legyen, amely a problémák feltárásától és vitáktól sem zárkózik 
el. Terveink szerint havonta 15-én fog megjelenni a .Waldorf 
levél". Az előfizetési díj, amely az alapítványba fizethető be: egy 
évre 500 Ft. A legszükségesebb költségek levonása után 
megmaradó összeget az iskolai szertárak berendezésére 
szeretnénk fordítani, ezért törekszünk bevételeink növelésére 
üzleti hirdetések közlésével.

Anette Stroteich
Miért szeretek Magyaroszágon lenni?

Három évvel ezelőtt, mikor Stuttgartból Magyarországra jöttem, 
sokak számára egy kisebb fajta szenzációt jelentett ez a 
lépésem: egy nyugatnémet óvónő idejön, és itt munkát vállal. 
Inkább a fordított irány volt megszokott, és sokan bizonyára azt

is gondolták, hogy túl nagy a feladat. Stuttgartban egy négycso
portos Waldorf-ővodát vezettem, amit öt évvel ezelőtt hoztunk 
létre, így tulajdonképpen nemigen kerestem a változást, 
változtatást.

Magyarországot csak egy rövid látogatásomból ismertem még 
érettségiző koromból, de egyetlen magyar embert sem, és a 
magyar kultúráról sem tudtam semmit. A hangversenyeken 
tetszettek Kodály müvei, miközben Bartók érthetetlennek és 
idegennek tűnt. Csak később derült ki, hogy tudtomon kívül 
mégiscsak ismertem egy magyart, Székely György személyében, 
kinek előadásai mély benyomást tettek rám: a legmodernebb 
antropozófiai filozófusnak tartottam — de nem tudtam, honnan 
is származik.

Mikor 1987-ben éppen súlyos tüdőgyulladással ágyban 
feküldtem, ö volt az a magyar, aki felhívott telefonon és felkért: 
utazzam Magyarországra és segítsek az első magyar Waldorf- 
-óvodát létrehozni. Elfogadtam a meghívását egy magyarországi 
látogatásra, és már akkor éreztem, hogy az egész feladat 
abszurd: a magyar nyelvet nem tudtam mégcsak összehasonlí
tani sem semmilyen más nyelvvel, a legegyszerűbb magyar 
dallamot sem tudtam megjegyezni, az emberek elvárásait és 
reakcióit nem tudtam kiszámítani. Talán éppen, mert ilyen 
lehetetlennek tűnt az egész, döntöttem úgy, hogy belevágok. Es 
ezen az elsó látogatáson már világossá vált az is, hogy egy 
csoportot kell vezetnem ahhoz, hogy a Waldorf-óvoda életét át 
tudjam adni, hiszen ezt elméletben érzékeltetni nem lehet.

Valamint a legfontosabbat nem szeretném kihagyni első 
benyomásaim sorából: az embereket. Ez alatt a néhány nap 
alatt megéreztem — és ez csak sejtés lehetett — az emberségnek 
egy formáját, ami megérintett. Azóta sok idő eltelt és sokat 
tanultam, nemcsak a nyelvből és a kultúrából, (élvezettel tudok 
már verseket olvasni és dalokat énekelni) hanem emberileg is. 
Nagyon sok emberrel találkoztam, akik mély benyomást teltek 
rám életük és munkájuk kialakításával. Majdnem mindig 
megfigyelhettem, hogy az idegenség vékony burka alatt, ami 
sokszor önfegyelemmel és sebezhetőséggel párosul, az érzések 
hihetetlengazdagsága rejtőzik: spontán segítókészség, hűség és 
figyelem a másik ember iránt, és erős vágy az őszinteségre és 
jóságra. Ezek a tapasztalataim nagy hatással voltak az óvodával 
és az óvónő-továbbképzéssel kapcsolatos munkámra.

A Török Sándor Alapítvány kuratóriumának tagjaival együtt, 
akik már évtizedek óta mélyen foglalkoztak az antropozófiával, 
és akiknek müveiben az antropozófiai gondolkodás jelentette az 
alkotóerőt, alindultunk azon az úton, hogy Magyarországon 
sajátos módon élő Waldorf-pedagógiát alakítsunk ki. A felada
tunk hihetetlenül nagy volt: egy volt szocialista országban ajz 
emberek valamennyire alkalmazkodtak a meglevő rendszerhez, 
és főleg a pedagógiában nagyon merev programok uralkodtak, 
a pedagógusoknak pedig elég volt pusztán megfelelniük 
ezeknek, így ma is minden más, vagy új pedagógiát csak mint 
egy újabb programot szeretnének kezelni. De itt másról van szó. 
A Waldorf-pedagógia a szabad pedagógusra épül, aki a gyermek 
fejlődésének szabályai szerint alakítja életét a gyerekekkel a 
gyerekekért. A Waldorf-óvodai mozgalom az egész világon 
sok-sok tapasztalattal rendelkezik már, de ha egy magyar óvónő 
megpróbálná a máshol kialakított szokásokat szolgaian átvenni 
és nem teremtené meg saját világát, nem lehetne szó igazi 
Waldorf-módszerről.

Azért is tartom fontosnak, hogy óvodámmal bizonyítani 
tudtam: nem csak a gyerekeknek ad újat a Waldorf-pedagógia. 
hanem a szülőknek is lehetőséget nyújt egy új fajta közösség 
kialakítására. A solymári Waldorf-óvodához két csoport tartozik 
Solymáron és egy harmadik Budapesten a Bolyai utcában. 
Piliscsabán, Nagykovácsiban és Óbudán is működik egy-egy 
csoport. Több kerületben még újabb csoportok létrehozását 
igénylik a szülök. Az óvodánkból kinőtt óvónőképzés arra 
törekszik, hogy ne kész módszereket tanítson, hanem a 63 
óvónőnek szeretne lehetőséget adni arra, hogy saját magukat 
képezni tudják.

A képzés tanárai nagyrészben magyarok, de vannak itt élő 
külföldiek is. Itt megint összekapcsolódik számomra a dolog: mi 
külföldiek nem valami teljesen újat hoztunk ide, hanem csak 
felszínre segítettük a hosszú évek itthoni munkájának eredmé
nyeit. Kiszabadítani az embereket a rájuk kenyszerített eszme- 
és érzésvilágból, új gondolatokkal segítve saját gondolataikat, 
kísérni őket az útjukon — ez jelent örömet számomra. Igaz 
emberekkel ezen a nehéz feladaton dolgozni — ezért szeretek itt 
lenni.

60


