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› Hogyan bontakozott ki az ötlet, honnan 
indult az iskola alapítása?
Horváth Szilárd: A feleségemmel 2003-
ban megnéztük a környéken található 
iskolákat. A gyerekeink akkor még Wal-
dorf-óvodába jártak. Nagyon szerettük, 
ezért olyan iskolát kerestünk, ahová szí-
vesen vinnénk a gyerekeinket, ahol meg-
találjuk a családi nevelés folytatását. 
Akkor alapvetően háromféle iskolát lehe-
tett találni: az önkormányzati iskolákat, 
az egyházi iskolát − de még keveset −, 
és Waldorf-intézményeket. Úgy éreztük, 
számunkra mindből hiányzott valami. Az 
óvodában egymásra találtunk pár szülő-
vel, akik ugyanolyan tanácstalanok vol-
tak az iskolaválasztást illetően. Hála Is-
tennek, az akkori gödi plébános, Ország 
Tibor atya már régóta várta, hogy a szü-
lők megkeressék egy egyházi iskola ala-
pításának ötletével. Azt gondolta, hogy 
ha ezt a plébános kezdi el, akkor abból 
nem lesz semmi. Nagyné Bernolák Dórá-
val, Ország Tiborral hármasban kezdtük 
el kidolgozni az iskola ötletét. Az első el-
képzelésünk akkor egy nem teljesen ha-
gyományos egyházi iskola volt, amely a 
keresztény és a magyar néphagyományra 
épül. Azt gondoltuk, hogy a magyar nép-
hagyomány, ez az alapvetően Teremtő-, 
közösség- és természetközpontú kultúra 
képes arra, hogy a gyereknevelés minden 
részletében eligazítást adjon. Ilyen példa 
volt előttünk a Keszthelyi Családi Iskola, 
vagy a mezőörsi Magyar Műhely Iskola, 
amit egyébként éppen egy katolikus pap, 
Szabó Gyula atya szervezett, és alapítvá-
nyi formában működtetett.

› Az iskola épületének alapkőletétele 2008 
októberében volt. Hogyan jutottatok el a ma 
látható épületig?
Számunkra fontos volt az iskolaépület-
nek helyet adó telek története, amit fel 

is dolgoztunk. Az 50-es években tele-
pítettek ki innen egy családot. A Búza-
szem Alapítvány honlapján érhető el a 
Szakáts-kert és a Szakáts család törté-
nete című monográfia A Szakáts-kert 
és a Szakáts család története egykori 
dokumentumok és Szakáts Aporka visz-
szaemlékezése alapján címmel. Az ak-
kor 12 éves Szakáts Aporka és családja 
életét sokan ismerik közülünk. Aporka 
többször is járt az iskolában. Tartós föld-
bérleti szerződéssel kaptuk meg az isko-
la telkét az önkormányzattól 2005-ben. 
Aztán kezdtünk el gondolkodni, hogy 
milyen az az épület, amely kifejezi a lá-
tásmódunkat, elképzelésünket a gyerek-
nevelés terén. Az első pillanattól kezdve 
úgy gondoltuk, hogy a pedagógiánkat 
kellene épületbe önteni, ezt a keresz-
tény, magyar, a néphagyományra építő 
családpedagógiát. Ez más gondolkodást 
igényel, mint az ilyen típusú intézmények 
általában. Elkezdtünk építészeket keres-
ni, ami nagyon tanulságos folyamat volt. 
Volt egy kedves ismerősünk, aki ingyen 
megtervezte volna nekünk az épületet. A 
tervet látva rájöttünk, hogy mi nem ilyen-
nek álmodtuk meg, ezért megköszönve a 
munkáját, tovább keresgéltünk. A követ-
kező lépésben kiírtunk egy pályázatot a 
Budapesti Műszaki Egyetem Középület-
tervezési Tanszékén. Ez hatalmas baklö-
vésnek bizonyult, mert ők középületeket 
terveznek. Egy hosszú folyosós épületet 
mutattak be, innen nyíltak az osztály-
termek. Hát, ha valamit nem akartunk, 
akkor pontosan ezt nem. Hiszen azt gon-
doltuk, hogy az itteni nevelés a családi 
nevelés folytatása, tehát a családi ott-
hon folytatása, amiből pedig egyenesen 
következik az épület is. Kudarcainkat és 
elkeseredésünket látva egy akkori taní-
tónk, Józan Ágnes mutatta be építész 
nagybátyját, Salamin Ferencet. Feri kijött 

hozzánk Gödre, elmondtuk neki, hogy 
mit szeretnénk. Beszélgetett velünk, be-
szélgetett a tanárokkal, a szülőkkel, a 
gyerekekkel, beült órára, nézegette a régi 
gödi épületeket, lement a Duna-partra, 
dobálta a kavicsokat, sétálgatott, szívta 
a gödi levegőt, majd hazament. Egy hó-
nap múlva felhívtam, hogy szeretnénk 
látni a tervet. Akkor Feri mondta, hogy 
nem így megy ez, de újra kijön hozzánk. 
Hát kijött újra, beszélgetett velünk, a 
szülőkkel, a gyerekekkel, ismét beült a 
tanórákra, megnézte a régi gödi villákat, 
majd újra hazament. Egy hónap múlva 
hívtam, hogy már türelmetlenül várjuk a 
terveket. Erre ő újra eljött hozzánk, to-
vább beszélgettünk, megint csak dobálta 
a kavicsokat a Dunába, és elment. Ezek 
után azt gondoltuk, hogy ebből nem lesz 
semmi. Aztán az első találkozás után fél 
évvel hozta a tervet. Ez volt a kilencedik 
terv összességében. Elképesztő pillanat 
volt! Sok érzelem, sok szellemi munka 
volt benne, és mindaz, amire szükségünk 
volt. Az épületből sugárzik valami, ami 
mi vagyunk, és ezért végtelenül hálásak 
vagyunk, mert az épület helyettünk be-
szél. Bár mi is szeretünk beszélni róla.  
A tervezésről talán ennyit.

› Nagyon érdekes az építkezés finanszíro-
zásának története.
A kezdetek kezdetén épület hiányában 
az egyik osztályunk a katolikus közössé-
gi házban, a másik osztály a református 
közösségi házban, a harmadik és negye-
dik osztályunk az önkormányzattól ka-
pott romos épületben kapott helyet. Ez 
utóbbit felújítottuk. Már nagyon szeret-
tük volna egy helyen tanítani az induló 
négy osztályt. A családok saját erejükhöz 
mérten finanszírozták az építkezés meg-
kezdését. 2008. október 19-én raktuk le 
az alapkövet. Előtte egy nappal elmen-
tem alapkőurnát venni. Az alapítványunk 
számláján 50 ezer forint volt, ebből 45 
ezer forintot alapkőurnára fordítottam. 
Ezt a 45 ezer forintot akkor jó befekte-
tésnek tartottuk. Látszik, hogy nagyon 
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nem volt időnk részleteiben kitűzni az 
épületet. Ha már lehetőség adódott, ki 
akartuk használni. Így hát az történt, 
hogy egy nyugdíjas önkéntes segítővel, 
alapozási rajzzal a kezünkben ketten 
végeztük el a kitűzést. Két lépéssel ha-
ladtunk a markoló előtt a kezünkben 
kalapáccsal, cövekkel, mérőszalaggal és 
madzaggal. Számomra hihetetlen volt, 
hogy hibátlanul oldottuk meg a felada-
tot, amihez azért köze lehetett annak a 
magas szintű matematikai képzésnek is, 
amit Magyarországon kaphat az ember, 
ha igyekszik a gimnáziumi években.

› Hogyan tudtátok pénzügyi értelemben 
szervezni az építkezést, hiszen alig volt rá 
forrásotok?
Ez a szakterület már közelebb áll a ta-
nult szakmámhoz, de azt kell mondjam, 
hogy e tekintetben még inkább ki voltunk 
szolgáltatva. De hát vannak még csodák, 
és én hálás vagyok azért, hogy ezeket 
megélhettem. A finanszírozás módját és 
történeteit biztosan idesorolnám. Olyan 
történetek ezek, amikor kerestük, de 
nem találtuk a megoldást, ami aztán egy-
szer csak ott termett előttünk. Nem volt 
olyan bank, amely komolyan vett volna 
minket, ami utólag érthető is. Történt 
azonban, hogy a Dunakanyar Takarék-
szövetkezet alsógödi fiókjának vezetője, 
Rusznyák Róbert, akinek szintén nagyon 
sokat köszönhetünk, felkeresett minket. 
Előtte több banknál kilincseltünk már, és 
mindenhonnan elutasítottak minket. Ő 
meg egyszer csak a semmiből érkezvén 
bekopogtatott hozzánk, hogy hallotta, 
építkezünk, és esetleg szükségünk van-e 
hitelre. Ez a jelenet maga volt a pénzügyi 
áttörés. Innentől kezdve minden úgy 
ment, mint a karikacsapás. Az egyik ilyen 
lélegzetelállító történet Csuka Csabáé, 
aki adományával óriásit lendített raj-

tunk. Csaba az egyik adománykérő tájé-
koztatónk végén egyszer csak elénk állt, 
és azt mondta: van néhány építési telke 
Sződligeten, amelyekből hármat felajánl 
a Búzaszemnek. Ez egy este történt, úgy 
10-11 óra tájékán. Emlékszem is, hogy azt 
gondoltam magamban, jó-jó, ez nagysze-
rű, de ki vesz majd meg három építési tel-
ket a világválság kellős közepén. Örültem 
is meg nem is, mert úgy gondoltam, hogy 
ebből soha nem látunk pénzt. Másnap 
felkelt a nap, az első utam Rusznyák Ró-
berthez vezetett. Valamilyen banki táblá-
zatot kellett rendbe tennünk a hitelezés 
kapcsán. Elég korán volt, épp csak nyitott 
a bank, de ő már ügyféllel tárgyalt, így 
hát várakoztam egy kicsit az előtérben. 
Nyílt az ajtó, ők elbúcsúztak egymástól, 
én beléptem, és csak egy mondatot volt 
alkalmam mondani arról, mi történt elő-
ző éjjel. Mire ő közbevágott: „Várj egy 
kicsit” − és a hajnali ügyfele után rohant 
a parkolóba. Gondoltam, valamit elfe-
lejtettek megbeszélni. Negyedóra múlva 
elégedett mosollyal jött vissza, és csak 
annyit mondott: „Telkek eladva”.

› Az alapítvány és az iskola hogyan tartja 
fenn magát, honnan tesz szert állandó be-
vételre?
Az építkezés befejezése óta eltelt tíz 
évben a mai napig hónapról hónapra, 
évről évre gyűjtjük az adományokat, és 
törlesztjük a banki részleteket. Vannak 
rendszeres adományozóink, és persze 
vannak alkalmi felajánlók is. Az 1%-os 
gyűjtés is hozzátesz ehhez. Működési és 
projektalapú pályázatokkal pedig igyek-
szünk kiváltani minden egyéb költséget, 
ami persze soha nem sikerül maradékta-
lanul, de nincs okunk panaszra. Renge-
teget köszönhetünk a Búzaszem Iskola 
szülői közösségének, akik közül rendsze-
resen és nagy számban jönnek el azokra 

az önkéntes napokra, amelyek az iskola 
környezetének rendbetételével telnek. 
Mostanság így haladunk előre, a magunk 
erejéből, a magunk munkájából.

› Úgy hallottam, hatalmas a túljelentkezés 
az iskolába. Mi teszi ennyire vonzóvá?
Horváth Szilárd: A szeretet. De persze 
ennek vannak pedagógiai leágazásai. A 
kereszténységben és a magyar népha-
gyományban minden benne van, ami a 
gyerekek neveléséhez kell. Minden isko-
lai gondra, a megküzdési képességre, a 
diszlexiára, a diszgráfiára a néphagyo-
mányban megtalálható a válasz. A népi 
játékok alkalmasak a diszlexia, a disz-
gráfia feltárására óvodás korban, amikor 
még egyébként a pszichológusok nem 
képesek erre. A megküzdési képességre 
szeretnék egy példát mondani. Népme-
sekísérletet végeztek, melyben azt vizs-
gálták, hogy a népmesék és azok játékos 
feldolgozása milyen hatással van a prog-
ramban részt vevő gyerekek egészségére. 

elkötelezettek voltunk, éreztük az egész-
nek az értékét. Négy év telt el, és láttuk 
a gyerekeinken, hogy az akkori szétsza-
kított körülmények között is mennyivel 
harmonikusabban tudnak fejlődni.
Az ünnepségen a polgármester úr meg-
kérdezte, hogy mikor kezdjük az épít-
kezést. A válasz természetesen az volt, 
hogy a jövő héten. De a polgármester 
folytatta a kérdezősködést, és ezzel rá-
tapintott a lényegre: mennyi pénz áll a 
rendelkezésünkre. Kiderült, hogy való-
jában nincs meg a forrás. Ugye nem ha-
zudunk, ezért megmondtam az igazat, 
hogy ötezer forintunk van rá. Láttam az 
arcán, hogy valami átsuhant rajta. Úgy 
gondolhatta, őrültekkel kötötte össze a 
város sorsát. Aztán a következő hétvé-
gén jött Benke Gyuri földmérő barátunk, 
és kimérte a területet. Ezt a 200-300 
ezer forintos munkát adományként vé-
gezte el. Kisvártatva megérkezett egy 
másik barátunk, aki egy markolóval 
kiásta az alapot − természetesen ado-
mányként −, majd jöttünk mi, szülők, 
és utánaigazgattunk ásóval. A Piarista 
Szakképző Iskola diákjai tanáraik ve-
zetésével, némi későbbi térítés fejében 
bezsaluzták az alapot. Örültek, hogy a 
közelben kaphattak gyakorlóterepet. 
Veszelovszki Zsolt barátom, aki azóta 
sajnos elhunyt, adományként adott 200 
ezer forintot, ezen betonvasat vettünk. 
Az alap vasalását a piarista szakisko-
lások végezték. Zsolt megtoldotta az 
előbbi összeget 600 ezer forinttal, ami-
ből lebetonoztuk az épület alapterüle-
tének a felét. Ezekkel a munkálatokkal 
december elejére készültünk el. Akkor 
kihívtam a polgármester urat, hogy jöj-
jön, nézze meg, hol tartunk. Ezek után 
büszkén újságoltam el, hogy még nem 
használtuk fel az építkezés kezdetén 
rendelkezésünkre állt ötezer forintot. 
Így, és ehhez hasonló történetekkel zaj-
lott mindvégig az építkezés. A közösség 
összefogásának a dicshimnusza az, ami 
abban a két évben történt. Akire rámo-
solyogtunk, az visszamosolygott, akitől 
kértünk, adott, és az is adott, akitől 
nem kértünk. Volt olyan gödi lakos, aki 
az utcán állított meg, hogy adni akar. 

A végén az épületet 260 millió forintra 
értékelte a bank, ebből 170 millió volt, 
amit mi pénzben kifizettünk. A külön-
bözet a mi beletett munkánk volt. Ez a 
170 millió forint több részből tevődött 
össze, mégpedig 80 millió forint bank-
hitelből, 60 millió forint adományból, 
és 30 millió forint magánkölcsönből. Az 
én házamon, az édesanyám házán, va-
lamint más családok házán, ingatlanán 
is jelzálog volt. Az iskolára felvett hite-
leinket a mai napig fizetjük. De már a 
végéhez közeledünk.

› Hogyan zajlott az építkezés? Ki koordi-
nálta?
Mokos Bélával, a Búzaszem Alapítvány 
jelenlegi vezetőjével 2006-ban a Du-
na-parton beszélgettünk először, hogy 
mi az elképzelésünk az iskola építésével 
kapcsolatban. Az alapkőletételtől kezd-
ve vezette az építkezést teljes állásban, 
amiért az alapítvány a munkája értéké-
nek csekély részét tudta csak fizetni, 
messze nem annyit, amennyi járt volna 
érte. Béla úgy másfél-két évet odaadott 
az életéből ennek a közösségnek úgy, 
hogy közben volt családja.

› Milyen nehézségekkel szembesültél?
Mokos Béla: Nem volt könnyű az az 
időszak, mert az építkezés hétfőtől 
vasárnapig zajlott. Emlékszem, annak 
idején volt olyan dilemmánk, hogy sza-
bad-e vasárnap építkezni. Egy idő után 
kiszámoltuk, hogy ha nem dolgozunk 
vasárnaponként, nem leszünk készen 
tanévkezdésre. Úgy terveztük, hogy 
2010. szeptember 1-jén az új épületben 
kezdődhet meg a tanítás. Az idő szorí-
tásában éltünk. Változatos módszereket 
alkalmaztunk. Többek közt felvettünk 
saját építőipari szakmunkásokat is, hogy 
akkor is haladjon a munka, amikor va-

lamelyik alvállalkozónkra vártunk. Az 
egész építkezést egy évre előre apróléko-
san megterveztük. Persze semmi sem úgy 
történt, ahogy terveztük, de az fontos 
volt, hogy így, vagyis az erőforrásokat a 
végletekig optimalizálva gondolkodtunk 
róla. Nem voltak kieső órák és napok, 
mindig volt alternatív forgatókönyvünk 
rossz időjárás esetére. Az építőanyago-
kat pedig jó előre berendeltük, így azok 
sokszor hegyekben álltak. Nagyon sokat 
köszönhetünk Pálfai Gézának, aki az 
unokái révén volt érdekelt az építkezés 
sikerében. Géza tapasztalt emberként 
rengeteg kiváló ötlettel támogatta a csa-
patot. Meg kell még említenem Hubayné 
Horváth Nórát és Márton Lászlót is, 
akik szülőkként szintén rengeteg mun-
kaórát fektettek bele a munkálatokba. 
Rendkívüli segítséget kaptunk Szotyori 
Nagy Gábortól, aki akkor református 
lelkész volt Gödön. Miközben tartotta 
bennünk a lelket, ő is tolta a talicskát, 
cipekedett, emelte a téglákat, sokszor 
reggeltől estig dolgozott. Ez így önma-
gában is tiszteletre méltó teljesítmény, 
de nem mondanám kimagaslónak. Ám 
ha hozzáteszem azt is, hogy Gábor már 
akkor is szívbeteg volt, akkor persze em-
berfelettinek számít.

› Ennyi segítő szülő mellett maradt azért 
valamennyi érvényesülési lehetőség az 
építésvezető mérnöknek is?
Nem nagyon. És erre jó példa az épü-
let alaprajzának kitűzése. Ehhez persze 
ismerni kell azt a nem elhanyagolható 
körülményt, hogy az alaprajzon nincs 
egy derékszög, és az ívek száma sem 
elhanyagolható. Végzettségem szerint 
gazdasági agrármérnök vagyok, te-
hát mérnök, de nem építőipari. A gépi 
földmunkát végző vállalkozó olyan hir-
telenséggel vállalta el a munkát, hogy 
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riát. Ezt tapasztalatból tudjuk, hiszen 
a kompetenciamérések is azt igazolják, 
hogy a „búzaszemes” gyerekek magasan 
az országos mérések felett teljesítenek. 
A néptánc előnye például, hogy egyszer-
re kell összpontosítani a mozgásra, és 
alkalmazkodni a táncban részt vevőkhöz 
térben és időben. Ez a komplex tevé-
kenység feleslegessé tesz néhány alapo-
zó terápiás fejlesztést, viszont fejleszti a 
mozgási és idegi területeket, a szociális 
kapcsolatokat, az érzelmi intelligenciát. 
A néptánc – gyógypedagógia is.

› Jól gondolom, hogy nem 8-tól 14 óráig tart 
az oktatás?
Fél négyig vannak itt a gyerekek, viszont 
ez idő alatt mindent megkapnak. Utána 
már nincs kötelezettségük. Házi feladatok 
még lehetnek felsőben, de alsóban nincs 
még az sem. Szeretném kiemelni annak 
jelentőségét, hogy visszahatunk a csalá-
dokra. Természetesen először az én csa-
ládom hívta meg az iskolát hozzánk, hogy 
jöjjenek el egy táncházra. A példánkon 
felbuzdulva más családok is meghívták az 
iskola közösségét magukhoz, olyan csalá-
dok is, akik előtte nem nagyon találkoztak 
a néphagyománnyal. Ennek köszönhető, 
hogy már 30-40 szülő jár táncolni a kü-
lönböző csoportjainkba. A járványhelyzet 
miatt ezek a találkozások most elmarad-
nak. Előfordult, hogy azok közül a csalá-
dok közül, akik mélyebben itt ismerkedtek 
meg a magyar néphagyománnyal, az egyik 
családfő furulyákat kezdett készíteni. 
A gyerekei örömmel vettek részt ebben 
a tevékenységben. Azt látjuk, hogy itt a 
keresztény, magyar néphagyomány körül 
egy kis közösség kezd kialakulni. Ennek 
nagyon fontos részei az ünnepeink, ame-
lyeket szinte felsorolni sem lehet. Legyen 
az Mihály-nap, András-nap, a karácso-
nyi ünnepkörben betlehemezés, adven-
ti éneklés, farsang, pünkösd. Ha csak a 
pünkösdöt emelem ki, a pünkösdi királyné 
járás, pünkösdi királyválasztás során a 
szülők és a gyerekek közül is választunk 
királyt. Ez egy olyan közösségi ünnep, 
ahol tényleg közelebb lehet kerülni ahhoz 
a pünkösdhöz, ami a közösség ünnepe. 
Említhetném még az András-napi bált, 

ami úgy zajlik, hogy táncolunk az aulában, 
majd valamikor az este folyamán lekap-
csoljuk a villanyt, és abban a pillanatban 
leáll a zene. A nagy duhaj táncot követő 
csendben és sötétségben megérkezik az 
adventi koszorú, rajta az első égő gyer-
tyával. Négy fehér ruhás kislány hozza be, 
és akkor ebből az izzadt testi dologból, 
ami a tánc, egyszer csak felhangzanak 
ezek a gyermeklányhangok, amint adventi 
dalokat énekelnek. Az a pillanat minden 
gyereknek megmutatja, hogy mi a szent és 
a profán közötti különbség, nem kell mon-
danunk semmit. Mindenki átszellemülten 
énekel, aztán a családok meggyújtják az 
első adventi gyertyáról a saját gyertyá-
jukat, és hazaviszik a fényt. Ez egy olyan 
rítus, ami visszavisz bennünket azokhoz a 
rítusokhoz, amikről Hamvas Béla mondja, 
hogy ahol az emberiség a hagyomány-
ban él, ott virágzik. Merthogy metafizikai 
törvényességének létében él. És ahol ezt 
a hagyományt elhagyja, ott sorvad és el-
vész, és csak akkor támadhat fel újra, ha 
visszatér ehhez a hagyományhoz. Ezek 
a rítusok az Istenhez visznek bennünket 
közelebb. A karácsony előtti időszakban 
a kicsik kotyolnak, kántálnak, bölcsőz-
kéznek, vesszőcskéznek, a nagyobbak 
betlehemeznek, regölnek, három királyt 
járnak, lucáznak, de nem itt az iskolában, 
hanem a családoknál. Elindulnak este az 
osztályközösségi vezetőjükkel − persze a 
kicsik nem késő este. A nagyoknak azon-
ban fontos, hogy este menjenek, hogy 
megérezzék az éjszakában a fénygyújtás 
misztériumát is. Beállítanak a házakhoz, 
és áldást visznek oda. Mindenki tudja, 
hogy ez áldás. Karácsony Sándornak van 
egy nagyszerű gondolata arról, hogy a 
néphagyományt be kell vinni a minden-
napokba. Azt írja egy 44-ben megjelent 
cikkében, hogy most a tudatosulás év-
századai jönnek. Tehát nem gondoljuk, 
hogy sürgős. Azt gondoljuk, hogy szép, 
csendes apró munkával máshol is el le-
het ezt indítani, mert jönnek hozzánk 
sokan, hogy szeretnének hasonlót. Most 
nem tudunk mit mondani nekik, mert 
szervezetileg nem tudjuk őket fogadni, 
de szellemileg igen, ezért megalakítottuk 
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néhány hasonlóan gondolkodó iskolával 
együtt. Terveink között szerepel egy őszi 
konferencia és tanár-továbbképzés a 
szerves magyar műveltség szellemében. 
Egy népművészeti egyetemen is törjük 
a fejünket. Olyan pedagógiai programot 
szeretnénk alkotni, amellyel mások szá-
mára elérhetővé tesszük a Búzaszemben 
megvalósult keresztény magyar népha-
gyományra alapozott pedagógiát.

›Hogyan alakul az iskola jövője, várható az 
építkezés folytatása?
Mokos Béla: A tíz évvel ezelőtt felépült 
főépület egy épületegyüttes első eleme, 
amely mellé egy tornatermet, két tan-
épületet és egy kápolnát szeretnénk még 
építeni. Ha a már megismert ritmusban 
tudunk építkezni a jövőben, akkor nyu-
godtan mondhatjuk, hogy ez egy évtize-
dekre szóló építkezés. A történelemből 
tudjuk, hogy a katedrálisok épültek így. 
A miénk pedig egy kísértetiesen hasonló 
történet, csak itt iskola épül, ami persze 
egyfajta katedrális. Nemzedékek sora dol-
gozott a katedrálisokon: nagyapák, apák 
és fiaik. Egy közös cél, egy közös álom 
szervezte egységbe a munkát, és formál-
ta az építők közösségét. Úgy vélem, hogy 
velünk valami nagyon hasonló történik.  
Az iskolaépítés összehozza, összefogja 
az embereket, a családokat, a nemzedé-
keket, és közösséget formál körénk.

Érdekes módon a felső légúti megbetege-
déseik radikálisan lecsökkentek a prog-
ram kezdete után két héttel, és tartottak 
a program vége után két hétig, majd visz-
szaállt a normál rendre, mint a szomszéd 
csoportban. Tehát olyan pszichológiai 
immunrendszert tudunk kialakítani a 
néphagyománnyal, ami egyébként en-
nek a népnek a sajátja volt. Sajnos az 
elmúlt 100 évben részben az iskolák hat-
hatós segítségével kiverték a népből ezt 
a tudást. Gondolkodásunk alapja, hogy 
vissza kell hozni az iskolákba a népme-
sék, néphagyományok megélését. Ha 
komolyan vesszük azt, hogy a művészeti 
nevelés valóban azt eredményezi, hogy 
jobban tanulnak a gyerekek, jobban telje-
sítenek, akkor nem kérdés, hogy az iskola 
mindennapi nevelési eszközeként tekin-
tünk rá. Vizsgálatok bizonyítják, hogy 
aki népi játékokat játszik, könnyebben 
együttműködik másokkal. Minden felmé-
rés azt mutatja, aki énekel, az 15-20%-
kal jobb lesz matekból, szövegértésből. 
Az organikus pedagógia alapelve, aminek 
a magyarországi apostola Pécsi Rita, aki 
Josef Kentenich atyának a bibliai alapú 
pedagógiáját fordította le magyarra és a 
magyar hagyomány nyelvére is: élmény, 
tapasztalat, azonosulás. Az organikus 
pedagógiát összekapcsolva a termé-
szettel lehet látni, hogy milyen irányban 
szeretnénk mozogni: kereszténység, ma-
gyar néphagyomány, természet − ebben 
minden benne van. Ennek a mindennapi 
megnyilvánulásai úgy néznek ki, hogy 
nem főnökei vagyunk a gyerekeknek, 
nincs osztályfőnök, osztályközösség-ve-
zető van. Nincs szülői értekezlet, nincs 
tanári értekezlet, helyette rendszeres 

pedagógiai találkozót és szülői estet tar-
tunk. A gyerekeinknél természetesen van 
dicséretes hármas. Természetesen, mert 
lehet, hogy az a hármas tanuló  sokkal 
több munkát tett bele, mint az, aki ötöst 
kap. Nem adunk jutalomkönyveket év 
végén a kitűnőknek. Azt jutalmazzuk, ha 
teljesített egy gyerek, de azt mindenki-
nél értékeljük, mert mindenki teljesített 
valamit. Az év végén oklevelet kapnak a 
gyerekeink. Ezen az oklevélen az áll, hogy 
ő miben volt jó abban az évben, mert 
mély meggyőződésünk, hogy a jóságra 
lehet alapozni. Tehát azt kell növelni, ami 
jó benne, mert ő abban tehetséges. Aki 
szépen mosolygott és jókedvű volt, abban 
van tehetsége, hogy bearanyozza a környe-
zetét. Lehet, hogy matekból nem jó, de kit 
érdekel. Persze érdekel bennünket, és sze-
retnénk, hogy jó legyen abban is, de nem 
a tantárgy a legfontosabb, hanem a gyere-
kek személyisége. Egy-két gyerek nyolcadik 
év végén kap tőlünk Arany Búzaszem díjat, 
nem a kitűnő tanulásáért, hanem azért, 
ahogyan működtette maga körül a világot. 
A nevelésünk célja, hogy azok a gyerekek, 
akik innen kikerülnek, a családjuk, a nem-
zetük és az egyházuk kovászai legyenek. 
A visszajelzések azt mutatják, hogy azok. 
Itt megtanulták azt a közösségi működést, 
amivel innen elkerülve tudják az ottani kö-
zösségüket működtetni. Olyanok is, akik itt 
nem jeleskedtek benne. 
Van öt kis zenekarunk: egy gyimesi, egy 
moldvai, egy somogyi, egy dél-alföldi és 
egy bakonyi, melyek a gyerekekből alakul-
tak. Most éppen azon dolgozunk a Csoóri 
Sándor Alap támogatásának köszönhető-
en, hogy táncrendeket tudjanak muzsikál-
ni a táncházainkon. Az ünnepeink mindig 

táncházzal zárulnak. Időnként meghívjuk 
őket magánházakhoz. Ez is fontos része a 
nevelésnek, hogy hogyan tudunk a csalá-
dokhoz menni. Az iskolai élet fontos része, 
hogy összefogunk egy általános és egy mű-
vészeti iskolát. És az, hogy összefogunk, 
azt is jelenti, hogy össze is fonunk. Adott 
esetben már 9 órakor lehet zeneórája egy 
gyereknek, esetleg néptáncórája vagy 
akár szolfézsórája. Ezeket nem különítjük 
el a tanóráktól, hanem azokkal szerves 
egységben működnek. Ez persze nagyon 
változatos napirendet tesz lehetővé. Nem 
választjuk szét a tanulást és a művészete-
ket, hanem mozaikszerűen összerakódnak, 
ezért természetesen sokkal hatásosabb 
az oktatás. Ráadásul hatnak egymásra. 
Hogy csak egy példát mondjak: a kuruc nó-
ták előjönnek a történelemórán is, és így 
hozzáadnak a tanultakhoz. A következő 
időszak feladata, hogy a humán tárgyakat 
szeretnénk egybefonni. Történelem, ma-
gyar, honismeret, rajz, kézművesség, ének. 
Ezeket kicsit epochálisan (a logikailag ösz-
szetartozó témaköröket tömbösítve, egy 
ideig nagy óraszámban) szeretnénk együtt 
működtetni. A természettudományos tár-
gyakat is együtt, nem külön-külön kémia, 
fizika, földrajz, biológia tantárgyakra 
bontva, hanem a természetből kiindulva 
akarjuk szemléltetni, oktatni. Terepgya-
korlatra is szeretnénk vinni a gyerekeket, 
és ehhez egy parasztgazdasággal együtt-
működést kötni. Ebből is látszik, hogy 
nem kiforrott pedagógiai módszerről be-
szélek, hanem a mindennapi kihívásokra 
keressük a magyar hagyományokban gyö-
kerező válaszokat.

› Van egy kötelezően tanítandó Nemzeti 
Alap Tanterv, annak a kereteit hogyan le-
het kibővíteni, vagy hogyan lehet annak 
megfelelni?
Könnyedén megfelelünk a NAT elvárásai-
nak, mert nem arról van szó, hogy a gye-
rekek itt kevesebbet kapnak, hanem töb-
bet, de azt könnyebben fogják fel, ezért 
gyorsabban haladnak. Mint már említet-
tem, pedagógiánk lényege, hogy bizonyos 
dolgokra nagyobb hangsúlyt fektetünk. 
A zene, a tánc, a népi játékok valóban 
javítják a felfogóképességet, a memó-
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The purpose and circumstances of the foundation of the Grain of Wheat (Búzaszem) define its entire existence. It is an independent civic initiative, launched 
by the residents as a cooperation between the local parish priest and young families. Twenty years have passed since these events, and a new school model 
has emerged. We talked about the foundation and operation of the Grain of Wheat Hungarian Christian community and school with the former and the current 
Chairman of the Grain of Wheat Foundation.


