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Játszi Kedv, Te gyermekek
Szemébe' csillanó,
Nagykorú karám-terek
Körébe toppanó

Légy Te híd, ha száz a part,
Gerinceden kivédd
A ferdeszemre görbekard-
Hegezte szenvedélyt!

Partokon külön, ha gyűl
Karám-körözte játék
A szemre látomás vetül,
S a trombitára árnyék.

Játékokról álmodom,
Kik kéz a kézbe' játsznak,
Fakocka a Rubikon
Kelne át a mának.* 

* „Játék a kockán” címmel megjelent – a Szerzőtől – a Szabad Gondolat folyói-
ratban 1998 júniusában.

Eredetm_konyv.qxd  11/20/2008  4:52 PM  Page 3    (Black plate)



Eredetm_konyv.qxd  11/20/2008  4:52 PM  Page 4    (Black plate)



TARTALOMJEGYZÉK

DR. MESTERHÁZI ZSUZSA ELŐSZAVA ............................................................7

KIINDULÁS ..............................................................................................................9

HÁRMAS MOZGÁSFORMÁK – ALAPÍTÓKNAK ...........................................11
Az ember természete, mozgásai, intézményei ...............................................11
Egységet kereső formák és mozgások ............................................................13
A kör ...................................................................................................................14
A körök által alkotott gömb .............................................................................15
A körformához való ragaszkodás, és annak meghaladása ...........................17
A körforma átalakítása – a lemniszkáta .........................................................17
A lemniszkáta – a körből kiváló individuumok útja ......................................19
Az egybeeső középpontok ...............................................................................20

GONDOLATOK A HÁRMAS TAGOZÓDÁSRÓL ............................................25
Áttekintés ...........................................................................................................25
Szükségletek és képességek .............................................................................30
Szükségletek és anyagi források ......................................................................32

A HÁRMAS MOZGÁS
VÁLLALKOZÁSOKBAN ÉS INTÉZMÉNYEKBEN  .........................................35

A szociális homokórából kiinduló gömb ........................................................40
Kitekintés a tökéletes lemniszkáták gömbje felé ............................................41
A tökéletes lemniszkáták gömbje ....................................................................44
Az egység és a hozzá vezető út .......................................................................45
Hármasság a Waldorf iskolában .....................................................................48
Az osztálytanító életgyakorlatának lemniszkáta modellje .............................48
Az egyéni életgyakorlat és az iskolai munka ..................................................49
Az egység néhány hiányjelensége ...................................................................51
A hármas mozgás kibontakozásának lépései ................................................52
Akadályok a hármas mozgásformák előtt ......................................................54
A „közép” elvékonyodása, és szélesítése ........................................................56

•  5 •

Eredetm_konyv.qxd  11/20/2008  4:52 PM  Page 5    (Black plate)



AZ ÁTVÁLTOZÁS ..................................................................................................64
Az átváltozásról általában .................................................................................64
Visszatekintés .....................................................................................................66
Az átváltozás útelágazásai ................................................................................67
Az átváltozás az ember földi munkájában ......................................................68
Az átváltozás „formája” ....................................................................................69
Az átváltozás tartalma ......................................................................................70
Elszigeteltség és elidegenedettség ...................................................................71
Egyediség és individualizmus ...........................................................................75

EREDETMÍVESEK ................................................................................................77
Mese ...................................................................................................................77
Beavatás .............................................................................................................77
Kik az Eredetmívesek? ......................................................................................79
A célon túl ..........................................................................................................80
A célok ................................................................................................................81
A szerző célja .....................................................................................................81

ÉLETGYAKORLAT ...............................................................................................83
Középiskola és vállalkozás kapcsolata ............................................................85
Az iparkodás útja ..............................................................................................86
Új idők alapítói munkája ..................................................................................88
Idea – egyensúly – mozgás – struktúra ..........................................................88

MEGJEGYZÉSEK ..................................................................................................92

ÁBRÁK JEGYZÉKE ..............................................................................................93

•  6 •

Eredetm_konyv.qxd  11/20/2008  4:52 PM  Page 6    (Black plate)



ELŐSZÓ

Meghökkentő cím, eredeti látásmód, meglepő gondolatmenetek, szokatlan
nyelvezet, érdekes tartalom – vélekedem az első oldalak után. Amikor bele-
merülök az olvasásba, akkor döbbenek rá, hogy ez az írásmű elmélyült figyelem-
mel feldolgozott élettapasztalatok tudatos kompozíciója. Az öncélúság nyomát
sem találom benne. A nagyon szépen és egyszerűen ábrázolt matematikai/geo-
metriai modellek segítségével feltárulnak azok a bonyolult szociális folyamatok,
amelyek a kezdeményezéseiket megvalósító, például vállalkozásokat vagy
iskolákat alapító emberek és csoportok életében a várt jó eredményekhez vagy
a nem kívánt kudarcokhoz vezetnek.

Mindazoknak ajánlom elolvasásra ezt a könyvet, akik nehezen élik meg a
merev, élettelen sémákhoz való ragaszkodást az élet bármely területén, mert
ebben a könyvben ennek éppen az ellenkezőjét találják meg. 

Különösen ajánlom azoknak, akiket érdekel az iskola, ezen belül is a Waldorf
iskola szervezeti világának, önrendelkező működésének új szempontú megkö-
zelítése. 

Számolni kell azonban azzal, hogy nem könnyű, szórakoztató, hanem a fi-
gyelmünk intenzitását és az elfogulatlanságunkat próbára tevő olvasmányt ve-
szünk a kezünkbe. Cserébe olyan átható evidencia-élményt kapunk, amely meg-
erősítheti kezdeményező és megvalósító képességünket.

Kiemelem a szövegből a Waldorf iskolák eredeti alapítói szándékának megfe-
lelő társadalomformáló műhely-szerepét, amelyben az új embertani alapokra
helyezett pedagógia mellett a társadalom hármas tagozódásának (a gazdasági, a
jogi/szervezeti és a szellemi/kulturális működés) összefüggéseit kívánták kutatni. 

Napjainkra a hazai Waldorf iskolákban is kialakulóban van az az igény, hogy
a pedagógia életképességének felmutatása mellett ne csak a tágabb értelemben
vett szabad szellemi élet megvalósulását segítsék elő, hanem a munka világa felé
is közelítő lépéseket tegyenek. Ebben jelenthet számukra segítséget ez a könyv,
hiszen a szerző aktuális nézőpontból világítja meg ezt a kérdést, és a Waldorf
iskola „társadalmi kitágulásának” lehetőségét is megmutatja. Konkrétan felveti
a középiskolai szakképzés, valamint az iskola és a vállalkozói praxis közötti kap-
csolatépítés szükségességét. „Érzékelem, hogy egyre több vállalkozóban, me-
nedzserben, jogi szakemberben ébred fel az igény, hogy tegyen a Waldorf isko-
lákért országszerte.”
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Elegáns írást tartok a kezemben. A szerző bebizonyította, hogy két világ pol-
gáraként otthonosan mozog a „nem látható” morális/szellemi környezetben és
a „látható” realitások hétköznapi színterein. Megismerő képességgel áthatott
gondolatait hitelesítve, azokat a cselekvés területén is kipróbálta. Ezért ajánlom
elolvasásra ezt az írást jó szívvel, reménykedve az olvasók befogadószándé-
kában.

Budapest, 2008. október 19.

Dr. Mesterházi Zsuzsa
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KIINDULÁS

Járatnak bennünket gyerekként iskolába, a világban való majdani eligazodá-
sunk érdekében. És ezért látogat oda később számos felnőtt is. Munkához aztán
ők jobbára azért fognak, hogy jól megélhessenek, hogy pénzt keressenek. 

Ilyenformán mindkét mozdulat leválaszt minket eredetünkről, ahová az életút
végén, mint elkóborolt gyermekeknek, vissza kell térnünk.

Ebben az írásban azzal a kérdéssel foglalkozom, hogy életvezetésünk, vál-
lalkozásaink, és megalapított intézményeink fonalát gombolyíthatjuk-e úgy,
hogy mívelkedésünk az eredetünkhöz való kapcsolódást, és eredetépülésünket
is szolgálhassa egyben.

Ezt a könyvet nem egy filozófus, vagy egy szervezéselmélettel foglalkozó sza-
kember írta. Hanem én, aki eredetileg közgazdászként diplomáztam, majd for-
matervezői munkát végző, és irányító vállalkozóvá lettem, hogy közben óvodák,
iskolák alapítója és tanári kollégiumának résztvevője is legyek. 

Utamon tettem némi előrehaladást – már ha a mai egyetemek „egyetemes
tudásának” strukturáló ismereteitől, a formatervezés valóságos alakzatain át, az
alapítói munka mozgásintézményéig menő ideaépítkezést annak lehet tekinteni.

Megszólítok vállalkozókat, ha a sikerrel nem érik be, és kezdeményező-
alapító embereket, ha érdeklődést mutatnak a struktúrákba merevítés meghala-
dása iránt. 

Felírt recept itt nem található, de egy sajátos híd gerincének íve előbukkan-
hat a ködből. Egy hídé, amelyet felfedezve, és amelyen oda-vissza járva egyre
messzebb jutni – valamennyi part felfedezésében. 

Sok példa és összefüggés a Waldorf iskolákkal kapcsolatos. Ajánlani azonban
azoknak is merném e sorokat, akik az előző bekezdésben érintettnek érzik ma-
gukat. 

Előtanulmányokat folytatni ma egy mozgásintézmény megvalósításához
kizárólag a Waldorf iskolákkal, illetve azok környezetével összefüggésben lehet.
Ezért a téma szempontjából még akkor is kikerülhetetlenek ezek az intézmé-
nyek, ha valakit egyébként közvetlenül nem érdekelnének.

A Waldorf iskola példája annak, ahogy egy mozgásintézmény megvalósít-
ható, de annak is, ahogy – a felfogás, az átélés, és a tudatosság hiányában – a
megvalósítás elmarad. És e példák széles körben, nagy számban, és egymástól
függetlenül azonos képet mutatnak. Éppen ezért felkeltik az érdeklődést: az
ideakeresés számára.
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A saját vállalkozásomból is meríthetek még mintát, és jelölhetek ki azzal
kapcsolatban egy áttekinthető utat a jövő számára. Megfelelő kiterjedés híján
azonban e példa nem tűnne mindenki számára meggyőzőnek, ezért csak a
legszükségesebb mértékig élek vele.

Van, ami miatt a vállalkozásom – idővel – mégis érdekessé válhat: elindítot-
tam itt egy kezdeményezést, amely a munka világa felől az iskola világa felé tart.
Olyan kapcsolat létesül, amelyben az egyik, és másik „part” felől érkező is
megőrzi önálló eredetét a „hídon való átkelés” során.
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HÁRMAS MOZGÁSFORMÁK
– ALAPÍTÓKNAK

AZ EMBER TERMÉSZETE, MOZGÁSAI, INTÉZMÉNYEI

Lelkünk, végigvezettetvén az életúton, kétféle eredetet ismer fel: A szellemit,
mert „Kezdetben vala az Ige”, és a földit, hiszen „…porból vétetünk”. 

A lélek hol az egyik, hol a másik forráshoz hajol, eleinte önkéntelenül, később
tudatosan építve egy ritmizáló mozgáskultúra sokféle intézményét. Így leng
középen a lélek, a mindeneket mozgató dobbanások és szusszanások impulzu-
saiban.

Mozgáskultúráink és intézményeink! Nos, ezek által formáljuk mi is a világot:
Szerkezeteket, és szervezeteket gyúrunk – merítve a Föld anyagából, és az Égi
ideákból. De vajon elmegyünk-e életünkben akár egyszer is az Eredet Kapukig?
– Vagy inkább hírhozókra építjük ideáinkat, és félkész panelokban leljük meg a
földet? És megyünk-e egyáltalán? – Vagy felépített struktúráink várában ülve
csettintjük úri színünk elé a dolgokat?

A ma embere hajlamos arra, hogy elsősorban a „testet”, és a testiségben
látható-alakítható „struktúrát” tekintse a formaképzés terepének. Megnyilvánul
ez, például abban, ahogy az egészség helyett, az „alakformálás” köti le az embe-
rek többségét. Vagy abban, ahogy a tömeges érdeklődés kitünteti a gazdaság és
hatalom problémáit a társadalom kérdéseinek körén belül. De a szellem terüle-
tén is találunk fájó példákat: Ezek közül is kiemelem a pedagógia teljesítmény-
mérésben kiteljesedő értékelési gyakorlatát – ahol közben háttérbe szorul a ta-
nuló valódi egyénisége.

A mozgások megfigyelésére, és e megfigyeléseknek a mindennapi életben
való alkalmazására kevés figyelem irányul. Pedig, akik intézményt vagy vál-
lalkozást valaha alapítottak, azoknak tudniuk kell, hogy a mozgás (a mozgás-
igény) az, amely a struktúrákat hívja, és nem fordítva. Életünk során a legkülön-
bözőbb mozgásokkal találkozunk. Résztvevői, szemlélői lehetünk azoknak, míg
bizonyos mozgások bennünk történnek – esetleg éppen a ráhatásunk nélkül.
Írásomban sok szó esik majd iskoláról, vállalkozásról, individuális fejlődésről, és
azokról a mozgásokról, átváltozásokról, amelyek e pályákat jellemzik. 

E megközelítésnek mintegy bevezetéseként sorba rendeztem néhány
mozgás-megnyilvánulást: lássuk, hogy azok milyen struktúrákon mennek végbe,
milyen indíték által, és hová tartanak.
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Az ember aktív mozgás-megnyilvánulásai közül bizonyos szempontból a
sportolás a legegyszerűbb, a legközérthetőbb. Vizsgáljunk meg ezért kiin-
dulásképpen néhány sportszerű mozgást! – Milyen szintjeit látjuk meg a mozgá-
soknak, és milyen a viszonyuk a számukra adott környezethez és struktúrákhoz?

Gondolatmenetem számára a legegyszerűbb sportmozgásokat a szer-
tornában találtam meg. Szükségesek itt először is a „szerek”, mint eszközök (a
mozgás érdekében strukturált környezet), és egy egyszerű indíttatás, hogy rajtuk
a legtökéletesebben hajtsunk végre egy-egy konkrét mozdulatsort (mozgást).

Amint a labdajátékokra tekintünk (például az egyéni teniszre), láthatjuk, hogy
a „szerek” egy része (a pálya, a háló) áll, de a labda – sőt az ellenfél is – mozog.
A játékos mozgásának célja már nem csupán egy-egy konkrét mozdulatsor
tökéletes végrehajtása, hanem a játékban való aktív részvétel. Megállapítható,
hogy azok a tényezők, amelyek a szertornára jellemzőek, megmaradnak a lab-
dajátékban is. Hiszen itt is vannak „szerek” (célszerűen strukturált környezet), és
egy-egy mozdulatsort itt is sokszor kell gyakorolni, mielőtt az a játékba beépül,
de van egy új elem: a játék.

A páros teniszben – de még inkább a nagycsapat játékokban – aztán foko-
zottan látjuk, hogy a „labda nélküli mozgásoknak” milyen óriási a jelentősége.
Itt már például a társakat figyelembe vevő helyezkedés is belép a mozgás céljai
közé. Vagyis a cél már nem egyszerűen a játék, hanem a csapatjáték. És itt is ki
kell emelni, hogy az egyéni játék szerei és mozgásai beépülnek a csapatjátékba.

Aki egy sportot hosszabb időn át űzött, annak tapasztalnia kellett, hogy az
edzések gyakorlatai milyen nagy mértékben alakították át egyensúlyállapotait,
mozgáskoordinációit, és egyéb mozgásképességeit. És ennél a pontnál már
kiléphetünk a sport példájából, egy általánosabb területre: Kimondhatjuk, hogy
– az edzésen, de azon túl, általában is – a képzés, a fejlesztés, a pedagógia
mozgásai azt is szolgálják, hogy az emberben (gyermekben) átváltozások men-
jenek végbe, és új képességek bontakozzanak ki.

A pedagógia mozgásaiba tehát beépülnek a szerek, az egyéni mozgások, a
játék, a csapatjáték, de céljában adódik egy plusz: az átváltozás.

Amint az ember felnőtté válik, és az iskola, vagy a sportpályafutás már nem
indukál benne átváltozásokat, kitűzi maga elé célként, hogy fejlődjön. A fejlődés
maga, meglehetősen általános célja a felnőtt embernek - úgy is mondhatnánk,
hogy szinte minden felnőtt ember vállalkozik a fejlődésre életének valamely
időszakában. Nagy kérdés azonban, hogy a felnőtt ember fejlődése során mi
marad meg a korábbi mozgások eszközeiből és céljaiból? – Mi marad meg a
szerekből, a játékokból, a csapatokból, és az átváltozásból?!

Azt gondolom, hogy itt – a felnőtté válásnál – elszakadunk a mozgások épülésének
láncolatától – és legelőször a pedagógia során megélt átváltozásról mondunk le.
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A társadalom emberének mozgásszintjére pedig az jellemző, hogy még egy
(vagy két) szintet visszalépnek: Elhalványul a csapatjáték, és jellemzően az e-
gyéni játékokra, de még inkább a „szerekre” (ingóságok, ingatlanok, vagyonok,
birtokok) koncentrálnak.

Az átváltozás, amely a jó pedagógia segítségével megindul, és – megfelelő
életgyakorlat által – mindhalálig folytatódhat, nem térít el minket eredetünktől!
Éppenséggel, hogy eredetünkhöz kapcsol bennünket egy olyan átváltozási (ere-
detépülési) láncolatban, amely egyre magasabb szintű érdeklődéshez, ideákhoz,
egyensúlyokhoz, mozgásokhoz vezet. Ami eredetünktől eltérít, az az átváltozás-
ról való lemondás: az a folyamat, amely egészen a szerekig – a strukturált
környezetig – engedi süllyedni figyelmünket.

A mozgásokban élethosszig fűzhető eredetépülési láncolat sokak életében
megszakad a felnőtté váláshoz vezető út végén, a tényleges felnőtté válás során.
Nyilvánvalónak tűnik a számomra, hogy ehelyütt tennivalók mutatkoznak:
a pedagógiában, vagy a felnőtté válásban, vagy esetleg mindkettőben! Felmerül
a kérdés abban a tekintetben is, hogy mit jelent az átváltozás, amelyet a jó
pedagógia bennünk elősegít, és milyen fejlődést élhetünk meg egyáltalán, ha
közben az átváltozás folyamata megszakadt?

EGYSÉGET KERESŐ FORMÁK ÉS MOZGÁSOK

1989 óta több pedagógiai intézmény alapításában, és vállalkozásban vettem
részt. A kezdeményezések idején, az üzemeltetés során, de az átadás, bővítés,
fejlesztés stációiban is tettem szert olyan tapasztalatokra és megfigyelhettem
olyan jelenségeket, melyek összefoglalása talán hasznára lehet másoknak.

Ez az írás olyan kezdeményezésekhez nyújthat segítséget, ahol a személyes
jelenlét, az individuális ember szerepe végig meghatározó kíván maradni, és
különösen foglalkozik az olyan intézményi, vállalkozási gyakorlattal, ahol az
együttműködési szándék kitüntetett szerepet kap.

Mindemellett az organikus növekedést, illetve az eredményességet elenged-
hetetlennek tartom minden egészséges kezdeményezés számára, és célom is,
hogy írásommal segítsem a jó értelemben vett sikerességet.

Intézmény, vagy vállalkozás alapításánál és működtetésénél ugyanazokat az
egységképző erőket, és kísértéseket fedezhetjük fel. Megélünk örömöket, ame-
lyek eltakarhatják előlünk a tanulás szükségességét, míg a kudarcokban megélt
szenvedések eltántoríthatnak a folytatástól. De ugyanezek az örömök szárnyakat
adhatnak, és ugyanezek a kudarcok tanulásra ösztönözhetnek.
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Alapítások során az alapítók szándéka első rátekintésre egységet mutat a
kezdet időszakában. Ennek az egységnek a megőrzése azonban a legnagyobb
nehézségekkel néz szembe, ahogy halad az idő, és folyik a közös munka. Olyan
elágazások keletkeznek, amelyek váratlanul érhetik az alapítói közösséget, és a
felmerülő problémákat személyes jellegűként élhetik meg – nem ismerik fel
egységbontó kísértés természetüket.

Fontos kérdés, hogy milyen egységképe van az alapítóknak, és hogy ez a kép
mennyire alkalmas az egység tényleges megteremtésére, fenntartására,
fejlesztésére. Fontos továbbá, hogy ez az egységkép milyen formálódáson megy
keresztül az alapítás stációiban.

A KÖR

Amikor intézmény alapítás céljából össze-
gyűlnek emberek, szinte mindig a körben
ülést választják formációul.

1. ábra

A körben ülés lehetővé teszi, hogy egymást kölcsönösen lássuk, és a találkozás
első óráiban szinte mindenkit név szerint
megismerhessünk. 

A kör, később az egyenlőségre utal, ki-
fejezésre juttatja, hogy nincs senki, aki fő-
helyet kapna. Az emberek az ilyen körök-
ben általában nyíltak, „kereken meg-
mondják”, amit gondolnak.

2. ábra

Amikor az alapításból kinőni látszik valamiféle intézmény, annak is gyakorta
a „kerek asztal” az első mintája. Fő hely itt sincs, de van már „asztal”, vagyis van
már egy jelzett intézmény.

Ha rátekintünk a körre, mint formára, akkor érdemes tennünk bizonyos
észrevételeket:
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• A körön haladva újra és újra ugya-
narra a starthelyre érkezünk, és csak
úgy haladhatunk, hogy mindig az
egyik oldalasságunkat használjuk:
például mindig a bal oldalunkkal
leszünk a kör középpontja felé (egy-
oldalúság);

3. ábra

• A körpályán mozogva egyközpontúság érvényesül (centralizmus);
• A körpályán mozogva nincs igény arra, hogy a választott síkból kilépjünk

(egysíkúság);
• A körnek, ha fekvő, nincsenek függőleges mélységei; ha álló, akkor nincse-

nek előre és hátra mutató kiterjedései. A „széle-hossza egy” megállapítást
joggal alkalmazhatjuk.

• A kör középpontja nem része a körön haladók mozgásának. A kör közép-
pontját, és a hozzá vezető utat a kör kerületén állók nem járják be. A „közép”
felé csupán a tekintet, mondhatjuk: egy „sugár” vetül;

• A körformát, vagy annak valamely részét – például tárgyak tervezése során – a szer-
kesztésben gyakran használjuk – mondhatjuk: ez egy alapforma. Alig van azonban
olyan feladat, ahol a körforma megjelenítése a végcél lenne. Aki tárgyak tervezésé-
vel foglalkozik, az a különböző méretű köröket sablonként használja, hogy a célja
gyors megvalósításához közbenső lépésként, panelként rendelkezésre álljon.
A kerekség az intézmény alapításának folytatólagos lépéseinél egyre kevésbé

tartható fenn: Kiválnak emberek a körben ülő egyenlők közül, akik többet haj-
landóak tenni, vagy éppen több tapasztalattal rendelkeznek.

Fontos kérdés a kör szemlélése során, hogy mi történik azokkal, akik cse-
lekvővé válnak a kör tagjai közül, és hogy cselekvésük során milyen mozgás-
pályákat futnak be.

A KÖRÖK ÁLTAL ALKOTOTT GÖMB

A kört, ha origóját változatlanul hagyjuk,
de a tengelyét forgatjuk, gömböt nyer-
hetünk.

4. ábra
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A gömbnek már vannak mélységei, és az egy síkban értelmezett centrifugális
erőt is ki kell egészítenünk egy merőleges forgató erővel ahhoz, hogy a kör a
gömböt leírja. Így, ha az egyközpontúság megmarad is, de új rendező elv lép be,
és megszűnik az egysíkúság.

Az ilyen gömb esetén azonban megmarad a „széle-hossza egy” megállapítás
érvényessége, és az is tény, hogy a gömbnek a felszínét hoztuk csupán létre,
nincs felszínen kívüli tartalom: a körök sokasága csak a gömb felszínét fogja
leírni. Vagyis a holt centrum minősége továbbra is érvényes.

Ha a gömb kapcsán valamilyen mozgásformát
keresünk, akkor azt vagy a gömb palástján találjuk
(például különböző köríveken) vagy a gömbön
belüli üresség térfogatában (például úgy, hogy
valamilyen anyagot helyezünk a gömb belsejébe,
majd mozgatni kezdjük).

5. ábra

Könnyű belátni, hogy a gömbbe zárt bármilyen folyó anyag a mozgatás, for-
gatás, görgetés hatására tökéletesen elkeveredhet, és homogenizálódhat. 

Megállapíthatjuk például azt is, hogy amíg a
gömb mozog, addig a benne lévő anyag nem ülep-
szik le (nem köt meg, mint például a szállított beton
a forgó puttonyban), míg a megállást követően
annál inkább.

6. ábra

A görgetett gömbről a lottó sorsolás juthat még az ember eszébe, ahol a
gömbszerűség lényege és fő jelentése, hogy a benne mozgó, keveredő azonos
formájú tárgyak bármelyike a gömbön belül bárhol, azonos valószínűséggel
lehet.

Ezek a formai megfigyelések arra utalnak, hogy a körök elforgatásából, illetve
sokaságából létrehozott gömbök, „gömbölyű dolgok” jelentései: a felszínesség,
a homogenizálás, az uniformizálás, és pozitív értelemben: az esélyegyenlőség. 
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A KÖRFORMÁHOZ VALÓ RAGASZKODÁS,
ÉS ANNAK MEGHALADÁSA

A kör, és különösen a gömb alkalmas arra, hogy egy közösségen belül többen is
teljességnek lássák. Akadályozhatnak ezért e formák a továbblépés keresésében.
Nézeteltérések keletkezhetnek abból, hogy vannak, akik látják a továbblépés
szükségességét, és útját, és vannak, akik nem. Egészen döbbenetes események
történnek, ha egy közösség, vagy annak meghatározó tagjai benne rekednek a
körszerűségben. Alapítói munkám során több olyan szituációt éltem át, amikor
ügyek vesztek el ilyen típusú gátoltságok miatt. 

A körtől, és a kerek asztaltól tovább kell vinnünk a gondolkodásunkat. De ha
már alapítói szociális alakzatunkat egy mértani formához – a körhöz – hasonlít-
va neveztük meg, akkor keressük az összetettebb szociális alakzatokhoz is a szá-
mukra megfelelő geometriát. A geometrián alapuló alakzatoknak és mozgások-
nak a szociális formákkal és pályákkal való összevetése számos olyan megál-
lapítást tartogat, amelyet kimondásukkor azonnal felismerünk és elfogadunk.
Lesznek olyanok is, amelyeknél nem látjuk be mindjárt a párhuzamosságokat,
amelyeket szemlélnünk kell egy darabig. Úgy gondolom azonban, hogy ez a
munka megéri a fáradtságot. Olyan felfedezéseket tehetünk ebben az összeve-
tés-kutatásban, amelyekre talán sohasem jönnénk rá különben.

A KÖRFORMA ÁTALAKÍTÁSA – A LEMNISZKÁTA

Ha a kört két szemközti ívén megragadjuk, majd jobb, illetve baloldali irányban
– egymással ellentétesen – 90-90 fokban forgató erőt gyakorlunk a félkörökre
(mintegy megcsavarjuk), akkor lemniszkátát kapunk.

7. ábra

Később különbséget teszek majd a matematikailag leírt és a „kör megcsavará-
sa” által létrehozott lemniszkáta forma között. A fenti ábrán ez is, az is látható –
ehelyütt a mindkettőben felismerhető összefüggésekről, tulajdonságokról szólok:
• A lemniszkátán haladva újra és újra áthaladunk ugyan a választott kiindulási

pontunkon, de ezt úgy tesszük, hogy váltogatjuk oldalasságunkat: az egyik
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hurokban mindig a bal, a másikban
mindig a jobb oldalunkkal leszünk a
hurok középpontja felé;

8. ábra

• A lemniszkátának van egy olyan
kereszteződési pontja, amelyen oda is,
vissza is áthaladunk. A körrel ellentét-
ben ez a hely, amellett, hogy közép-
pont, a kerületen való haladásnak is
része egyben;

9. ábra

• A lemniszkátának három kiemelkedő szerkesztési pontja van: ha úgy tetszik,
akkor egy hármasság-mozgásba kerülünk a lemniszkátán haladva, amelyben
lesz „saját keresztünk”, mert oda is, vissza is utunkba esik. És a hurkok pont-
jainak centrumot adó helyeket is – rendre visszatérve – körüljárjuk;

• A lemniszkátának matematikai érte-
lemben három kitüntetett pontja van.
„Fekvő nyolcasként” az X tengely
értékére tekintve megállapíthatjuk,
hogy a két csúcson, valamint a
kereszteződési ponton a függvénynek
egy X-értéke van, míg az összes többi
helyen a függvény két értéket mutat;

10. ábra

• A lemniszkáta hurkai nem körök! Úgy tekinthetünk e hurkokra, mint ame-
lyekben a centrum körüli mozgás a kereszteződési pont felé kicsúcsosodik;

• A lemniszkátán mozogva tehát megszűnik az egyközpontúság, és a centraliz-
mus kizárólagos formaképző ereje;

• A lemniszkátán megszűnik az a körre jellemző minőség, hogy csak egy holt
központ lenne: különösen lényeges, hogy van egy újra és újra átjárt kereszte-
ződési pontja – egy élő közepe;
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• A lemniszkátának, ha fekvő ugyanúgy nincsenek mélységei, ha pedig álló,
ugyanúgy nincsenek előre és hátra mutató kiterjedései, mint a körnek, de a
„széle-hossza egy” minősítést már nem alkalmazhatjuk;

• Egyetlen lemniszkátán mozogva ugyanúgy nincs igény arra, hogy a választott
síkból kilépjünk, mint a körnél (az egysíkúság megmarad).

Ezzel az új formával kapcsolatban tett megfigyeléseink rámutatnak arra, hogy a
lemniszkáta (amely a kör „megcsavarásából keletkezett) előnyös tulajdonsá-
gokat mutat a körhöz képest, de a testté formálás irányában tovább kell keres-
nünk: ha el akarjuk kerülni az egysíkúságot. 

A LEMNISZKÁTA – A KÖRBŐL KIVÁLÓ INDIVIDUUMOK ÚTJA

• A körben ülést és a körben folyó beszélgetést egyre több résztvevő fogja ki-
egészíteni azzal, hogy a felmerült feladatok iránt, a kör mentén való haladá-
son túlmenően is, tájékozódik és cselekszik. Az ilyen működésre esetleg azt
mondanánk, hogy a körön kívül tevékeny. Valójában azonban nagyon is a
körön belüli tevékenységről van szó, még ha az egyén le is lép a másokkal
közös kör kerületéről. Nagyon fontos ez a különbségtétel: A kör érdekében
cselekvő lelép a kerületről, de nem elhagyja (kilép), hanem tesz érte (beljebb
kerül)! Az ilyen módon tevékeny ember a munkájával (körön belüli mozgása
során), és a figyelmével időlegesen középre kerülhet, de legalábbis olyan bel-
ső helyre, ahol a körön állók valamennyien láthatják. Az ilyen módon tevé-
keny ember tehát belép a kör belsejébe, megtesz ott valamit (bejár egy utat),
majd visszakerül a kör kerületére – eredeti helyére, vagy egy másik pontra.

• Kialakul a kör egyes tagjai számára egy olyan életgyakorlat, hogy a kör érdekében
(a kör kerületére mindig visszatérve, ahhoz igazodva) belépnek, tesznek valamit,
lejárnak egy-egy utat, egy-egy mozgást hajtanak végre, majd visszatérnek. 

• Az egyén (az individuum) ilyenfajta mozgása egyfelől a körhöz igazodva, más-
felől a saját felkészültségét, és akarati centrumát figyelembe véve történik.

• Az egyén ilyenfajta mozgásának meg-
felelő formája lehet egy olyan lemnisz-
káta, amely a kör kerületéről indul,
majd oda visszatér, miközben mozgá-
sával hurkokat képez, és kifejezésre
juttatja – átmenetileg centrumba állítja
– a saját személyiségét.

11. ábra
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• Ha az ilyenfajta személyes mozgások-
ból kellően sok megy végbe, akkor a
lemniszkáták elkezdik megtölteni a kör
belsejét – úgy is mondhatnánk, hogy
tartalmat adnak neki.

12. ábra

A lemniszkáta mozgást egy másik értelemben is megvilágíthatjuk: Vegyük
számításba, hogy az egyik hurok a körbeli beszélgetésből indul el – valami gon-
dolatiságból – majd átfordul valamiféle cselekvéssé, és e cselekvés-megnyilatko-
zás módban felmutatja a személyes elemet a cselekvőnél. A személyes elem fel-
mutatása véleményt ébreszt a közösségben a személyről, de történik valami más
is: a személy érzékeli a róla kialakult képet – mintegy rátekinthet önmagára a
saját cselekvésének következményeképpen.

Egy olyan kettős hurok képződik tehát,
ahol az egyik hurokban a gondolati
erőinkkel vagyunk együtt másokkal, míg a
másik hurokban a tevékenységünkkel
érintett személyekkel kerülünk közös-
ségbe. 

13. ábra

És a két hurok között oda is, vissza is áthaladunk egy ponton: az átlátás, a
rátekintés, a visszatekintés keresztútján. 

A lemniszkáta azáltal jön létre, és marad mozgásban, hogy a gondolkodó
ember tevékennyé is válik, és gondolatait a cselekvés körében kipróbálja. Az,
hogy siker, vagy kudarc lesz-e az osztályrésze, csak később válik nyilvánvalóvá.
De akár sikert ér el, akár buknia kell, az eredményt a gondolati munkának a cse-
lekvéssel való kiegészülése hozza meg.

AZ EGYBEESŐ KÖZÉPPONTOK

A körbe rajzolt lemniszkátát úgy ábrázoltam, mint amelynek a középpontja egy-
beesik a körével. Mi ennek a mozzanatnak a jelentősége, és jelentése?
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Tisztáznom kell azt is, hogy mit értek az én képletes köröm középpontja alatt.
És azt is meg kell fogalmaznom, hogy mit tekintek a sík körön belüli, és körön
kívüli részén.

Amikor alapítók összeülnek, és kört alkotnak,
akkor „lekerekítenek maguknak” egy részt a világ-
ból, amelyet alapítási területükként fogalmaznak
meg. Az, ami a körön belülre esik, az a jövendő moz-
gásterük. A síknak a körön kívüli részével alapító-
ként nem foglalkoznak, mert az ottani dolgok az ala-
pítási munkájukon kívüli területre esnek.

14. ábra

(Ezért is igaz az, amit fent kiemeltem: hogy a kör tagjainak a kör érdekében
végzett mozgását nem a körön kívül, hanem azon belül kell elképzelnünk, és
ábrázolnunk!)

Mi a helyzet a kör, és a benne futó lemniszkáták közös középpontjával?
Egyáltalán – mi ez a közép?!

• Alapítóként nem csupán lekerekítünk magunknak egy részt a világi síkok
egyikéből, hanem ezt a területet körbe is fogjuk, majd körbejárjuk, aztán
bejárjuk, és végül kapcsolatba hozzuk életünk
más „köreivel”. A körbejárás anélkül indul meg,
hogy a kihasított sík belsejét ismernénk.

• A körbejárás indítékát tehát nem a sík maga adja,
hiszen azt csak később fogjuk felfedezni. A körbe-
járást egy kezdetben fel sem fogott indíttatás hoz-
za mozgásba.

15. ábra

Egy indíttatás, amely ugyanazon a „sugáron” kötődik a kör valamennyi pont-
ján álló személyhez. Ez az indíttatás a kör középpontja felől „sugárzik”. Úgy tekin-
tem tehát a kör középpontját, mint az indítékot, a körbelépés értelmét, az ideát.
• Amikor az egyén cselekvővé válik, akkor elindul a kör belsejében, mintegy a

gondolatai megvalósításának útján. Megfigyelhetjük alapításaink során, hogy
vannak olyan személyek (öntörvényűnek nevezzük őket), akik noha tagjai a
körünknek, mégis a kör számára idegen eszmékkel és kezdeményezésekkel
érkeznek, és gyakorta keltenek zavart. Az ilyen „körtől idegen kezdeménye-
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zések” mozgásai nem a kör középpontján fognak
áthaladni, és tapasztalataink során azt is látjuk,
hogy pályájuk a körön kívüli területek felé is sze-
retnék a kört tágítani, mintegy amőbaformává
alakítani.

16. ábra

Ezt a magatartást a liberális eszmevilágú tagok általában természetesnek tek-
intik, míg a konzervatívok kirekesztenék. (Íme a kísértések egyike!)
• A kör középpontjára úgy tekintek, mint a figyel-

münk centrumára, amely vezet bennünket a kö-
rön belüli gondolkodásban, és a cselekvésben
egyaránt. Miután aztán gondolatainkat kimondva
beszéltünk, sőt cselekedtünk, vissza is kell tekin-
tenünk: képesek voltunk-e arra, hogy megtartsuk
figyelmünkben az eredeti középpontot!? – Hűek
maradtunk-e, emlékeztünk-e?

17. ábra

A valódi életben gyakran „kiesünk a szerepünkből”, „elveszítjük a fonalat”,
sőt: „kitérünk a hitünkből”. Ezt az emberi vonást figyelembe véve, a középpon-
tot, és az ahhoz igazodást úgy tekintem, mint a figyelem számára kiemelt helyet,
amelynek a vonzását minél inkább engednünk kell hatni magunkra.
• A szabadságnak is nagy kérdése, hogy hogyan kell viszonyulnom a kör

középpontjához. Tartozom-e a többieknek és önmagamnak azzal, hogy indi-
viduális lényemet a kör középpontjához igazítsam? Vagy talán inkább szabad
az az ember, aki öntörvényét követve, rendre elkerüli a kör közepét, és ki-
bejárva átlépegeti a kör kerületét? Úgy gondolom, hogy az individuum fejlett-
ségét éppen az mutatja meg, hogy amint megérti
a centrumban álló idea tartalmát, képes a saját
mozgásával – egyre nagyobb virtuozitás mellett,
és egyre gazdagabb formákat követve – bejárni a
kör belsejét úgy, hogy a belső szabályok betartá-
sát evidenciaként kezeli. Ennek nem mond ellent
az a – valóban szabadságra utaló – magatartás,
amikor egy személy számos körnek tagja,

18.a ábra
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és mindegyikben más mozgásformákat követ.
Ellentmond viszont az a viselkedés, amikor valaki
számos körnek tagja, de mindenütt a saját
öntörvényű formáit akarja megjeleníteni!

18.b ábra  

• A kör középpontján átjáró lemniszkáta mozgás
tehát a centrumban álló ideát a figyelmében meg-
tartani képes individuum útja.
18.c ábra

Az is kérdés, hogy mit jelent a körön belüli mozgás, miért van az, hogy az áb-
rázolt lemniszkáta mindkét végpontján érinti a kör
kerületét?
• Alapítói üléseinken tapasztaljuk néha, hogy egy-

más fülébe súgnak párok anélkül, hogy mondani-
valójukat a kör tagjaival megosztanák. Ez a ma-
gatartás gyakran bátortalanságból ered: a „kis ha-
tósugarú közlés” mögött a saját gondolatában és
tetterejében kishitű ember bizonytalansága állhat. 

19. ábra

Ezeket az embereket egy ideig „hordozni” kell. Segíteni kell őket abban, hogy
tetteiket megvalósíthassák, önbizalmat nyerhessenek. A „hordozó” ember az
lesz, aki képes a kör belső terét egészében átjáró mozgásokat kezdeményezni -
akár gondolati, akár cselekvő értelemben.
• A kör kerületét átlépő öntörvényűségről már volt szó fentebb. Ezeknek az

öntörvényű embereknek a hordozása jóval ne-
hezebb, mert hordozásként a vezetés szóba sem
jöhet. Az egyetlen mód, hogy saját mozgásunk-
ban következetesek maradunk, és az általuk elté-
rített vonalakat újra és újra meghúzzuk a maguk
helyén. Úgy is mondhatnám, hogy mozgásunkkal
példát mutatunk – függetlenül attól, hogy számí-
tunk-e követésre, vagy sem.

20. ábra
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(Komoly feszültségeket teremtő kérdés, hogy a példakövetésre alkalmatlan
öntörvényű személyeket a kör meddig képes hordozni?! – Íme: egy újabb
kísértő.)                                 

• Amikor tehát a lemniszkátát úgy rajzolom meg, hogy az a kört két átellenes
pontján is érinti, akkor azt juttatom kifejezésre, hogy a kezdeményezett belső
mozgás kellően bátor ahhoz, hogy a teljes keresztmetszetet bejárja, de képes
ugyanakkor a határok megtartására is.
A lemniszkátával szemben

támasztottam még egy olyan
követelményt, amely az ábrá-
kon első ránézésre nem vehe-
tő észre: A lemniszkáta kerü-
lete meg kell, hogy egyezzen a
kör kerületével. 

21. ábra

Ez a feltétel azt a jelentést hordozza, hogy a körön belüli individuális mozgá-
sok jelentésének megértését mindenki számára lehetővé kell tennünk - nem for-
dulhat elő, hogy valaki kizárt legyen a megismerés lehetőségéből. A kör pont-
jain állók számára adottá kell tenni a lemniszkáta pontjain való elhelyezkedés
lehetőségét.
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GONDOLATOK
A HÁRMAS TAGOZÓDÁSRÓL

ÁTTEKINTÉS

Az emberi lény (test, lélek, szellem), a társadalom (gazdasági, jogi, szellemi élet)
és az istenség (Atya, Fiú, Szentlélek) organizációinak alapmintázata mindig is
leírható a hármassággal, a hármas tagozódással.

A hármasság mintázatú organizációkkal kapcsolatos megfigyelések sokasá-
gát találjuk a történelem nagyjainál, és a teremtett dolgokat elemző strukturáló
és kauzális gondolkodásban is végtelen számban találunk megoldásokat.

A hármas tagozódásnak rendkívüli irodalma alakult ki az antropozófián belül
– Rudolf Steiner előadásai és írásai nyomán.

Most, amikor a lemniszkátában leképeződő hármas mozgásról írok, ki kell
térnem a hármas tagozódás kérdésére. Ez a kitérő azonban nem a sokak által,
sok irányból megvilágított strukturális vonatkozásaiban érinti a témát, hanem
inkább azt az életmegnyilvánulást keresi, amit a hármasságban teremtő moz-
gásként foghatunk fel.

Az 1789-es francia forradalom hármas jelszavával (szabadság, egyenlőség,
testvériség) belépni látunk egy impulzust a társadalmi életbe. 

Ebben a hármas jelszóban megnyilvánuló impulzust – a Waldorf iskola szelle-
mi hátterét adó – antropozófia úgy pontosítja, illetve egészíti ki, hogy:

Testvériség a gazdaságban;
Egyenlőség a jogban;
Szabadság a szellemi életben.
Amennyire képesek vagyunk a testvériséget megvalósítani a gazdaságban,

annyira válhatunk egyenlővé a jogban, és szabaddá a szellemi életben. Ezeknek
a jelszavaknak az érvényesülései a maguk területein összefüggnek egymással:
egyik is, másik is hat a harmadikra, és viszont.

A hármas jelszó értelmében rátekintve a társadalomra:
Szabadság képében liberalizmust találunk;
Egyenlőség címén – kisebb-nagyobb korrupcióval működő, és a túlerőn ala-

puló, erőszakot sem mellőző – parlamenti demokráciát;
Testvériség helyett elidegenedést.
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A gazdasági életben tehát a mai alapállapot az elidegenítés, vagy elide-
genedettség. 

Ha az elidegenedéstől a célként kitűzött testvériség felé hidat szeretnénk
építeni, nem választhatjuk alapmagatartásként az ítéletet – pozitív oldaláról kell
tehát vizsgálnunk az adott helyzetet. Az elidegenedettséget pozitív értelemben
akkor ragadhatjuk meg, ha azt mondjuk: Mindazt, amit mások számára ter-
mékként, vagy szolgáltatásként nyújtunk, elidegenítjük (eladjuk), hogy valaki
más használja (akit jellemzően nem is ismerünk), és hogy ezért pénzt kapjunk.
Látjuk, hogy a gazdasági életben való megfeleléshez használnunk kell intellek-
tuális aktivitásunkat és egoizmusunkat.

A szellemi életben mindez egészen másképpen van: A szellemi életet gyakor-
ló lélekre az önmagát átadó magatartás jellemző: lényegében addig élünk szelle-
mi életet, amíg át tudjuk adni magunkat az irányunkban induló képeknek, meg-
nyilvánulásoknak, ideáknak – befogadva, és mintegy keresztül engedve azokat a
lényünkön. A szellemi élet vonatkozásában az embernek jelentősebb mozgás-
tere van ma, mint a történelemben bármikor, de az is igaz, hogy a megvezetés
eszközei is jelentősebbek, mint korábban. A lehetőségekkel együtt nőnek és
erősödnek a kísértők.

Az embernek végül szüksége van egy olyan életgyakorlatra, amelyben össze-
kötni képes az ő elidegenítő (földi-gazdasági) és önfeladó (szellemi-meditatív) ak-
tivitását. Mert kétségtelen, hogy mindkét pólus erős aktivitást igényel. Jelen-
létünk – figyelmünk kizárólagos odaadása – szükséges, hol az egyik (intellek-
tuális és elidegenítő), hol a másik (önátadó) irányban. A tudatosságát kereső
lélek magatartása tehát az a mozdulat, hogy jelenléti állapotot igyekszik fenn-
tartani mind a szellemhez emelkedés önfeladó aktivitásában, mind a földi dol-
gok műveléséhez szükséges elidegenedettségben.

Az elidegenedettség ebben az értelmezésben már kifejezetten pozitív állapottá
válik: Ahhoz, hogy figyelmünket a tárgyra tudjuk irányítani, és elfogulatlanul tudjunk
cselekedni, szükséges, hogy teljesen függetlenek (elidegenedettek) legyünk attól.

A hármas tagozódást – megfogalmazója, Rudolf Steiner nyomán – meg-
kísérelték a mezoszociális szférában (mint pld Waldorf-iskola) érvényesíteni. 

Miért merül fel egyáltalán a kérdés, hogy a mezoszociális szinten (pld vál-
lalkozásokban, Waldorf-iskolákban, vagyis közepes méretű társadalmi alakula-
tokban) érvényes lehet-e a hármas tagozódás?

A hármasság lényegi sajátossága, hogy a szellemi életnek ugyanúgy jelen kell len-
nie a jogi élet és a gazdaság formálásában, mint ahogy a gazdaság anyagcsere folya-
matainak is át kell járnia a jogi és szellemi életben működőket, továbbá a jog előtti
egyenlőségnek is éppúgy hatnia kell a gazdálkodóra, mint a szellemi életet élőre.
A hármas tagozódás csak akkor érvényesül, ha a három terület (a gazdaság, a
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jog, a szellemi élet) egyaránt súllyal rendelkezik egy társadalmi organizációban
(legyen az akár mezoszociális, vagy annál szélesebb szerveződés), és mind-
három terület hozzáadja sajátosságait az egyensúlyhoz.

A Waldorf-iskola (mint sok más intézmény) nem rendelkezik önálló, mai
értelemben vett (elidegenítő) gazdasági élettel, hiszen nincs terméke, vagy szol-
gáltatása a világ felé. Aki azt állítja, hogy a Waldorf iskola szolgáltatása a
pedagógia, az nem vesz figyelembe egy fontos tényt, miszerint a gyerekek és a
szülők a gyakorlatban részei az iskolának, tehát nem foghatók fel vevőként, vagy
megrendelőként. Akik a hármas tagozódás megvalósulásának eredeti – tár-
sadalmi szinten megfogalmazott – gondolatát tovább viszik a Waldorf iskolára,
nem tehetnek ezért mást, mint hogy struktúrákban próbálnak hármasságot
teremteni: lesz tehát gazdasági csoport (a szó valódi értelmében nem létező gaz-
dasági élet számára), igazgatási csoport (ritmizálási igény híján, egyszerű admin-
isztrációs feladatokra) és szellemi életet (elsősorban a pedagógia számára) élő
konferencia. Ez azonban a hármas tagozódásnak legfeljebb „csontvázszerű”, és
mindenképpen részleges képe. 

Nagyszerű lenne, ha egy Waldorf-iskolában megtalálnánk a hármasság
ideáját és megnyilvánulását – nem múlhat ez máson, csak rajtunk, hiszen mind-
két kezdeményezés hátterében ott van az iniciátor: Rudolf Steiner. Kiindulnunk
azonban máshonnan kell! Kálmán István többször tesz említést arról, hogy Emil
Moltot a Stuttgarti Waldorf Iskola alapításában a hármas tagozódás iránti
elkötelezettsége vezérelte.

Felmerül a kérdés, hogy ezt az állítást miképpen kell kezelnünk:
• Azt jelenti-e ez, hogy az első Waldorf iskolában a hármas tagozódás példáját

kellene keresnünk?
• Vagy azt jelenti, hogy a társadalmi színtéren kívánatos hármas tagozódás

érdekében létrehoztak egy szabad szellemi életet megvalósító, illetve inspiráló
intézményt?
A magam részéről egyértelműen az utóbbit gondolom érvényesnek.
Egyfelől azért, mert a Waldorf iskolának akkor sem volt önálló gazdasági

élete, tehát nem volt meg a hármas tagozódás akkori felfogásához szükséges ele-
meknek legalább az egyike. Másfelől azért, mert a hármas tagozódással kapcso-
latos korabeli gondolatok nem foglalkoztak a társadalom szintje alatt működő
(mezoszociális) intézményekkel. 

Mi vezérelhet reálisan egy embert abban, hogy Waldorf iskolát alapítson?
A magam részéről az alábbi két célt tartom kiemelésre érdemesnek:

• A pedagógia iránti elkötelezettséget;
• A hármas tagozódás társadalmi kiterjedését szolgáló szellemi műhely létre-

hozásának szándékát.

•  27 •

Eredetm_konyv.qxd  11/20/2008  4:52 PM  Page 27    (Black plate)



Egy Waldorf iskola alapítójának – és így Emil Moltnak is – iskolalétesítő vál-
lalását össztársadalmi szempontból úgy is kell tehát tekinteni, mint egy tár-
sadalomformálást előkészítő műhelymunka indítását. Egy ilyen kezdeményezés-
ről, ebből a szempontból úgy is beszélhetnénk, hogy a társadalmi élet hármas
tagozódását szolgáló kutatási-fejlesztési műhelyt alapítottunk. 

Rátekintve az elmúlt évszázad történetére a hármas tagozódás szempontjá-
ból megállapíthatjuk, hogy a Waldorf iskolák az egész világon elterjedtek, de a
szabad szellemi élet érdekében kifejtett munkásságuk egyelőre nem hozott létre
áttörést a társadalom szerkezetében és mozgáskultúrájában. Még az sem állítha-
tó, hogy az antropozófián alapuló egyéb vállalkozások (biodinamikus gazdasá-
gok, antropozófus orvoslással és medicinákkal foglalkozó intézmények) meg-
határozó személyiségei feltétlenül a Waldorf iskola elkötelezettjei is lennének
egyben. A magyarországi példákat is látva az a megállapítás alakult ki bennem,
hogy a Waldorf iskolának nincs a helyén kezelhető folytatása a társadalom felé:
A felnőtté válás határán felfeslik a láncolat. Elháríthatja ezt a Waldorf iskola
azzal, hogy a társadalomban egészen eltérő mozgatók érvényesülnek, de el is
gondolkodhatunk, hogy mit tehetünk!

Vegyük azt a két elemet, amely az alapítókat elsősorban mozgathatja (amely
Emil Moltot is vezérelhette), és nézzük meg, hogy ezek az indíttatások mennyi-
ben vihetnek bennünket az iskolán túlra:
• A pedagógiával szembeni elkötelezettség megmarad az ott végzettek több-

ségénél. Ez jelentheti azt, hogy nő az iskola tábora a társadalomban. A Wal-
dorf érintettség befolyásolhatja továbbá a tanári pályára lépők irányultságát;

• A társadalom kutatás-fejlesztési műhelyét alapító indíttatásban megtalál-
hatjuk a társadalom formálásának számos lehetőségét.
Úgy gondolom, hogy a Waldorf iskola társadalmi kitágulását e két fenti vo-

natkozásban – külön-külön, vagy valamely kombinációkban – igenis elképzel-
hetjük a mainál intenzívebb tartalmakkal. Írásom a pedagógiával csak érintőle-
gesen foglalkozik, de nem is tartozik a tárgykörébe. Nem választom témámul azt
sem, hogy a hármas tagozódást egy már meglévő Waldorf iskolában akarjam
megvalósítani. 

Találtam azonban vizsgálódásaim során valami mást, ami a társadalmi kitá-
gulás számára sokkal érdekesebb lehet: egy teremtő hármas-mozgás működését.

Maga az a tény, hogy a pedagógia az óvodától az érettségiig vezeti a gyer-
meket, elkerülhetetlenné teszi a szellemről való felfogással, és a szellemfejlődés-
sel kapcsolatos színvallást. És ez a színvallás megmutatkozik a pedagógia tartal-
main kívül abban is, ahogy az iskolán belüli organizációt megvalósítják. Ha
pusztán struktúrákban gondolkodunk, a materializmusunkról adunk számot,
hiszen a struktúra az anyagiság része. Ha az alapításból származó eredeti
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intézményi megnyilvánulásokat, és mozgásformákat keressük, és figyeljük meg,
akkor a való életet is megláthatjuk. Egy organizáció – legyen az akár intézményi
szervezet is – megfigyelésében nem elég a gondolati meditációra való támasz-
kodás! – A legkevesebb, hogy életmegfigyelésen alapuló elmélyülésre van szük-
ség! De azt is gondolom, hogy mivel az ember a vállalkozásaiban és kezdemé-
nyezéseiben teremtőként jelenik meg, a meditációt ki kell még egészítenie gya-
korlati munkával is. Mégpedig olyannal, amely ideáit a földön megvalósítja, és
földi tapasztalatait a gondolat körébe visszacsatolja. Aki a Waldorf intézmények
felé megfigyelő meditációval fordul, megláthatja egy tanári munka teremtő hár-
mas mozgásformáját, és szervezetépítő kezdeményezéseit arra alapozhatja.
Ennek a teremtő mozgásnak a felfedezése nem feltétlenül természetes minden
Waldorf iskolában. Lehet, hogy éppen ott szorul háttérbe, ahol a hármas
tagozódás gondolati munkáját kiemelik. Mert meglehet, hogy ahol nagyon erős
az elemző-kitagoló gondolkodás és a gondolati meditáció szerepe, ott háttérbe
szorulhatnak a partnerek individualitással áthatott, és intuitivitáson alapuló
akarati megnyilvánulásai.

Számomra fontos, hogy a Waldorf iskola működésében egy teremtő hár-
masságot fedezhettem fel. Ez az impulzus eredendően Rudolf Steineré, de hang-
súlyozni kell, hogy az iniciatíva egy lassan évszázados történet hordalékaival
együtt látható. A történetiséget azért is emelem ki, mert a forrásokra hivatkozva
egészen eltérő kinyilatkoztatásokkal találkozhatunk. Egy mozzanatot szeretnék
itt kiemelni, mert rendkívül fontos abból a szempontból, hogy a hármas tago-
zódást akarjuk-e iskolánkban megvalósítani, vagy pedig a társadalmi élet hár-
massága számára teremtjük meg a szellemi élet új alapjait.
• Amikor a gödöllői és dunakeszi intézmények alapításának első idejét éltük, a

tanácsadó tanárok arra tanítottak bennünket, hogy a tanári konferenciában
soha ne hozzunk döntéseket. Bevezettek bennünket abba, ahogy a stúdiu-
mot, a gyermekmegfigyelést és az iskolát érintő egyéb kérdéseket kezelnünk
kell: a konferencia ezekben a témákban kizárólag a szempontok felvetésére,
és azok felfogására, elmélyítésére szorítkozhatott. A konferencia abban segít-
het, hogy tagjai döntésképessé és döntéshozóvá váljanak.

• Ezzel szemben ma számos konferenciában az iskola önrendelkezési cent-
rumát látom működni.
Olyan különbségről van itt szó, amely bármely – nem csupán Waldorf –

intézmény vonatkozásában alapvetően befolyásolja a hármasság érvénye-
sülését, és a szellemi élet szabadságát.

Ha a magunk életgyakorlatában szeretnénk felismerni a döntéshozatal jogo-
sult helyét, akkor idézzünk fel egy, bizonyára sokak által ismert, szituációt: Éljük
az életünket, és egy jelentős csomóponthoz érkezünk. Érezzük, hogy nem kap-
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kodhatjuk el a döntést, mert például a jövőnk múlik rajta. Azt mondjuk ilyenkor:
alszom rá egyet. Mégis, mi történik ilyenkor? Az ember feltesz egy kérdést
„önmagának”, majd „elteszi magát holnapra”. Reggelre kelve gyakran érzi úgy,
hogy világosabban lát, hogy jobban meg tudja fogalmazni a szempontjait. Le-
het, hogy dönt ezen a napon, de az is lehet, hogy az új szempontok új kérdéseket
szülnek, és azokat újra elviszi az alvó világába. Végül az ember meghoz egy dön-
tést. Kiáll, és közli, mert elég szempontot talált, mert megérkezettnek érzi a
választ. És főleg: immár vállalni képes a döntés felelősségét.

Érdemes rátekinteni erre a folyamatra, és feltenni a kérdést: Hol van a stúdi-
um, és hol van a döntés?

A stúdium abban a világban él, ahol feladjuk aktivitásunkat.
A döntések és azok következményei az áttekintéssel, és a világos akarattal

bíró „felébredt” ember körében válnak valósággá. Úgy gondolom, hogy ha léte-
zik egyáltalán egy szabad szellemi életet formáló intézménynek önrendelkezése,
akkor az a gyakorlatban az egyes emberek önrendelkező aktivitása által valósul-
hat meg: Az egyén önrendelkező aktivitása révén, mely elé a gyakorlati munka,
és a stúdium újra és újra tükröt tart. Mert az egészségesen organizált közösség
nevében eljáró ember lemniszkáta mozgásai előtt a közösség meghúzza a ha-
tárokat, a stúdiumban hordozott idea pedig sugározza a közepet. Az a közösségi
munka, és különösen az a stúdium, amely – önrendelkező tagjai helyett – dön-
téseket hoz, lehúzza önmagát a vitathatóság szintjére, és végül direktívákra kény-
szerül.

SZÜKSÉGLETEK ÉS KÉPESSÉGEK

Amikor a hármas tagozódás gazdasági mozzanatát, a testvériséget tekintik,
akkor két jellemzője közül – hogy 1. mindenki szükségletei szerint vegyen, de 2.
képességei szerint adjon – az első gondolat szinte mindig ez: No, de mindenki-
nek mások a szükségletei! És ugyan ki állná meg, hogy e szükségletekben
bővüljön, ha egyszer módja van rá – akár a többiek rovására is?! Tehát az itt is
1-es pontba szedett szükségletek merülnek fel elsőként! A képességek szerint
való cselekvés szinte már fel sem merül, mert mindjárt kezdetben azt gondoljuk,
hogy ez a testvériség gondolat történelmileg nézve ideje korán való.

Csakhogy a Waldorf iskola pedagógiai munkájában láthatjuk, hogy az sikere-
sen épít a testvériség másik elemére, az emberi cselekvésnek egy kezdeményező
akaraton alapuló mozgására. És ennek a kezdeményező akaratnak ad a tuda-
tosság táplálásával további erőket a konferenciamunka során. Az első gondolat
a Waldorf iskolában tehát nem a szükségletek, hanem a képességek körül for-
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málódik meg: Miképp teremtsünk olyan életgyakorlatot, ahol az emberi
kezdeményezés megnyilatkozhat, és tápot kaphat? 

Az emberi lélek középen áll a földi tárgyiasultság és az ideavilág kimondat-
lansága között, és mindkét irányban vonzalmat érez: A földi dolgokat birtokolni
szeretné, míg az őt vonzó ideákat megvalósítani. Úgy gondolom, hogy az ál-
talunk alapított intézmény számára – legyen az Waldorf iskola, vagy más – kulcs-
kérdés, hogy az embereket mennyire tudjuk elkötelezetté tenni. Az elkötele-
zettség ébredése vonzást gyakorol a lélekre a szellemi világ irányából – az ideák
kozmikus felemelő erejét adja – és ezáltal ellensúlyt teremt a földi dolgok bir-
toklásának vágyvonzásaival szemben. A testvériség ideája felől nézve ugyanerre
a témára, azt mondhatjuk, hogy: amennyire teljesül az emberi képességek
előtérbe állítása, annyira fogunk felnőni a szükségleteik kezeléséhez. A Waldorf
intézmények életében nem indulhatunk ki a külső világ mintáiból. Mégpedig
azért nem, mert a külső világ a szükségleteket állítja előtérbe. Kiindulásunk
bázisa a tettre és szellemi életre egyaránt kész ember kell, hogy legyen! 

Az intézmény szerveit, és szerveinek kapcsolódásait az emberek képességeire
alapítva, és képére formálva kell kialakítanunk. A szellemi élet feladata, hogy tart-
sa tisztán és állítsa fénybe a „közép” minőségét, és helyét, illetve, hogy a mozgá-
sokat mindig visszasegítse a középen ritmizáló áthaladás rendjébe. A közepet
tisztán tartani azonban nem csak a szellemi (iskolában a pedagógiai) élet, hanem
a gazdasági és intézményi élet javára is kell! A szellemi élet kiterjedése nem lehet
részleges, és nem állhat meg magánál a szellemi életnél – a Waldorf iskola esetén
a pedagógiánál. És semmiképp sem foglalkozhat operatív döntések meghoza-
talával! Az az intézmény, amelyik testületi döntésekben és igazgatókban bízik, úgy
tekint tagjaira, mint akikben kevesebb a személyes kezdeményező készség és ké-
pesség (intuitív akarat), mint a szükségletek általi vezetettség (egoizmus). A Wal-
dorf iskola azonban olyan hely, ahol az intuitív akaratuk által mozgatott emberek
szabad szellemi élete számára építenek organikus intézményt!

Az a mozzanat, hogy nincs igazgató, félreértéshez vezethet. Az a gondolat
ébredhet, hogy nincs szükség rendre. Valójában az olyan intézmény életében,
ahol nincs igazgató, sokkal világosabb rendre van szükség, mint bárhol másutt
– de hogyan? Mindenek előtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy rend alatt nem
valamiféle „elrendezettséget” értek! Az elrendezettség inkább valósul meg ott,
ahol igazgató van, ahol a parancs, az utasítás, a szervezeti és működési szabály-
zat adja meg a sorvezetést haladásunk számára. Ahol nincs igazgató, ott a rend
organizáltságot – azaz egyensúlyokban, szervezett mozgásokban megnyilvánuló
életet – jelent.

Fentebb már volt szó arról, hogy a lélek középen áll a föld tárgyiasultsága és
az ideavilág kimondatlansága között. A lélek középen álló helyzetét megláthat-
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juk abban is, ahogy a földi elrendezettség és a szellemi világ test nélkülisége
(strukturálatlansága) között áll. Egyszer vonzónak találja a már kész dolgokban
felismert rendet, másszor vágyódik a kötetlenség felé. A szabadságot zászlóra
tűző intézmények nagy – és ritkán megoldott – problémáját láthatjuk meg
ebben. Pedig a dolog nagyon egyszerű: A szellemi megnyilatkozások területén a
kötetlenségnek (a döntés nélküliségnek) a világát kell organizálni, míg a földi
dolgokat a kezdeményezőkre – a cselekedni, és dönteni képes emberekre – kell
bízni.

A fentiekben egyszer azt a kérdést állítottuk centrumba, hogy megvalósítható-
e a testvériség (a gazdaságban), másodszor azt, hogy legyen-e rend (az egyen-
lőség számára a jogi életben). Mi a helyzet akkor – harmadikként – a szabad-
sággal (a szellemi életben)? A léleknek itt is van egy középen álló összefüggése:
egyfelől szabadságra (mindentől való eloldódásra, függetlenségre) vágyik, más-
felől viszont javakat szeretne birtokolni (tárgyakkal és jogosultságokkal kötné
össze magát), hogy ideáit megvalósíthassa általuk. Az ember egyik aktuális
teremtő feladatához érkeztünk ezzel a kérdéssel. Úgy gondolom, hogy olyan
mozgásokat kell elősegítenie az emberek szellemszárnyalásra büszke népének,
amely a gazdasági élet földhöz ragadtságát szellemi ideákkal hozza összefüg-
gésbe – állítja lemniszkáta mozgásba. Ez a kérdés visszavezet ahhoz a mozza-
nathoz, amelyet a testvériségnél tárgyaltunk: az emberek képességeit centrumba
állító organizációkat kell életre segítenünk.

SZÜKSÉGLETEK ÉS ANYAGI FORRÁSOK

Tisztában vagyok azzal, hogy a képességeket előtérbe állító gondolkodásnak is
ki kell térnie a szükségletkielégítés realitásaira. A ma emberének figyelme arra
a szóra, hogy szükséglet, a megvásárolható tárgyak, és szolgáltatások birtoklását
hozza fel elsőként. Nézzük akkor, mi a helyzet a pénzen elérhető dolgokkal? Az
anyagi forrásokkal kapcsolatos játszmák mindig is arra irányultak, hogy egy-egy
ember megszerezze mások termelő erőit, vagy termelő erőinek produktumait.
A régi társadalmakban ez rabszolgaság vagy jobbágysors útján teljesedett be.
Ma az elbirtoklásnak a gazdasági eszközrendszere meghatározó. Egyik meg-
valósulási formája ennek a támogatásszerzés. A másik gyakorlat szerint fizetővé
kell tenni minél több embert egy-egy olyan átbocsátási ponton, ahol – ezzel a
fizető áramlással szemben – mások értékeit keresztül lehet futtatni, és meg lehet
csapolni. 

Egyszerűbben fogalmazva, a jó tanács: tedd támogatóddá, vagy vevőddé
minél több embertársadat! Észre kell venni, hogy itt már nem a szükségletekről,
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hanem azok kielégítésének forrásáról beszélünk. Maguk a szükségletek sokszor
intimitásként húzódnak meg a háttérben, és szívesebben beszélünk azok pénzü-
gyi vetületéről.

Saját tapasztalatom – amelyet egyedi belsőépítészeti tervezésben szereztem
– azt mondatja velem, hogy minél részletesebben ismerjük az emberek és
funkciók által támasztott igényeket (szükségleteket), annál jobb tervet készíthe-
tünk a kielégítésükre. Igaz ez, amikor termék létrehozása a cél, de akkor is, ha
szervezetet alapítunk.

A szükségletekhez ezért akkor viszonyulunk pozitív, előremutató módon, ha
azok körét a legnagyobb részletességgel összegyűjtjük, és az alapítás során
messzemenőkig szem előtt tartjuk.

A Waldorf iskolák és az egyéb öntevékenységen alapuló intézmények tapasz-
talhatják, hogy a fentebb elsőként említett támogatási hajlandóság csökken, sőt
szűnőben van. A megszerezhető anyagi források – még a modern támogatások
is – tényleges teljesítményekhez kötődnek, illetve olyan emberektől várhatók,
akiket a támogatandó tevékenység közvetlenül, személyében érint. Úgy is
mondhatnánk, hogy a korábban támogatásokból élő intézményeknek egyre
inkább piaci módon kell gondolkodniuk, valamint közvetlenül kell kapcsolód-
niuk emberi közösségekhez. Úgy gondolom ezért, hogy új intézményi kezde-
ményezésekre van szükség. Ennek keretében egyfelől a spirituális képességeket
(mint például a nevelni tudást) értékén kezelhetővé kell tenni a világ – és főleg
a közvetlen környezet – előtt. Másfelől az organizáción belül olyan módon kell
a szerveket kialakítani, hogy az érdekükben csoportosuló emberek közvetlen
elkötelezettsége érvényesülhessen az egyes szervek javára.

Kezdeményezéseinknek szüksége van tehetséges emberekre, akik egy-egy
feladat hordozására képesek. De szüksége van „tehetős” emberekre is. Fontos,
hogy sem a tehetséges, sem a tehetős emberektől nem várhatjuk el talentumaik
árasztását reális megállapodások kilátása nélkül. Úgy is mondhatnám: kezde-
ményezésünk alapvető szükséglete, hogy a talentumok megnyerése, megtartá-
sa, és azok forgatásának programja része legyen az alapításnak!

Sokszor elkövetik azt a hibát, hogy a kezdeményezések körét már előre
lehatárolják, és az ilyen lehatárolt dologhoz keresnek támogatókat. Valójában a
kezdeményezés akkor kerekedik ki, amikor minden alapító, támogató (esetleg
megrendelő) kinyilvánította tehetségét és tehetősségét, és a feltételeket, amelyek
mellett erőit és eszközeit a közösség javára adja. Aki úgy ad, hogy nem tudja mit
vár el, azzal dolgoznunk kell! Világossá kell tenni – mind a számára, mind a
közösség számára –, hogy miért vállal fel valamit. Ne gondoljuk, hogy ez
felesleges terhe a kezdeményezésnek! Éppenséggel fordítva: az a feltáró munka,
amit így folytatunk, új ideákat kapcsol majd a már meglévőhöz.
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Hallani hangokat, amelyek a „jön-e a pénz” kérdését a fatalizmus körében
vizsgálják. Bizonyára igaz, hogy az emberek sorsa eltér az anyagi javak meg-
szerzésének könnyűségében, vagy nehézségében. Ugyanolyan különbségnek
tűnik ez, mint egészségesnek, vagy betegnek születni. Az is felsejlik, hogy az
embernek (és intézményének) a korábbi cselekedetei szintén befolyásolják a
pénzáramlások akadályait, vagy zavartalanságát. Nem árt, ha az ember (és in-
tézménye) tisztában van önnön múltjával, és a rá váró kozmikus erőtérrel, mert
lehetnek időszakok, amikor ezzel foglalkoznia kell. A figyelem fő irányát azon-
ban az alapítói előkészületekre, a közép ideatartalmának pontos feltárására,
majd a közepet megtartó hármas mozgásokra kell irányítani. Mert ezek azok a
tennivalók, amelyek a saját hatáskörünkbe esnek.

A struktúrákban való gondolkodás „hármas tagozódása” a valóságban azzal
jár, hogy a gazdaságot (mint egy bugyrot) elkülöníti a szellemi élettől (a másik
bugyortól), és nem ismeri fel az átjárás mozgástermészetét. És ebbe a moz-
gásképtelenségbe ékelődik be aztán az intézményesítő rend gondolata, amely
általában nem egyéb, mint máshol látott elrendezettségek (struktúrák) átültetése.
Ez a gondolkodás aztán korlátokat állít. Kizárja például, hogy egy Waldorf isko-
lára úgy tekintsünk, mint ami nyitott a munka és a vállalkozás világa felé. Vagy
leragad ott, hogy a középiskolát „fejlődő világunkban” csak gimnáziumként le-
gyen képes elgondolni. És még sorolhatnánk.

Az a meglátásom, hogy új alapítású intézményekre van szükség! Ezekben az
intézményekben a vállalkozás földi (műszaki, gazdasági, jogi) gyakorlatának és a
szellemi életnek egyszerre kell teret kapniuk, és lemniszkáta mozgásokban kell
összeköttetésbe kerülniük, hogy egyre magasabb szintű egyensúlyok felé
tekinthessünk. Tehetséges és tehetős emberek alapítói közösségére van szükség,
ahol először is ezeknek az embereknek az indítékát (eredetét) kell megvizsgálni,
és dönteni a befogadásukról, vagy elhárításukról.

A kép teljessége érdekében, ki kell még térnem annak a kérdésnek a
megválaszolására, hogy a hármas mozgás általam leírt megvalósulása mellett
teljesülhet-e egyébként az eredeti hármas tagozódás eszméje? A válaszom
egyértelműen: Igen! – Új, és újra alapított intézményekben.
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A HÁRMAS MOZGÁS
VÁLLALKOZÁSOKBAN ÉS

INTÉZMÉNYEKBEN 

Térjünk most vissza a lemniszkátánál elhagyott szálra. Most már érthetőbbé vál-
nak majd a hármas tagozódásra vonatkozó utalások.

A lemniszkátát függőle-
ges irányban képzeljük el
(ez a nyolcas forma), és a
függőleges tengelye mellett
forgassuk el.

22. ábra

23. ábra 

Jelentésében ezt a formát úgy fogalmazhatnánk meg, hogy egy kezdemé-
nyező (intuitív akarat által vezérelt, és a lemniszkáta pályáját követő) ember kört
alapít egy kezdeményezéshez.

A lemniszkátának e kör irányában való elfor-
gatásával egy különleges test jön létre: a formája
olyan, mint a homokóráé.

Az a forma, amit látunk olyan, mint a homok-
óra, de olyan is, mint a homokóra által felfogott
homok.

24. ábra
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Ez azért fontos különbség, mert a homokóra szűkületében üreg van, amelyen
elvileg mindig egy szem homok fér és halad át. A lemniszkáta elforgatásakor nem
csupán a szűkületében üreges homokóra, hanem az általa felfogott homok for-
mája is leképeződik – a szűkületben mindig egy szem homokkal! Valamiképp
meg kell fognunk ezt a változó formát, amely a következő pillanatban már más,
mint az előzőben, hiszen a homok folyamatosan pereg fentről lefelé. Mivel itt
nem a „hullás”, hanem a „pergés” minősége a fontos, ezt a formát illethetném a
„pergető gyűjtőforma” kifejezéssel. Az érthetőség kedvéért azonban (rövidesen
érthetővé válik, hogy miért) inkább „szociális homokóra” néven hivatkozom rá.

Érdemes ezt a „szociális homokórát” a forma és jelentés egységében meg-
vizsgálni:
• Alsó és felső öblében a homok sokasága fér el – felfoghatjuk ezeket, mint

valamiféle közösségi tereket, amelyek egyikében a cselekvő, másikában a
stúdium aktivitás közössége képeződik le;

• Az alsó öböl homokszemei a gravitáció hatására peregtek alá, míg a felső
öbölben lévőket a többiek csoportjában való részvétel tartja fenn.

• A felső öbölből az alsóba a homokszemek egyenként peregnek alá –
felfoghatjuk ezt a szűkületet, mint individuális kaput, mint a tű fokát, ahol a
homokszemek csak egyenként juthatnak át;

• Aki feladatának tudatában, a helyváltoztatásra felkészülve indul a „földi öböl”
felé, az pereg, míg a készületlen: hull;

• Míg a lemniszkátában (az egyén útján) az egyes ember akarata adja, hogy
mindkét hurok és a keresztút is bejárttá váljon, addig a szociális homokórát
(ahol egy közösségnek még önállóvá nem vált egyénei is tevékenyek) egy bi-
zonyos ritmusban újra és újra meg kell fordítani ahhoz, hogy a mozgás fenn-
maradjon;

• Míg a lemniszkátában az individuum a formát sajátjaként fogadja el és hozza
mozgásba, addig a szociális homokórában „folyó” áramlás egyedei számára
a forma külsődleges;

• A szociális homokóra tehát formaképző személyiségekként jeleníti meg a
már „beavatott” individualitásokat, míg az újonnan csatlakozók számára is-
kolázási utat nyit;    

• Könnyű belátni, hogy a szociális homokórához szükséges fordító mozdulat a
fizikailag látható formán kívülről érkezik: szükséges egy, a formához tartozó
automatizmus, amely a fordítást véghez viszi
Mit jelent a lemniszkáta elforgatása a függőleges tengely mentén? Vegyük

figyelembe, hogy a lemniszkáta egy kezdeményező individuum életgyakor-
latának a képe. Amikor egy ilyen ember „kört alapít”, akkor ezt elképzelhetjük
úgy, hogy lemniszkátáját körbe forgatva egy gyűjtő formát hoz létre.
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Ez a keletkező forma az, amely a homokórára hasonlít, és amelyet szociális
homokórának nevezek.

Vagyis a lemniszkáta el-
forgatása létrehozza egy-
egy terület (pld gazdasági,
intézményi, pedagógiai
munka) hordozó formáját.

25. ábra

Mi a szociális homokóra feladata, és működésének sajátossága? A pergetés
és a gyűjtés arra utal, hogy az individualitások által megteremtett formához újon-
nan érkezők fognak csatlakozni. És nem csupán a tartó formát kell létrehozni, de
gondoskodni kell arról is, hogy abban a ritmikus forgatás megvalósuljon, hogy a
pergés meg ne álljon, hogy a leülepedés végbe ne menjen. A szociális homokóra
ebben a felfogásban egy olyan közösségi térkapcsolatot jelent tehát, ahol létezik
embereket összefogó konkrét gyakorlati élet (mondjuk az alsó öböl tere), rend-
szeres iskolázás (a felső öböl tere), valamint az egyén visszatekintése és meditá-
ciója (egyenként a szűkületben). Ennek a gyűjtőformának sajátja továbbá, hogy
mozgató, illetve mozgatott forma is egyben. Mozgató: a lemniszkáta mozgás ak-
tív szereplői részéről, valamint a már felismert, és alkalmazásba vont törvénysze-
rűségek (pld gravitáció) által. És mozgatott az áramlásban résztvevők számára.

A valóságos homokóra és a szociális homokóra nyilvánvaló hasonlóságokat
mutat, de ezzel kapcsolatban néhány fontos megjegyzést és különbségtételt kell
tenni.
1. A homokóra működésének első számú sajátossága, hogy a benne lévő

anyagra gravitáció hat;
• A szociális homokóra mozgásai emberek által, illetve embereket hordozva

működnek. Nyilvánvaló tehát, hogy itt a gravitációtól különböző, de ahhoz
hasonlóan jelentős erőt kell felfedeznünk. Ez az erő: az akarat.

26. ábra
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A tanárok tanítani akarnak, a vállalkozók vállalkozni akarnak, és sorolhat-
nánk a végtelenségig. Az egyén jellemző tulajdonsága, hogy rá jellemző
akarat vezérli. 

• A formaképző munkában részt vevők akarata valamilyen vezetői irányultsá-
got feltételez. De a vezetettek éppúgy akaratuk által lépnek be éppen abba a
mozgás áramba, amit kiválasztottak maguknak.

2. A homokóra működésének másik
sajátossága, hogy funkcionális
működéséhez újra és újra meg kell
azt fordítani.

27. ábra

• A szociális homokóra mindkét hurkát bejáró mozgásnak van két olyan része
– a tárgyhoz tartozó iskolázás, és a rendszeres (napi, és tágabb ritmusú)
visszatekintés – aminek a szükségességét az akaratával élő ember nem feltét-
lenül venné észre. 
Kezdetben el kell fogadnia, hogy az iskolázást és a visszatekintést elvárja tőle
az a hely, ahová sorsa, illetve akarata vezérelte. Idővel aztán ráébred ezeknek
a stációknak a fontosságára, és tudatosan beépíti őket az életébe. 

• A szociális homokóra azon részeinek az átjárása, amelyet nem az akarat erői
indukálnak: kezdetben példakövetés, később tudatos mozgás. A tudatos
mozgás rendszeres ismétlése aztán oda vezet, hogy az – szinte észre sem
vesszük – szokássá, azaz egyfajta akarati mozgássá (az akaratnak a testiség-
ben stabilizálódott mozgásává) válik.

3. A szociális homokóra az itt leírt módon – az akarattól a példakövetésen át a
tudatosságig, és megint az akaratig – egy háromoldalú fejlődést eredményez,
és átváltozásban tartja az embert: Az ember egyre tágabb világokat él át a
gondolkodásában, és egyre több gondolatát viszi oda, hogy azt akarni képes.
Ez az átváltozás elvezethet oda, hogy a példakövetőből formateremtő válik,
aki önálló lemniszkátát, majd szociális homokórát alkot.
A szociális homokóra tehát olyan szociális tér, ahol az azonos érdeklődési

körű (hasonló akarat által vezérelt) emberek összetalálkoznak, és a hármas
mozgás szabályait alkalmazó munkát folytatnak. 
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A közelmúltban egy Waldorf iskolai zenetanár felkért, hogy segítsem őt egy
kezdeményezésében, amely a tanrendi órák gyakorlatát kibővítette. Csatlakozá-
som idején a délutáni foglalkozásokat már megszervezték, és olyan folyamatok
indultak be, amelyeket intézményesíteni kellett. A zenetanár és társai rendszere-
sen bombázták az iskola fenntartóit, hogy ezeket az intézményeket biztosítsák:
adjanak pénzt, eszközt, termet, és létesítsenek szervezeti kereteket. A fenntartó
számára ez a folyamat két megítélés alá esett: látta mint az iskola érdekében
folyó munkát, de megélte úgy is, mint az intézményi működés, és a költségvetés
újabb terhét. Nyilvánvaló volt, hogy ha a zenetanárok példájára a ter-
mészettudományos és humán tárgyak tanárai is hasonló igényekkel jöttek
volna, felborították volna az iskola rendjét és költségvetését. Amint ezt végig-
gondoltuk, tudtuk, hogy bár a zenetanítást az iskola érdekében kell szélesíteni,
de a fenntartó terheit inkább csökkentenünk, mint növelnünk kell. Végül létre-
jött a Zeneház intézménye, amely önálló szervezetet – és ezáltal – egészséges
függetlenséget kapott. Megszövegeztük és kölcsönösen aláírtuk az iskolához,
valamint a szülőkhöz fűző szerződéseket. A Zeneház innentől kezdve egy költ-
ségvetési tétellé vált az iskola számára, ugyanakkor bebizonyosodtak az önál-
lóság előnyei: Az új szervezet sikeresen pályázott, és jól hasznosíthatta a zene-
szerető szülőkkel kiépített kapcsolatait.

A Zeneház esetében érdemes kiemelni egy mozzanatot, mégpedig a „közép”
vonatkozásában. Amíg a képzés az iskola keretei között folyt, a zenetanárok
tudatában a közepet hol a konferencia, hol a fenntartás jelentette: gondo-
lataikkal és szükségleteikkel egyaránt befelé (az iskolai helyükhöz) fordultak.
Amint intézmény született, a helyzet megváltozott: 
• A szervezők a fenntartóval való viszonyukat egyetlen szerződésre szűkítették;
• Felszabaduló erőiket az iskolán kívüli világ felé fordították, és megszervezték

a létalapjukat szolgáló önálló kapcsolataikat;
• A közép világossá vált: tisztán látszott, hogy a zenetanárokat az iskolához a

közös idea, és az azt ápoló konferencia köti;
A Zeneház a saját ideám számára egy igazolássá, egy példává vált: Egy zene-

tanár lemniszkátája „körülfordult”, hogy kibontakozzon egy „szociális homok-
óra”.
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A SZOCIÁLIS HOMOKÓRÁBÓL KIINDULÓ GÖMB

Képezhetünk-e gömböt a lemniszkáta elforgatásából?
Ez a kérdés azért jogosult, mert a kör elforgatásából nyert gömbnél hiányoltuk
a mélységbeli átjártságot, és emelhető szintűnek tekintettük azt a mozgásformát,
amelyben a dolgok csupán homogenizálódnak, uniformizálódnak, elkevered-
nek, esélyegyenlőséget kapnak. A lemniszkáta első térbeli alakzatánál (szociális
homokóra) azonnal találtunk egy sajátos hármas mozgásformát, amely belső
erőből merít az aktív (a már beavatott) embernél, és egyben követhető út az
újonnan belépők számára. Ez a szociális összefüggés egy új minőség a koráb-
ban már tárgyalt – mélységében át nem járt – gömbhöz képest. Érdemes meg-
fontolni, hogy adódnak-e még ezen túl is előrelépések.

Kérdés az is, hogy a hármas mozgásforma fenntartása mellett, létre-
hozhatunk-e ugyancsak egy gömböt, és ha igen, milyen mozgásokat kell beik-
tatnunk? 

A lemniszkátát megrajzolhatjuk úgy, hogy annak
alsó és felső hurkán, annak teljes szélességében az
eredeti (kiinduló) kör íve jelenjen meg. Ezt a síkido-
mot „sarkos lemniszkátának” nevezem.

28. ábra

A lemniszkátából, ha a kerülete megegyezik a
körével, három darab szükséges ahhoz, hogy a
kör teljes kerületét lefedje. Némi átfedés is jelent-
kezik, mert három ilyen kerületű lemniszkáta
több, mint egyharmad részt képez (kb. 36%-ot).1

29. ábra

Könnyű belátni, hogy a sarkos lemniszkátából
létrehozott szociális homokórának a homokóraszerű
megfordítása leír egy – az origó felé szűkülő – egy, a
kerékhez hasonló formát.

30. ábra

•  40 •

Eredetm_konyv.qxd  11/20/2008  4:52 PM  Page 40    (Black plate)



Ha ezeket a forgatásokat úgy ismételjük
meg, hogy közben – egy kozmikus körön –
háromszor elfordítjuk a pergető gyűjtőfor-
mánkat is, akkor mindig új „kereket”
hozunk létre, amelyek aztán leképezik a
gömböt.

31. ábra

A sarkos lemniszkátából kiinduló szociális homokóra körülfordulását is
éppen háromszor kell eltéríteni egy – mélységében átjárt – teljes gömb létre-
hozásához. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a gömb létrehozásához ennél a mér-
tani alakzatnál szükséges a háromszor ismételt három dimenzió irányban elfor-
gatott hármas mozgás.

Felmerül a kérdés, hogy a gömbnek (az egésznek) a hármasság természete
abban a jellegzetességében áll-e fenn, hogy három pergető gyűjtőformából (pld
gazdasági, intézményi, szellemi) létrehozható, vagy fontosabb annak a hármas
mozgásnak a gömbben is felismert léte, amelyet már a lemniszkátánál is megfi-
gyelhettünk?

KITEKINTÉS A TÖKÉLETES LEMNISZKÁTÁK GÖMBJE FELÉ

A válaszhoz utat nyithat, hogy a klasszi-
kus lemniszkáta nem „sarkos”! A klasszi-
kus lemniszkáta függvényét Bernoulli-
féle lemniszkátának2 hívják, és az a sajá-
tossága, hogy a befoglaló kört annak
csak két szemközti pontján érinti, és
nincs a körrel közös íve.

Ennek a lemniszkátának az alkalma-
zása esetén a három irányban elforgatott
hármas mozgást végtelenszer ( ) kell is-
mételni ahhoz, hogy a gömb létrejöjjön.

32. ábra
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A klasszikus, Bernoulli-féle – ha úgy tetszik:
tökéletes – lemniszkáták akkor írhatják le a göm-
böt, ha kellően sok van belőlük.

33. ábra

Lefordítva ezt arra, hogy a lemniszkáta a független individuum útja, arra
jutunk, hogy ilyen emberek együttműködése gömbszerűvé válhat, ha hármas
mozgásformájukban kölcsönösen kitartanak, és kellően sokan vannak ahhoz,
hogy egyidejű mozgásuk gömböt formázhasson;

Két szélsőség kínálkozik tehát a gömb létrehozatalára: 
• „A három dimenzióban elforgatott hármasság háromszori ismétlése”. Ehhez

a megoldáshoz tartozik a szociális homokórából alkotott gömb;
• „A három dimenzióban elforgatott hármasság végtelenszeri ismétlése”.

Ehhez tartozik a tökéletes (Bernoulli-féle) lemniszkáták elforgatásából születő
gömb.
A hármas tagozódásról szólva mindig

elhangzik, hogy egy intézménynek van szellemi,
intézményi és gazdasági élete, és hogy mind-
három területen szükséges mindhárom sajátos
mozgásforma élő jelenléte, továbbá, hogy mind-
három területnek átfedései vannak a többivel. 

34. ábra

Ha a „szociális homokóra” forgatásából képzett gömböt tekintjük, akkor
tökéletes analógiát látunk ezekkel a hármas tagozódás kapcsán közismertté vált
gondolatokkal. Hiszen lehetséges, hogy az intézmény létrehozza azt a három
szociális homokórát, amely a teljes gömböt leírja körülfordulásaiban, és
kizárólag ezekre építkezve szervezi intézményét.

A Zeneház fent elmondott példáját – mint önálló szociális homokórát – te-
kintve beláthatjuk, hogy itt egy olyan szervezet jött létre, amely nem tisztán
pedagógiai, nem tisztán intézményes, nem tisztán gazdasági. Nem sorolhatjuk
be a három klasszikus szervezeti rész egyikébe sem, hanem önállóként kell felis-

•  42 •

Eredetm_konyv.qxd  11/20/2008  4:52 PM  Page 42    (Black plate)



mernünk. Amint a Zeneház megvalósította saját szervezetét, és a fenntartóval
való viszonyát egyetlen szerződésre szűkítette, teret adott ahhoz, hogy az iskola
kötelékében – a Zeneház példájára – más szaktárgyak is hasonló intézményeket
hozzanak létre. Miután e munkát végigvittük, és szerződések automatikus
körébe rendeztük a Zeneház működését, bizonyossá váltam abban, hogy akár a
Waldorf iskolai szaktárgyak teljes körére is kiterjeszthető lenne ez a gyakorlat.
Összességében csökkenne a fenntartó intézmény terheltsége, és szabad pályák
keletkeznének ahhoz, hogy az egyes tárgyak a saját kapcsolataikat kiépíthessék
a világ felé. Ha elképzelünk egy olyan Waldorf iskolát, amelyben az órarendi és
órarenden kívüli képzésre szaktárgyanként önálló forma jön létre, akkor ez a
kép megfelelhet annak a gömbnek, amelyben háromnál több gyűjtőforma végzi
ritmikus körülfordulásait.

A való életben a „szociális homokóra” gömbjének megvalósítását egyszerűbb
módon (három tagra – gazdasági, intézményi, szellemi életre – osztottan)
szervezik az intézmények, és ennek számos praktikus oka van. Például az, hogy
képtelenek a kezdeményező embereket befogadni és teret engedni a számukra. 

Amikor aztán már nem is szociális homokóráról beszélünk – ahol meg-
találjuk a jól bevált mester és tanítvány viszonyt – hanem kezdeményező indi-
vidualitások együttműködésének organikus gömbjét akarjuk megvalósítani,
akkor végképp járatlan területre
lépünk.

Használhat itt, ha tisztában
vagyunk, a korábban már említett,
matematikailag leírt, tökéletes lem-
niszkáta létezésével. És beláthatjuk
– először geometriai példán -, hogy
ezek a tökéletes lemniszkáták is
képesek leírni a gömböt, még ha
kissé egyenetlen felülettel is.

35. ábra
És hamarosan látni fogjuk, hogy belső természetük szerint sokkal nagyobb

távlatokat nyitnak a számunkra. Lefordítva ezt a gondolatot a közösségi életre:
Amíg „csak” arra van erő egy közösségben, hogy három gyűjtőformában „per-
gesse” folyamatait, addig célszerű elkülönítenie a gazdasági, az intézményi és a
szellemi élet pályáit (megteremtve azok átfedéseit). Amint új emberek válnak
„aktívvá” (beavatottá), létrehozhatóak általuk új gyűjtőformák. Ekkor szűkülnek
a gyűjtőformák határai, módosulnak átfedései, megváltozik a számuk.

A hármas tagozódás merev, pusztán struktúrában gondolkodó értelmezése
számára itt felbomlana a „hármasság”, hiszen már nem három, hanem négy, öt,
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hat, stb. mozgáspálya keletkezik. A fentiekre támaszkodva azt gondolom, hogy
ez nem így van: A hármasság akkor bomlik fel, ha a hármas mozgásforma
követésétől térnek el a pályák valamelyikében. Vagyis a mozgás hármasságának
gyakorlata a lényeges, ahol az egyes ember egy kettős öblű – gyakorló és
iskolázó – közösségben vesz részt, és a saját és a mások tapasztalataira egyaránt
visszatekint.

A hármas tagozódást strukturálisan felfogva oda juthatunk, hogy egy
Zeneház-típusú kezdeményezést nem tudunk hova tenni. Mert, ha pedagógiai
munkának tekintjük, akkor mit kezdünk önálló intézményi és gazdasági
funkcióival. De, ha gazdasági vállalkozásként vesszük számításba, akkor hogyan
kezeljük az iskolaintézményhez kapcsoló szellemi részt: a zenetanítást? A struk-
turálás alapján álló felfogás egy organikus intézmény számára nem elfogadható.
És különösen nem elfogadható akkor, ha az intézmény bővülni, gazdagodni
szeretne.

A TÖKÉLETES LEMNISZKÁTÁK GÖMBJE

A Zeneházról úgy beszéltem, mint egy szociális homokóráról. Valójában sokkal
inkább az volt rá jellemző, hogy egyetlen kezdeményező „ragadott magával”
mindenkit azért, hogy a Zeneházat létrehozza. Ezért ez a kedves hölgy (Farkas-
Molnár Judit) már példája lehetne annak is, amikor egy kezdeményező akarat-
tal fellépő individualitás önálló mozgáspályát nyit az intézmény körén belül. Ha
lett volna még rajta kívül néhány szaktanár, aki a saját területén hasonló módon
indít vállalkozást, akkor már felmutathatnánk egy olyan gömbszerűséget, ame-
lyet lemniszkáta mozgások rajzolnak meg. 

Kezdeményező azonban nem csupán szaktanár lehet. Ha lesz például egy-
szer egy Waldorf iskolában valaki, aki felfedezi magának egy új típusú középisko-
la ideáját, és elkezdi azt a megvalósítás felé vinni, akkor ez a kezdeményező
ember is leképez majd egy lemniszkáta mozgást.

Azt is el tudom képzelni, hogy az osztálytanítók (vagy azok csoportjai) alapí-
tanak vállalkozást – például az alsó, a középső, és a felső tagozatokra külön –,
ha másért nem, hát azért, hogy esetleges szociális kiszolgáltatottságukból fele-
gyenesedhessenek.

Ezek csak példák, és lehet, hogy csupán fikciónak tűnnek. Az is lehet, hogy
másoknak más lemniszkáta alkatú kezdeményezése lesz. 

A lényeg: Láthatjuk, hogy egy intézményen belül elképzelhető a működés
újraalapítása úgy, hogy abban kezdeményezők lemniszkáta működéseinek
geometriája formálja meg a szociális élet gömbjét.
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Az a „mozgásintézmény”, amely a szociális élet gömbjét a kezdeményezők
lemniszkáta ritmizálásaiból formálja meg speciális szükségleteket állít a
szervezetépítés elé. Olyan feladatokat, amelyek megfogalmazására eddig nem
került sor. A Waldorf iskolák, és környező intézményeik példái már a mai gya-
korlatban is mutatják a struktúrák kudarcait. Világos alternatíva híján azonban
mégis ezeken a pályákon haladnak előre. Úgy gondolom, váltásra lesz szükség,
és talán adódik rá mód is.

AZ EGYSÉG ÉS A HOZZÁ VEZETŐ ÚT

Az itt leírt gondolatmenet szerint 
1. Az individuum számára egység, ha a lemniszkáta mozgást alkalmazza; 
2. A részhierarchiákban dolgozó csoportok számára egység, ha a szociális ho-

mokóra mozgásmodelljét fenntarthatják;
3. A közösség egészében, pedig akkor valósul meg az egység, ha az egy mélysé-

gében átjárt gömböt formáz.

Ahogy a lemniszkátánál és a szociális homokóránál leírtam a modell jelentését,
itt – a gömb vonatkozásában – különösképpen meg kell ezt tennem:

Alapítói munkánk lényege, hogy a kör közepe felől felénk „sugárzó” idea föl-
di valóságát megteremtsük. Az alapítás akkor zárul le, amikor ez a földi valóság
önfenntartó egészként működik, amikor minden szükséges organizációs szerve
funkcionál, és a szervek között a szükséges kapcsolatok létrejöttek.

Nem mindig egyértelmű, hogy egy intézményalapítói munka mikor zárulhat
le. A Waldorf intézményekben például az óvodától az érettségiig – nagyjából
másfél évtizeden át – minden évben végbemegy egy bővülés, amelyet kezelni
kell, és amely igényelhet új szervezeti elemeket, és új szociális homokórákat.
Ritka, hogy ilyen hosszú időn át meghatározóak maradjanak a kezdeti időszak
alapítói. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy az eredeti idea elveszett volna.
A Waldorf iskolák esetében ez már csak azért sem jellemző, mert a pedagógia
érdekében működő szociális homokóra az, amely maga köré vonzza a többit.

Vállalkozásoknál, és számos intézmény esetében a ritmusok, és a ritmusok
hossza kevésbé egyértelmű, mint egy Waldorf iskolában. Ezeknél az alapítá-
soknál más jellemzőjét kell megfogalmaznunk az egésszé válásnak. Úgy gondo-
lom, hogy az alapítás ezeknél a szerveződéseknél akkor fejeződik be, amikor biz-
tos alapjai keletkeztek a hosszú távú, önfenntartó működésnek.

Addig kell keresnünk, létrehoznunk (esetleg leváltanunk) intézményrészeket
és szociális homokórákat, amíg a működés stabillá, önfenntartóvá nem válik. Ez
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a feltétel nem nélkülözheti az alapítási célok teljesülését: a kezdeti idea maradék-
talan megvalósítását. (Az önfenntartó működés ugyanis létrejöhet korábban,
mint ahogy az ideánkat megvalósítottuk volna.)

Nagyon fontos kérdés, hogy mi a „kezdeti idea”!
A Waldorf iskolák esetén ez nem szokta vita tárgyát képezni – ismertnek

véljük. Vállalkozások, és régtől ismert ideaháttér nélkül alapított intézményeknél
ez nem ennyire egyértelmű. Tapasztalatom szerint nagyon sok vállalkozás és
intézmény indul el úgy, hogy ideájának csak egy részét ismeri fel az alapításkor,
és csak működése során – pld. a szociális homokórák munkájának köszön-
hetően – ébred rá bizonyos kiterjedéseire.

Gyakori jelenség, hogy egy megalapított vállalkozás, vagy intézmény csak
vegetál, és fejlődéséhez (vagy kielégítő működéséhez) nem talál megfelelő forrá-
sokat. Ilyen esetben lehet a kezdeti idea nagyon is jó, és nagyon is korszerű, ám
lehet, hogy még nem ébredtek rá az alapítók az idea valamely fontos kiter-
jedésére. Könnyű belátni, hogy az idea kiterjedésének átlátási hiánya kizárja az
Egész megvalósíthatóságát. Ilyenkor mindig fel kell tenni a kérdést, hogy épí-
tünk-e valamennyi kezdeményezni kész és képes emberre, aki a környezetünk-
ben van? A szervezetépítés nem állhat meg – sőt, nem is kezdődhet – ott, hogy
egy új szükséglethez egy új struktúra elemet ültet be. Az új szükséglethez új
képesség, azaz: új kezdeményező kell. Az ilyen egyéniségek felbukkanását pedig
csak a szociális homokórák működésétől várhatjuk. Ezért múlhatatlanul fontos,
hogy az egyes intézményrészekkel gyűjtőformák működjenek együtt.

A Waldorf iskolák magyarországi kezdeteit „alapító tanárok” támogatták.
Mondhatnánk, hogy ők voltak az idea kibontói, feltárói. Ma már látom, hogy a
továbbított idea nem volt teljes: hiányoztak a gazdasági és intézményi élet
mozgásformái. Egyben azt is gondolom, hogy ezeket a gazdasági és intézményi
idea-kiterjedéseket az alapító tanárok maguk sem ismerték kellőképpen – talán
azért sem, mert nyugat-Európából, egy más társadalmi környezetből érkeztek.

Mit jelenthet az idea kiterjedése az én matematikai modellem szempontjából,
ha az ideát magát a kör középpontjaként határoztam meg?
1. Az idea nem látható. Kísérletet teszünk ugyan „küldetés” formájában való

megfogalmazására, de tudatában kell lennünk annak, hogy indítékunk jelen-
tős része – különösen kezdetben – ismeretlen a számunkra. Kis költőiséggel
azt mondhatnánk, hogy ideánk a láthatóság szempontjából nem egyéb, mint
a körző hegyének lyukasztása a síkon – annak kifejeződése, hogy az idea más
térbeliségből érkezik, mint amit a földi létünk leképez. (Az idea kibontakoz-
tatására talán vissza-visszatérő „tanácsadót”, vagy tanácsadókat lehetne al-
kalmazni. Mindenképpen olyan emberekre volna szükség, aki kellő kapcso-
lattal rendelkezik egy-egy ügy ideái felé, és képes felfogni az alapítók impulzu-
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sait – még azokat is, amelyeknek a kimondására azok képtelenek. Tudnunk
kell mindenesetre, hogy amikor tanácsadót választunk magunknak, akkor ve-
zetőt, és egyben utat is választottunk, vele a „tisztelet ösvényére” lépünk!);

2. Az alapítói munka előrehaladása során jellemzője lehet az idea kiterjedésé-
nek, hogy kiknek a lemniszkátái haladnak át a középponton, továbbá, hogy
milyen szociális homokórák járják azt át; 

3. Szándékosan nem azt mondom, hogy hány lemniszkáta, és hány szociális
homokóra! Mert lehet, hogy az idea tartalma szempontjából többen vagyunk
jelen a kelleténél, az idea kiterjedése szempontjából, pedig egyesek esetleg
hiányoznak;

4. Az idea kiterjedését tehát a résztvevőkből – különösen a lemniszkáta mozgás-
formát művelő individualitásokból – láthatjuk meg, továbbá abból, hogy ezek
a lemniszkáták milyen szociális homokórává képesek összekapcsolódni;

5. A résztvevők között lesznek olyanok – különösen kezdetben – akik a „közép”
vonatkozásában eltérő álláspontot képviselnek. Itt kell különösen ébernek
lennünk! Mert nem csupán az a veszély áll fenn, hogy a „közép elhúzója”
megsérthet másokat, hanem, hogy bizonytalanná teszi azt a centrumot, a-
melyen mindenek átjárása (munkája, iskolázása, figyelemösszpontosítása)
zajlik. Úgy is mondhatnánk, hogy a „közép” egy szentély, amely sérthetetlen,
amelyhez járulnunk: ünnep, amelyhez áldozatot egyre többek hordjanak.
Aligha vitás, hogy a fent leírtak magas követelményt támasztanak minden

közösséggel szemben. Aki műveli, az tudja, hogy a szellemit a gyakorlati élettel
összekötő úton való haladás még az egyén számára is életmű, hát még milyen
rögös az úton járók közösségének formálódása – kivált: gömbbé!

Noha több ízben is a Waldorf iskolát hoztam példának, úgy gondolom, hogy
a hármas mozgásokat a Waldorf iskolák is legfeljebb a pedagógiai munkában
teljesítik ki. A gazdasági életben jellemzően a menedzselést, az intézményi élet-
ben a strukturálást valósítják meg. Közel két évtizedes Waldorf iskola alapítói és
kezdeményező vállalkozói múltam arra a tapasztalatra juttatott, hogy a Waldorf
iskolák gazdasági és intézményi ideahiánya abból fakad, hogy nincs kapcsolatuk
a munka világa felé – ahonnan friss ideákat nyerhetnének ezeken a területeken.

A kilencvenes évek közepén publikálni kezdtem a szakképzés megvalósítása
érdekében, de rövid idő után rá kellett ébrednem, hogy kezdeményezésem korai
– nincsenek partnerek. Ma más a helyzet! – A Waldorf iskolák – számuk, kiter-
jedésük (és idea-kiterjedésük) révén – társadalmi tényezővé váltak. Innen is,
onnan is felvetődnek a továbblépni vágyás akarati impulzusai. Ez az intézmény,
ez az idea – mintegy a körző hegyeként – átszakította a társadalom ismert sík-
jait, és kört formál önmaga határain túl. Részesei ennek a kibocsátott gyerekek,
de az egyre több mindenre ráébredő szülők és tanárok is.
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Itt a kiterjedés ideje a társadalom intézményi mozgásformái, és gazdasági
áramlásai felé.

HÁRMASSÁG A WALDORF ISKOLÁBAN

Mint szervező közgazdászt, lenyűgözött az a forma, amit a Waldorf iskola tanári
– jellemzően és elsősorban osztálytanítói – munkájában fedeztem fel. Végtelenül
egyszerű, tiszta kép tárult elém, mentesen mindenféle kísérletiségtől és áltudo-
mányosságtól. 

Minél mélyebben tártam fel a magam számára e szervezés elveinek sajá-
tosságait, annál inkább beláttam, hogy egy semmihez sem hasonlítható, párat-
lan zsenialitást kell tisztelnem ebben az organikus mozgásmodellben.

Innentől kezdve a gondolkodásomat meghatározták az itt tapasztaltak, és a
vállalkozásom gyakorlatában is sérthetetlen alapelvvé vált alkalmazásuk.

AZ OSZTÁLYTANÍTÓ ÉLETGYAKORLATÁNAK
LEMNISZKÁTA MODELLJE

A Waldorf általános iskolában az osztálytanító lehetőleg nyolc éven keresztül
tanítja a gyerekeket, minél több tantárgyból. Munkájának környezete szempont-
jából alapvetően fontos, hogy
1. Napi munkáját teljes felelősséggel folytatja – nincs igazgató, aki utasítaná;
2. Elvárás a tanárral szemben, hogy minden napját visszatekintéssel zárja;
3. Van egy heti rendszerességgel működő konferencia, ahonnan az operativi-

tást, az utasítást és a tanácsadást kizárják – csupán kérdéseiket és megfigye-
léseiket osztják meg egymás között a jelenlévők;
A tanár felől nézve: heti, illetve napi rendszerességgel teszi meg azt az utat,

ami egyszer a konferencia irányában, másszor a napi tanítási gyakorlat
irányában futó hurokkal írható le – átlépve közben oda is, vissza is a visszatekin-
tés „keresztútján”. Az osztálytanítók pedagógiai munkájának életgyakorlatáról
érdemes e helyütt egy olyan gondolatot körüljárni, amely a konferencia jellegére
utal: minden ember kerül olyan helyzetbe, amikor azt mondja: tanácstalan
vagyok. Ez a kifejezés arra utal, hogy nem tudok a saját tapasztalataim körében
állva tovább lépni. 

A hétköznapi életben (és mondjuk egy nem Waldorf iskolában) ezt úgy
értenék, hogy el kell menni egy tapasztalt tanárhoz – esetleg az igazgatóhoz –
és tanácsot kell tőle kérni. A Waldorf iskolában ez a mozdulat nem támogatott.

•  48 •

Eredetm_konyv.qxd  11/20/2008  4:52 PM  Page 48    (Black plate)



A tanácstalanság itt azt jelenti, hogy tanácsot kell tartanunk.  A tapasztalathiány,
pedig azt jelenti, hogy nem látom a problémát kellően sok oldalról.

A partnerek (a konferenciatagok) ilyenkor azt teszik, hogy valamennyien a
tárgyra irányítják figyelmüket, és ki-ki elmondja azokat a dolgokat, amit a
tárggyal kapcsolatban személyesen tapasztalt valaha. A tanácstalan segítség-
kérő számára olyan látásmódok, meglátások, észrevételek merülnek fel, ame-
lyek más szempontokból világítanak a tárgyra, és érthetőbbé, kezelhetőbbé
teszik azt a számára. Azt, hogy e jobb átlátást miképp használja majd, az egyedül
rajta áll, neki kell a helyes cselekvésre rátalálnia.

AZ EGYÉNI ÉLETGYAKORLAT ÉS AZ ISKOLAI MUNKA

Ha a lemniszkátát nézzük, akkor belátható a megfelelés a két közösségi munka
(a napi tanítás a gyerekek között, illetve a konferencia), valamint a visszatekin-
tés (a megértés, a felfogás, az elmélyítés) kapuja vonatkozásában: A homokóra
öbleiben másokkal vagyunk közösségben, de abban, ahogy felfogjuk a tapaszta-
latainkat, mindig magunk vagyunk.

Mindkét hurokban körszerűség ér-
vényesül, hiszen kitüntetett személy
egyik centrumban sem áll, de ez a
körszerűség – formájában is láthatóan
– „kicsúcsosodik” az individualitás
kapuja, valamint a másik hurok „köre”
felé.

36. ábra

Az egyéni visszatekintésnek ki kell terjednie a tanítási munkában megéltekre,
de a többi tanártárs kérdéseinek és megfigyeléseinek áttekintésére is.

Ahogy a Waldorf iskola mozgásmodelljét szemléljük, láthatjuk, hogy ez a lem-
niszkáta-szerű működés az osztálytanítói egyéni munkát áthatja. Kérdés azon-
ban, hogy mennyire van hasonló működési modellje egy-egy intézményben a
szaktanároknak, vagy – még inkább – a gazdasági és intézményi élet szervezői-
nek?!

A hármasság lényegének megragadásához nem elég a pedagógiai, intézmé-
nyi, gazdasági hármasság megkülönböztetése. Szükséges az is, hogy ahány „szo-
ciális homokórát” létrehozunk emberi közösségként, ott mindig alkalmazzuk a
gyakorlati életnek a szellemivel való összeköttetését, az egyén visszatekintő gya-
korlatával együtt.
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Így kell eljárnunk a szaktanári munka szervezésében, de a gazdasági és
intézményszervező élet körében egyaránt.

Sokan mondják, hogy a „gondolatokat a gyakorlati életben ki kell próbálni”.
Ezt a kettős kapcsolatot, tehát alig is kell magyarázni. Sokkal inkább kérdés
lehet, hogy mit tesz a visszatekintés, és miért annyira fontos ez a másik két oldal
között?

A visszatekintés – az emlékezés, az emlékezetbe vésés, a tudatosítás. Azzá
válunk, amivé a tudatunkat alakítani vagyunk képesek. Márpedig nem elég
valamit megtanulni, és felmondani. Még az is kevés, hogy egyszer-egyszer sike-
resen alkalmazzuk a gyakorlatban egy-egy gondolatunkat. A tudatformáló, átvál-
tozásban élő ember számára a legfőbb életgyakorlati erő az, ha minden fontos
gondolatát elviszi a gyakorlati életbe, és ott munkába fogja, valamint a munka
közben keletkezett tapasztalatait lejegyzi, megvizsgálja. 

A felidézés, a lejegyzés, a másokkal való megosztás, az újra átélés megerősíti
a gondolati és a gyakorlati életből vett impulzusokat. A megerősítés a tudatunkat
érinti, a tudatunkat formálja. Aki élményt élményre halmoz, vagy „nyomtató
lóként”, lehajtott fejjel – csak a földet nézve – kizárólag a gyakorlati életben
tevékeny, vagy ezeket nem kapcsolja össze a visszatekintéssel, az olyan egység-
gé (gömbbé) formálja önnön tudatát, amelyet fentebb a részleges átjártság
minőségével illettünk.

Az itt leírt lemniszkáta mozgásban a kereszteződés helyén kétirányú tudato-
sítás megy végbe: a gyakorlati életből jőve is visszatekintünk arra, és a stúdium-
ból jőve is. Így válik lehetségessé, hogy a tudatosított gyakorlati ismeretet szelle-
mi vívmánnyá tegyük, és a gondolt dolgokat a gyakorlat próbája elé állítsuk.

Látnunk kell tehát, hogy a tanári munka mozgáspályája nem két független
hurok! És nem választható el egymástól – a tanárok egyéni lemniszkátáiból for-
mált – szociális homokóra két öble! Ellenkezőleg: A lemniszkáta egy valaha kör
formájú, egységes kezdetből alakult át; konkrétan egy teljes körnek a „nyol-
cassá” (lemniszkátává) való átfordításával alakult ki: metamorfizálódott, míg a
szociális homokóra a lemniszkáta elforgatásából, vagyis a kezdeményező ember
köralapításából keletkezett. Olyan szellemi életet látunk a konferenciában, ame-
lyet a mindennapi gyakorlati élet táplál élményekkel.

Látunk továbbá egy olyan gyakorlati életet (tanítói munkát), amelyet partneri
közösség ideái táplálnak. Valamint szemlélhetünk egy életgyakorlatot, amelyre
jellemző, hogy elfogadja e kétféle közösségi életet, és felveszi magába azok tar-
talmait a tudatos visszatekintés mozzanatában.

Számomra a Waldorf iskolában ez a mozgásforma jelenti a hármasságot,
illetve ezt a hármas formát tekintem lényegesnek és kiterjedésre érdemesnek.
Úgy gondolom, hogy merítenünk innen kell, és az innen felismerteket kell vin-
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nünk a külső világ felé – nem pedig fordítva: a külső világból (a menedzselés
technikái felől) érkező – intellektuálisan hangolt, strukturában gondolkodó tudás
által újraformálni a meglévőt!

AZ EGYSÉG NÉHÁNY HIÁNYJELENSÉGE

A körben járás
Magyarországon 1989 előtt megfigyelhettük, hogy az értelmiség működésével
szemben megengedő volt a kormányzat. Egy valamit nem támogattak: hogy az
értelmiségi a gyakorlatban megvalósítsa azt, ami őt – az önálló gondolkodása
során – foglalkoztatja. Az olyan példák, mint Makovecz Imréé, egészen kivéte-
lesek. És, ha az ő esetében sikerről beszélünk is, látnunk kell, hogy milyen
nehézségeket gördítettek az értelmiségiek azon törekvései elé, hogy a gyakorlat-
ban próbálják ki saját ideáikat.

Az értelmiségiek többsége számára az igazi gyakorlati élet híján való gondol-
kodás körben járást idézett elő, és tartott fenn. Ezt a körben járást, ezeket a
klubokat és köröket látjuk gyakran ma is.

A felhajtás
Ha a homokóra felső részét leválasztjuk az
alsóról, akkor ez a felső rész erősen hasonlít
egy léggömbre.

37. ábra

A léggömb pedig, ha könnyű gázt fújunk belé, vagy egy kis tüzet gyújtunk alá,
akkor felemelkedik – felhajtó erő hat rá. Ilyenkor a lent maradók számára jól
látható lesz. Amikor felpillantunk, sohasem tudjuk ugyan, hogy mit keres az
égen, de felkapjuk a fejünket, eltakarjuk tenyerünkkel a napot a szemünk elől,
hogy láthassuk, és hosszabb bámulás után önkéntelenül is eltátjuk kissé a
szánkat.
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A zsákmányolás
Ha a homokóra alsó részét leválasztjuk a fel-
sőről, akkor ez az alsó rész erősen hasonlít egy
zsákmánnyal – mondjuk hallal – tömött szákra.

38. ábra

Míg a léggömb a benne lévő gáz miatt felfelé öblösödik, addig a száknál
éppen fordítva van: a zsákmány súlyának növekedésével egyre inkább dagaszt-
ja azt a gravitáció. 

A szemforgatás
Felébredhet az igény a gázt a léggömbbe fújó
részéről, hogy ne csupán a felhajtás irányában
legyen tevékeny – ne csupán a homokóraforma
felső öblében legyen aktív –, hanem szeretne
magának egy teli szákot is. És hasonlóképpen:
tele neccel a kézben is jól eshet egy-egy
látványos léggömb feleresztése. Ezen alanyaink
hol az égre fordítják majd szemeiket, hol a zsák-
mányra tekintenek. Egyik irányban a felhajtás, a
másik irányban a zsákmány a fontos a számukra
– tevékenységük, azonban nem köti össze az
égit a földivel.                                                                                      39. ábra

Ezt a kis kitérőt tekintsék elsősorban a formával való játéknak, de felhívásnak
is a veszélyek természetére – most, amikor a „körben járás”, a „felhajtás„, a
„zsákmányolás”, és a „szemforgatás” világával találkozunk.

A HÁRMAS MOZGÁS KIBONTAKOZÁSÁNAK LÉPÉSEI

Az eddig leírtakat egy másik rendszerezésben is összefoglalom: Milyen lépéseket
kell tennünk a hármas mozgásokra építő alapításban.
1. A lemniszkáták lehetőségének észrevétele, működésének kibontakoztatása:

A „talentumokkal megáldott” (tehetséges és tehetős) individualitások felfe-
dezése, és munkájuk segítése abban az irányban, hogy a tevékenység – isko-
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lázás – visszatekintés hármasságát akarati mozgássá erősítsék. Ez a hármas
mozgás feltételezi, hogy a munka másokkal közösségben folyjon;

2. A lemniszkáták elforgatása: szociális homokórák létrehozatala: Az azonos
szociális területekhez (pld gazdasági, intézményi, szellemi élet, szaktanári cso-
portosulás) tartozók közösségeinek felépítése, munkájuk támogatása ahhoz,
hogy a hármas mozgást alkalmazzák. A szociális homokóra feltételezi, hogy
olyan emberek is csatlakoznak egy-egy területhez, akik életkoruk, rövid
részvételi idejük, vagy más ok folytán részesei akarnak lenni a munkának, de
formaképző személyiségként nem vehetők még figyelembe;

3. A szociális homokórák elforgatása – a gömb létrehozatala: Alapított
intézményünk akkor válik önálló egésszé, ha gömbbé formálódott, és benne
a szociális homokórák minden területet bejártak. A szociális homokórák
között szükségesek bizonyos átfedések, amelyek általában személyeken
keresztül keletkeznek. Ezek a személyek nem egy, hanem kettő, vagy több
gyűjtőformában is részt vesznek – akár formaképző személyiségként, akár
résztvevőként;

4. A szociális homokórák és a kezdeményezők lemniszkátái alkotta terek
szűkülése, számuk növekedése: Minél több individualitás jelenik meg, és hoz
létre önálló részterületeken mozgásformákat, annál differenciáltabbá válik az
intézmény szervezete. Lesznek formák, amelyek pld a gazdasági munkát
osztják részekre, de lesznek olyanok is, amelyek több terület közös problémáit
vonják magukhoz, és így hoznak létre önálló formákat;

5. A szociális homokórák által alkotott gömb leváltódása önálló individualitások
sokasága által formált gömbbé: Ez a működés olyan szervezetet feltételez,
ahol a munkamegosztás már lebontódott az individuális személyek önálló
pályáira, és a működésben nem jellemző a „hordozott” személyek léte. Az út
végül ide vezet! – Ez a már teljesen érett működés feltételezi, hogy felkészült
individualitások tartós közösségei alkossanak munkamegosztásokat, vál-
lalkozásokat, intézményeket. Aki ilyen típusú intézményt céloz meg, az arra
törekszik, hogy a munkatársak individuális képességeit és erőit támogassa, és
mellőzze a rendszeres cserékre alapozott személyzeti stratégiákat, de a kony-
hakész struktúrákba való betagolási kísérleteket is;

6. A vegyes működés gömbje: Az individualitások sokasága által alkotott gömb-
szerű szervezetnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy időlegesen (például
régi emberek kiválása miatt, vagy új terület bekapcsolásakor) be tudjon iktat-
ni újra egy-egy olyan szociális homokórát, amelyben hordozott személyek
(betanulók) jelennek meg. Vannak intézmények (mint például az évente vál-
tozó szülői állományú iskolák), ahol ez a képesség elengedhetetlen.
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AKADÁLYOK A HÁRMAS MOZGÁSFORMÁK ELŐTT

1. A hármas mozgásformák kialakítását gyökerestől szakasztja meg, ha a tehet-
séges és tehetős individualitások lemniszkáta mozgását nem tudjuk elősegí-
teni. Így ezek az emberek elvesznek a jövő számára. Ezeknek az embereknek
az elvesztése, illetve hiánya hozza azt a gyakorlatot, amely a szervezet mű-
ködése számára struktúrákat akar előírni, tanácsolni, ajánlani. Úgy is mond-
hatnánk, hogy ilyenkor az emberi individualitásban lévő akarati erő helyett a
külső ész által diktált szabályokat helyezik, és ösztönzik a résztvevőket, hogy
e szabályok szerint kódolják önmagukat. Innentől kezdve vége-hossza nincs
a vitáknak, mert mindig lesz olyan, aki jobb (statikus) formát ajánl, de min-
dezt anélkül, hogy meg akarná mozdítani azt.

2. Rendkívül kényes szociális és pedagógiai feladat lesz az, amikor az individu-
alitásokra építve létrejönnek a szociális homokórák, majd azok szomszé-
dosságai, átfedései. Ahogy a Waldorf iskola kezdeteikor tanácsadó tanárok
vezettek be bennünket a tanári konferencia működési rendjébe, úgy kell
bevezetni a szociális homokórák működését is. Szükség van tehát tanácsa-
dókra, de csupán ebben a tekintetben: meg kell tanítani a résztvevők számára
a hármas mozgásforma működését. A Waldorf iskolák zavaraiban például
gyakran látom az ilyen típusú tanácsadó munka hiányát. Ezek a zavarok lát-
hatóak a pedagógiai munkában, amennyiben abban a hármas mozgásfor-
mák nem megfelelően működnek, és láthatóak minden más területen (gaz-
daság, intézmény, pedagógián kívüli szellemi élet) is, mert ezekre a területek-
re nem is terjedt ki ez a tanácsadás sohasem;

3. A hármas mozgás mellőzésével létrehozott gyűjtőformákban megújuló
zavarok keletkeznek. Ennek oka, hogy a gondolatok elszakadnak a cselekvés-
től, és a tettek attól, amit gondolunk. Márpedig az emberek, ha nem tehetik
azt, ami foglalkoztatja őket (a gondolkodásukat), vagy nincs módjuk átgon-
dolni azt, amit tesznek, érzelmi viharokat élnek meg, lelki pályákra sodród-
nak. Úgy is mondhatnánk, hogy a gondolkodás és a tett közötti akarati
pályák ki nem épített volta mindig az érzelmi-indulati területre vezeti az
erőket. 
Alkalmazottakkal dolgozó intézményekben ennek a legjellemzőbb formája
az, hogy az alkalmazottnak azt kell tennie, amire a munkaköri leírása szól, és
ennek a leírásnak a formálására hosszú távon sincs lehetősége.
A kisebb vállalkozásokban, és nem professzionális intézményekben
keletkeznek ugyan szabadon hagyott területek, de e területek bejárása a
résztvevők által gyakran ötletszerű, és hiányoznak az idea és tett közötti
mozgáspályák. (A multinacionális alkalmazott számára tehát a mozgástér
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hiánya, a nem profi szervezet munkatársa számára pedig az ideaháttér elsza-
kítottsága lesz az egészséges mozgás akadálya.)
A Waldorf iskolák magyarországi intézményeiben – a két hibás gyakorlat elő-
fordulása mellett – egy harmadik változat is megjelenik: Az emberek ebben a
„szabad iskolában” úgy gondolhatják, hogy az életük egyéb területeiről elvont
szabadságot itt lehet kibontakoztatniuk. A tettek és az ideák kapcsolati
mozgásainak zavarai ezért itt fokozott indulati életet nyithatnak meg. Ez a
jelenség abból származik, hogy az emberekben élő tenni akarás elé nem állít
a közösség megfelelő feladatot, vagyis nem hoz létre új, aktuális szociális
homokórát. 

4. Amennyiben szociális homokórákat hozunk létre, de azokban nem érvénye-
sül az átváltozást fenntartó hármas mozgás (például sokat beszélünk, de nem
tesszük azt, amiről szóltunk, vagy – éppen ellenkezőleg – cselekszünk az idea
környezet kibontása nélkül), akkor a gyűjtőformák megülepedettséget hoz-
nak létre. Például egyesek folyamatosan „felül” tartózkodnak, mások hall-
gatósággá „süllyednek”, esetleg beleragadhatunk a „parttalan gondolkodás-
ba”, vagy a „kontroll nélküli cselekvésbe”.
Ismerek embereket, akik rendkívül aktívak a cselekvésben, és hasonlóan
intenzívek a gondolkodásban. Ez a kétirányú aktivitás, illetve intenzitás óriási
sikerekhez vezetheti őket, ha a két terület (a gondolt és a cselekedett) között
élő kapcsolat van. Példátlan indulatok születhetnek azonban az ilyen ember-
ben, ha gondolkodásának aktivitása más pályán érvényesül, mint ahol cse-
lekvésének intenzitása kibomlik. A Waldorf iskolákban, és azok
környezetében kivált láthatunk olyan embereket, akik lelkesülten támogatják
egy-egy idea kibontakozását, és intézményi szárba szökkenését, de képte-
lenek arra, hogy a szárba szökkenés intézményi és gazdasági feltételeire kiter-
jesszék érdeklődésüket. Márpedig az ideának végig gazdája kell, hogy legyen
az ember. Ahogy a földműves sem állhat meg, amikor elültette a magot.

5. Az előző pontból ered egy konzekvencia, amelyet szem előtt kell tartanunk,
ha alapítók szeretnénk lenni: Igaz ugyan, hogy a szervezet egésszé válásához
munkamegosztásra van szükség, de ezek kiosztása, és szabályokba foglalása
koránt sem elegendő! – Nem mellőzhetjük azt a tudatosan vezérelt akarati
munkát, amely gondoskodik a mozgásformák körülfordulásairól! (Az egyén
lemniszkáta mozgásának megszületését is elő kell segíteni; a szociális
homokórává váláshoz is ismételt körülfordulások szükségesek; és a gömbbé
kerekítés is igényli a kozmikus körön való eltérítéseket és forgatásokat. –
Mégpedig újra és újra, élő ritmizálásként.);

6. Szó volt arról, hogy az alapítás első formájának – a körnek – a középpontja
egybe kell, hogy essen az egyes lemniszkáták középpontjaival. Ez az egy-

•  55 •

Eredetm_konyv.qxd  11/20/2008  4:52 PM  Page 55    (Black plate)



beesés csak mértanilag tökéletes. A közösségi életben valójában állandó
„huzakodás” van e középpont helye körül. Látható ez a politikai szervezetek
munkájában, ahol választásra kényszerítik az embereket a „közép” tekin-
tetében, és nagyon látványos azokon a területeken, ahol elvek, hitéleti
alapvetések képezik a munka lényegét. Ahány imádkozási és meditációs
gyakorlat létezik, az mindegyik máshová húzza ezt a középpontot. 
A Waldorf iskolák munkájára az a meditációs gyakorlat sugárzik ki, amely a

világ dolgaiban és jelenségeiben lévő belső tartalmak előítélet nélküli észlelését,
elfogulatlan megismerését támogatja. Ez a pedagógia nem beszél a dolgokról,
hanem elénk állítja azokat, kapcsolatba hoz velük bennünket, bevon azok
mozgásainak játékába. Ezt látjuk a tanításban; ezt látjuk a tanárok egymás
közötti munkájában, és ezt a gyakorlatot szorgalmazza ez az írás az intézményi
és gazdasági élet vonatkozásában is. 

Amikor a gömb egészét már nem szociális homokórák mozgatása alakítja,
hanem a beavatott individualitások sokaságának akarati mozgása írja le, akkor
különös jelentőségűvé válik az a kérdés, hogy hol van a közép! Eszmék és külde-
tések csaphatnak össze, és rángatják a közepet a saját teritóriumuk irányában –
még azonos elvi bázisokra hivatkozó emberek körében is. Úgy gondolom, hogy
ezt a problémát csak a gyakorlati és szellemi élet művelésének összekapcsolása,
a hármas mozgás fenntartása kezelheti. És a szellemi élet (a gondolkodás) cse-
lekvés nélküli harcosait talán le kellene fegyverezni, mint ahogy a cselekvés
eszközeitől is megfosztandók talán azok, akik egy adott hely ideáját képtelenek
felvenni.

A „KÖZÉP” ELVÉKONYODÁSA, ÉS SZÉLESÍTÉSE

Amikor a hármas mozgásról írok, egy modellt állítok fel, illetve egy Rudolf Stei-
ner, és követői által a Waldorf iskolában organizált modell kibontásával foglalko-
zom. A hármas mozgásban a két hurok közötti kereszteződés (illetve a ho-
mokóra öblei közötti átjáró) pontszerűen (homokszemcse méretűen) szűk.

A középnek ez a megközelítése az individuumnak a saját életgyakorlatán
belüli útját írja le, de érinti az intézményt is annyiban, hogy pályákat kell abban
nyitni az individuumok ilyen természetű mozgásai számára.

A középnek a szervezeten belüli szerepét tekintve azonban más megkö-
zelítésre is szükség van: Amikor intézményt vagy vállalkozást alapítunk, akkor a
középnek egyfajta hídszerepet kell betöltenie. Össze kell kapcsolni a földit a
szellemivel, a keresletet a kínálattal, a szükségletet a kielégítésére felkészült
képességgel.
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Ha magunk elé idézzük a ma intézményeit, mit látunk? Néhány példa:
• Egy bankban nagyon kevesen dolgoznak ahhoz képest, ahány ember pénzü-

gyeit kezelik. Befektetéseket szednek össze, és hiteleket bocsátanak ki. Annak
érdekében, hogy a működésük fennmaradhasson, kamatot kell szedniük, és
biztonságot kell teremteniük. Ezt a lehető legegyszerűbb eszközökkel viszik
véghez: A saját belső szabályaik alapján diktálják a szerződés feltételeit, és
fedezetre tartanak igényt. Amint ez teljesült, a bank már csak regisztrációs
feladatot vállal, és kilép az ügylet érdemi részéből. 

• A logisztikán alapuló kereskedelem úgy kapcsolja össze a termelőt a fel-
használóval, hogy a szükségleteket nem közvetíti a termelők felé, hanem
csupán válogat azok produktumai között. A másik oldalon, a felhasználók
irányában pedig média-manipulációival él: fogyasztási impulzusokat áraszt
az emberek tömegei felé. Itt is jellemző tehát, hogy a saját belső szabályrend-
je szerint diktálja a feltételeket. 

• A társadalom működésére jellemző, hogy amit fent elmondtam a bankok és
a kereskedelem működéséről, azt látjuk a kormányzati munkában is. Vegyük
példaként az oktatást! Az állami iskola nem épít az ember szellemfejlődésére,
mert ez a gondolkodás nincs benne a saját szabályrendjében. Ellenkezőleg: a
kormányzás igényeinek megfelelő embereket nevel. Az oktatás palettáját
minél inkább szűkíti, és hátrányos helyzetbe hozza az alternatív képzési for-
mákat. 
Áttekintve a fentieket megállapíthatjuk, hogy az a közép, amely e példákban

közvetít, szűkebb annál, hogy az általa összekötött partok öntörvényű mozgás-
formáit a saját hídján keresztül engedje. A hídon nem csak a vámot, de az életet
is elveszi: Eredetet kioltó kényszereket alkalmaz, amelyek aztán az egyes partok
működésére is visszahatnak: A szellemi oldal felől csupán intellektus árad, míg a
földiség világa felől a halott anyagiság. 

Pedig ahhoz, hogy a képességek kibontakozzanak, igényt kell irányukban
támasztani! A hídszereppel szembeni alapvető kérdés, hogy ezt az igényt képes-
e pillérévé tenni? Ha nem, akkor a szervezés eszközévé válik, és természetét a
halott struktúra járja át.

Ennek az írásnak nem célja, hogy részletesen mutasson be alternatív vál-
lalkozásokat, de azért megemlíteném, hogy:
• Működik a világban olyan bank, amelyben csak a pénzéről felelősen dönteni

kész embert tekintik befektető partnernek, és csak annak adnak hitelt, akinek
az életútja szempontjából egy ilyen helyzetbehozás helyénvaló.

• Működik a világban olyan kereskedelmi gyakorlat, amely a tényleges igények
felmérését éppoly fontosnak tartja, mint a termelő valós lehetőségeinek a
megismerését.
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• Működik a világban olyan iskola, amelyben alapelvszerűen nem a már kész
struktúrák vezetik a pedagógiát és a szervezést, hanem az ember szellemfej-
lődésének nyitottságát szolgáló – erre a célra formált – mozgásintézmény.

Az a közép, amely hídszerepéből kitekint a partok irányába
• Az utat csak annyira szűkíti, hogy az átkelők számára világos legyen: hídhoz

értek;
• De funkcióját úgy tartja fenn, hogy rendszeresen, és épp annyit tágít, hogy a

partok saját minősége sértetlen maradjon az átkeléseknél. Úgy mondhat-
nám, hogy itt a figyelemmel és felelősséggel szélesített közép minőségét
találjuk. De úgy is mondhatnám, hogy egy ilyen közép: organikus lény, és
érzékszervei vannak mindkét part megnyilvánulásaihoz.
Lehet, hogy a példák nem elég konkrétak, ezért folytatom: Gondoljunk arra,

hogy egy bankfiókból akarunk hitelt felvenni, ahol a minket fogadó alkalmazott
naponta több hitelt is kihelyez. Mit tehet ez az alkalmazott? Beszorít minket a
szerződés keretei közé, foglalja magának a fedezetet, majd kiadja a pénzt.
Ugyanezt látjuk, amikor egy nagy kereskedelmi áruház kasszájához járulunk.
Egy ember kiszolgál százakat naponta, de ma már csak úgy, hogy az árukódot
elhúzza egy érzékelő előtt. Nem csak az nem érdekel senkit, hogy legközelebb
mikor jövünk, és várhatóan mit fogunk vásárolni, de már az sem, hogy ma mi
van a kosarunkban.

Hatásait tekintve a legsúlyosabb tapasztalatokat talán a pedagógiában sze-
rezhetjük, ahol a személyiség hatékony beszabályozása érdekében egyre koráb-
bi gyermekéveket támadva szervezik az oktatást. Vagy ahol a „hiperaktivitást”
nyugtatókkal reagálják le. 

Tekintsünk erre a helyzetre abból az aspektusból, hogy egyre többen va-
gyunk, akiket át kell bocsátani kényszerkapukon, és egyre kisebb azoknak a
száma, akik a közép működtetését ellátják. Innen nézve érthető, hogy a közép
elvékonyítását célzó erőknek az „elhajlásokat” és individuális igényeket meg kell
előzniük, időben le kell törniük, reklámkampányokkal mederbe kell terelniük.

Egyre többen vannak, akiknek nincs más feladata, mint a fogyasztás (etet-
tetés), és egyre kevesebben azok, akik ennek érdekében mívelkednek. Az intéz-
ményekben a közép elvékonyodásának vagyunk tanúi. A hidak és kapuk karcsú-
ak, hogy egyenként bocsássanak át minket (mint marhákat a vágóhídon), de
úgy, hogy aki a kapuban áll, se értsen semmit az egészből.

Különös hasonlóságot vehetünk észre, ha erre a marha vágóhídhoz hasonló
egyszemélyes átbocsátási kapura gondolunk. Bizonyos szempontból ez éppen
olyan, mint amit a szociális homokóra két öble között látunk!

És valóban: Egyik is, másik is beavatási út. A szociális homokórában tanuló
– de még inkább a saját lemniszkátájának keresztútján rendre áthaladó – indi-
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viduum a szellemi minőség beavatását nyeri. Ezzel szemben a kereskedelmi,
banki, és egyéb társadalmi kényszerszűkületek magányos áthaladójának a ma-
gára hagyatottsággal, az elszigeteltséggel és elidegenedettséggel kell megküzde-
nie. Erről később, az átváltozás tárgyalásánál, beszélek még. Itt is szóba kellett
azonban hoznom, hogy rámutassak a beavatás természetére, és eltérő irányaira.

Ha az életet kioltó szűkületeket fel akarjuk oldani, akkor a közép intézményi
harmadát meg kell erősítenünk: Ott kell állniuk a legfelkészültebb embereknek:
• Azoknak, akik a hitel kihelyezésénél segíteni tudnának a leendő adósnak;
• Azoknak, akiknek a kereskedelem előkészítésében pontos ismereteik lenné-

nek arról, hogy kinek mikor mire lesz szüksége, és ki mikor mit tud szolgál-
tatni;

• Azoknak, akik az oktatásban egyenként, individuumként foglalkoznának a
felnövekvő generációval.
A tudatával élni akaró emberek szélesedő köre lehetővé teszi, hogy a közép

számára elég vállalkozó legyen. És a világméretű információs technológiák is
megfelelő hátteret adnak ahhoz, hogy vállalkozások és intézmények sokasá-
gánál üzemelhessen organikus közép. (Mert egy széles közép üzemeltetéséhez
elengedhetetlenné válik a gyors, pontos, megbízható informatika!)

A középnek az intézményeken belüli megerősítése egyben azt is jelenti majd,
hogy a képzett munkaerővel szembeni igény erősen nő, és exponenciálisan
(négyzetesen növekvően) szaporodnak azok a munkahelyek, ahol az ember
embernek érezheti magát.

Vajon miért nem ebben az irányban haladnak a dolgok mégis? Talán azért,
mert a társadalom intézményeit működtető tömegemberben van egy hajlam,
ami a dolgokat a lehető leggyorsabban, és rövidtávon mérve a leghatékonyab-
ban igyekszik lebonyolítani. Némi iróniával azt mondhatnám: számukra túl
rövid az élet, és túl nagyok a kockázatok.

A hármas mozgás egységére két megoldást vetettem fel: 
• A homokórából kerekített szociális homokórák gömbjét;
• A lemniszkáták sokaságának ritmikus mozgásai által leírt gömböt.

Tudatosnak kell lennünk, ha el akarjuk kerülni a szociális homokóra hurkai
között nyíló kapu intézményi szűkületté – ellenőrzési ponttá – válását! Még
inkább úgy kell fogalmaznom, hogy a szociális homokóra lehet az individuum
épülésének hármas útja, de nem válhat intézménnyé! Működésének célja a pél-
daalkotás legyen, amely az embereket végül az önálló lemniszkátához vezeti, és
kiérleli a vállalkozói és intézményi életgyakorlat szempontjait. Az individuum
számára a hármas mozgást összeköttetésben tartó közép egyetlen ponton van a
helyén: ott, ahol az életgyakorlatban az ideaalkotás és a cselekvés világa
összekapcsolódik. (Nem pedig ott, ahol egy vámszedő, vagy egy ellenőr ül.)
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Beláthatjuk, hogy az intézményi középnek mint hídnak a feladata meghalad-
ja az egyéni individuum közép minőségével kapcsolatban leírtakat, és nem elég
egyszerűen individuális keresztútként beszélni róla! Szűkületnek kell lennie
annyira, hogy tudatosítson, de nyíltnak annyira, hogy a partok felől érkezőt
sértetlenül átengedje.

A konkrét intézményt végül az önálló lemniszkáta út hármas mozgását járó
individuumoknak kell aktuális érvényességgel megalapítaniuk. Mert a
kezdeményezéseikkel színre lépő emberek egyéni mozgásformákat jelenítenek
meg. Ezek a mozgások a fizikai világban egyensúlyt keresnek, az ideákban fel-
bukkanó szellemvilág felé pedig érdeklődéssel fordulnak. Ez a kettősség csak a
kezdeményezésben van jelen! (A parkoló pályán időző, vagy a külső impulzusra
előreszaladó magatartás nélkülözi a két minőségnek legalább az egyikét.)

Az intézmény a kezdeményezők képére formálódik. Egészséges azonban
csak akkor lesz, ha kizárólag a kezdeményezők vesznek részt az alapításban, és
alapítói szerepük fedésben van kezdeményezésük kiterjedésével. Hívhatunk
tanácsadót, de ő nem lehet alapító. Mint ahogy csupán külső szerepet kaphat-
nak azok is, akik a kérésünkre elmondják a véleményüket. (Még akkor is, ha
munkatársként, vagy segítőként velünk tartanak.) Ugyanakkor a vállalkozások
és intézmények nehézségei és esetleges szűkösségei gyakran abból erednek,
hogy a körükben megnyilatkozó kezdeményezéseket (iniciátorokat) figyelmen
kívül hagyják, nem képesek őket integrálni a formálódó egészhez. Nélkülük a
vállalkozás vegetáló, üres, vagy életképtelen marad.

A nehézségek másik jellemző oka, hogy olyan embereket fogadnak be az
alapítói körbe, akik kezdeményezésre (még, vagy általában) alkalmatlanok.
Velük megérkezik az önigazolás, az időhúzás, és a történések feltartása.
Sokszor nehéz eligazodni, mert a harsányság vagy a hangzatos öndicséret (a jó
referencia) feltüntetheti magát kezdeményező képességként, de fordítva, az is
lehet, hogy iniciátorok húzódnak háttérbe, és válnak észrevehetetlenné.

A fenti két tünetcsoport árnyaltan jelenik meg, amikor valaki kisebb, vagy
nagyobb jelentőséget tulajdonít önnön kezdeményezésének a valóságoshoz
képest, illetve, ha az alapítói kör téveszti el egy kezdeményezés súlyát és jelen-
tőségét az egészen belül. A közép nyíltsága és ideális szűkítő szerepe egyidejű-
leg akkor biztosított, ha a megalapított vállalkozás (intézmény) valamennyi
kezdeményező individuuma részt vesz a híd megépítésében. Ez egyben azt is
jelenti, hogy a kezdeményezők cselekedetei az egyik, míg ideái a másik parton
elismerten jelen vannak.

Az itt elmondottak valamiféle időbeli, vagy érettségi sorba rendezik az álta-
lam eddig leírt hármas mozgásokat:
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• Elsőként említhetem – tanuló-tanító formaként – a szociális homokórák
gömbjét;

• Másodikként az érett és kezdeményezni képes individuum lemniszkáta
mozgásának gömbjét;

• Végül pedig a vállalkozás (intézmény) hármas mozgásának gömbjét, ahol a
kezdeményezők lemniszkátáinak a középpályái egyesülnek, híddá szerveződ-
nek, és a gömbben egy gazdagon funkcionáló organizált közép születik meg. 
Ez a híd és intézmény, úgy is felfogható, mint amelyben testet ölt az indi-

viduumok által bensőleg felnevelt (a híddá válást megelőzően mások számára
rejtett) lemniszkáta mozgás.

Nézzünk rá, hogy milyen a három szociális homokóra találkozásának cent-
rum körüli része, és milyen a lemniszkáta gömbé, ahol a kezdeményező indivi-
duumok formázzák meg azt!

40. ábra

Könnyen észrevehetjük a bejártság különbségét: 
A szociális homokórák által alkotott gömbben olyan közepet találunk, ame-

lyet kismértékben egymás átfedései, és főleg a bennük pergetett homok széle-
sítenek ki, és ez a közép alapvetően állandó. A lemniszkáták gömbjének közép
körüli betöltöttsége azáltal nő, hogy nő a centrumon átjáró lemniszkáták száma. 

Ennek a képnek a szociális életben való megfelelése, hogy az olyan intéz-
ményben, ahol kevés (jellemzően három) hordozó forma mozgása alkotja az
egészet, ott néhány kezdeményező személyiség, de méginkább a tudatos for-
málásra még nem kész emberek magatartása a meghatározó. Ez egyben azt is
jelenti, hogy a felkészültek kis számú csoportját leköti a többiek cselekedeteinek
szorgalmazása, és utógondozása. A vezetett többségre pedig az jellemző, hogy
aktivitásukat a lelki élet érintettségén keresztül nyerik el. És bele is szorulnak
ebbe a helyzetbe, mert nem kapnak teret a hármas mozgás pályájára lépéshez.
Nincs módjuk arra, hogy átváltozásba lépve, vagy átváltozásban maradva, idő-
vel, tudatossá váljanak a cselekvésben.
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A kezdeményezők lemniszkátái által alkotott
gömb közepe annál szélesebb, és annál inkább
válik térszerűvé, minél több individualitás ritmizálja
mozgását a középponton keresztül.

41. ábra

Szociális megfelelésében ez azt jelenti, hogy ha az ideahordozás konferenci-
amunkájának hatását kiterjesztjük, akkor egyre többen kerülnek abba a
helyzetbe, hogy életgyakorlatukat a közép (ideacentrum) magához vonzza, és a
sugár megmutassa a határokat. A konferenciamunka kiterjesztése az intézmény
növekedésével persze egyre kevésbé jelentheti azt, hogy egyetlen konferencia
működik. Kulcsmozzanattá válik egy – ehelyütt mozgásintézménynek nevezett –
szervezetben, hogy az ideacentrum tartalmát több különböző konferenciában
ápolják párhuzamosan. A közép kiszélesedése voltaképpen a konferenciamun-
ka kiszélesedését jelenti az intézmény oldaláról nézve. Mert amíg az ember
visszatekintése, meditációja (lemniszkáta keresztútja) az egyedüllét időszakaira
tevődik, addig az intézménynél ugyanez a visszatekintés a konferenciában zajlik
le. A konferenciának ezért is van két fontos mozzanata: Stúdium, ahol a töb-
biekkel közösen tanulunk – egyszer –, és például a gyermekmegfigyelés, vagy a
történések utólagos áttekintése – másodszor –, ahol valamilyen módon vissza-
tekintünk a munkánk során tapasztaltakra. 

A konferenciát a tanárok az iskola közepeként jelölik meg. Valójában a kon-
ferenciának két része van: A stúdium, amely a felső öbölhöz tartozik, ahol
közösségben tanulóként vagyunk jelen, és a visszatekintés helye, amely a hár-
mas mozgás szempontjából valóban az intézmény centruma. 

Az intézmény gazdasági és intézményi életének elavultsága abból ered, hogy
a gazdaság és intézményformálás számára sem felső öböl (stúdium), sem közép
(visszatekintés) nincs. A gazdasági és intézményi életben a rendszeres visszate-
kintés hiánya odavezet, hogy a meg nem oldott, illetve fel nem dolgozott prob-
lémák a „szőnyeg alá kerülnek”. Egy idő után ez kizárja a biográfia feltárását,
mert a valóságban bizonyíthatatlan vélekedésekkel, és elviselhetetlen konfliktu-
sokkal kellene szembenézni. Márpedig biográfia nélkül áttekinthetetlen a jelen,
és beláthatatlan a jövő.

Egy mozgásintézményben a konferenciamunkát tanácsadónak kell tanítani,
és gondozni, hogy egyre több azonos gyökerű ideacentrum jöhessen létre, és
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hogy azok egyenként ne tolódhassanak el az eredeti ideától, és a konferenciázás
fontos szabályaitól. Ennek a tanácsadói munkának az állandó jelenléte az,
amely egy intézmény számára biztosíthatja, hogy több párhuzamos konferen-
ciában is megmaradjon az Eredet, és ezek bővülő körén keresztül egyre több, és
egyre sokszínűbb emberi kezdeményezés adja aktivitását az egészhez. 

A vállalkozásba befogadott kezdeményező individualitások számának
bővülése egyre intenzívebbé, szélesebbé, térszerűbbé teszi az intézményi
közepet. Ezen a belső térségen át módunkban áll, hogy egy lemniszkáta pályát
időlegesen elhagyjunk, és egy másikat járjunk be. Olyan lesz ez a kiszélesedett
közép, mint egy minden irányban nyitott, és minden irány felől átjárható híd: a
híd a kezdeményezéseket összekapcsoló térré válik. Minél több lemniszkáta járja
át a közép helyét, annál több oldalról megközelítettnek tekinthetjük az ideát.

A fenti gondolatok megfogalmazása után indokoltnak tűnhetne, hogy a
mozgásintézmény modelljének kibontása felé haladjak tovább, de ebben az írás-
ban ennek nincs tere. Talán majd egy következő könyv keretein belül, ha az
Eredetmívesség olvasóit érdekelni fogja ez a téma.
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AZ ÁTVÁLTOZÁS

AZ ÁTVÁLTOZÁSRÓL ÁLTALÁBAN

Életünknek egy olyan pontjáról, ahonnan már érdemben visszatekinthetünk,
ráláthatunk képességeink formálódásának folyamatára. 

Megláthatjuk, hogy a születéstől a felnőtté válásig először a végtagjainkban
élő akarat, majd a kamaszkori lélek érzéseinek birodalma uralkodik el rajtunk,
hogy huszonegy éves korunk körül elérjünk az önálló, öntudatos gondolkodásig.
Mert ezt a folyamatot követi organikus fejlődésünk. De ezt segíti a jó pedagógia
is: Az első harmadban a mozgások sokféleségében játszhatjuk el világutánzó
gyermekségünket, majd kamasszá válva átélhetjük a kultúra és történelem vala-
ha-volt jelenségeit, hogy a harmadik harmadban – a 21. életévünk felé haladva
– elgondolhassuk, tudatunkba emelhessük mindazt, amit előzőleg eljátszottunk,
és átéltünk.

Megláthatjuk azt is, hogy felnőttként fordított irányban kell munkálkodnunk!
A 21. életév után a dolgok a mi kezünkbe kerülnek, mi hozzuk a döntéseket –
de legalábbis igényt formálunk erre: Szellemfejlődésünk aktuális stációja ekkor
arra késztet bennünket, hogy büszkén a kormányhoz álljunk. Innentől – egy
ideig – a tudatunkba plántált értelem-panelok segítenek abban, hogy eligazod-
junk a világban. 

Az ember felnőtté válva magára marad, és az a bizonyos törés, amelyről az
előző fejezetben már szó esett, ekkor történhet meg. Ekkor szakad meg sokak
számára az átváltozás folyamata. Ilyenkor az ember még aligha talál rá külde-
tésére – eredetére -, inkább a vágyai, és az azok szolgálatába állított értelme
alapján vezeti tovább életét.

A dolgok eleinte egészen jól is mehetnek, jöhetnek az örömök, a sikerek – az
elismerő visszaigazolások.  Aztán a Krisztusi kor és az ötödik hetes között (33-
35 év) a felnőtt generáció tagjai elszakadnak egymástól. Sokak útja változás
nélkül halad tovább, de nem kevesen – és láthatóan egyre többen – kitérnek az
értelem panelok által magnetizált pályákról.

A Waldorf iskolák környezetét szemlélve úgy látom, hogy a váltókor egyre
többeket hoz helyzetbe – legalábbis az e környezetbe tartozóknál –, sőt egyre
többen vannak, akik e koron túlhaladva is szeretnének életükön fordítani.

Az élet delén az ember úgy érezheti, hogy értelmével átfogta a világot. Ez
koránt sem azt jelenti, hogy mindent tudni vélünk, inkább, hogy telítettnek érez-
zük magunkat, és új szemléletmódot keresünk. Érzésben és érzékelésben
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feléledünk, keressük az empátiával élők társaságát, és szívesen vagyunk olyan
emberek körében, akikre talán a finomság kifejezése a legtalálóbb.

A váltás életkori szakaszán áthaladva, sokak számára válik fontossá, hogy mit
szolgálnak életükben. Amikor ide elértünk, úgy érezzük, hogy egy magaslatra
jutottunk. Képesek vagyunk visszatekinteni, de előre is. Az ember a 35. életévé-
től egyre inkább érzékeli a rajta kívüli világ sajátosságait, és fokozottan alkal-
massá válhat arra, hogy felelősséget vállaljon. 

Érzékelésünk eligazít a jó és rossz közötti választásban, és elég erősek lehe-
tünk ahhoz, hogy a jóért tehessünk. 

Az ember ebben az időszakban lelkes szerepvállalóvá válhat, és életében
újabb elágazás keletkezik: Lesznek, akik leélik életüket lelkes támogatóként és
szerepvállalóként, lesznek, akik csalódnak, és visszakormányozzák életüket az
értelem által már igazolt vektorirányokba. És lesznek, akik újabb átváltozást
élnek meg. Ennek az átváltozásnak a tartalmát leginkább úgy lehetne össze-
foglalni, hogy a gondolkodó és cselekvő aktivitás túllép a lelkesültségen, és a
tudatosság minőségét veszi fel.

Úgy gondolom, hogy egy érett, felnőtt emberre tekintve három fontos kérdés
merül fel: Mit képes felfogni? – Mit képes érzékelni? – Mit képes akarni? 

Az életútján haladó emberre vonatkozóan ezeket a kérdéseket reálisan ebben
a sorrendben is kell feltennünk.

Mert a felfogást az iskola megméri egyszer – leginkább (sajnos) intellektuális
értelemben.

A jó jegyek aztán elaltathatnak bennünket, és azt gondolhatjuk: innen most
már csak kiválónak kell lennünk. 

És valóban: Aki jól megfelel, azt a világ megjutalmazza javaival. 

A kész dolgokat elfogadó – „jól felkészített” – ember életútján kiszámítható
lesz, hogy érzékei mit hogyan ítélnek meg, és hogy akarata elé milyen feladat
állítható. Neveltetése pedagógiájának átváltozási folyamata a számára lezárul
(tanítói azt mondják: felnőtté vált), és földi előremenetele („fejlődése”)
lendületbe jön.

Az ilyen módon felkészített ember számára például a hármas tagozódás vilá-
gos struktúrává válik: Úgy találja majd, hogy a dolgokat (olvasmányokból és
előadásokon) jól meg kell tanulni, majd másoknak ugyanilyen módon tovább-
adni (egy-egy elemét a cselekvésben – felmutathatóan! – alkalmazni), és ehhez
a folyamati láncolathoz professzionális intézményeket létesíteni.
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A hármas mozgásformát életgyakorlattá emelő ember számára egy másik
pálya rajzolódik ki. Feltétlenül nehezebb út ez, hiszen a dolgokért az eredethez
kell nyúlni. És az intézményteremtő munka is lassú, hiszen a földi visszaigazolá-
sok fogják azt – a „felkészült emberek” ítélete alá kerülő bukásokat sem elke-
rülve – testté organizálni. Ezen a pályán elágazások vannak. Mert a bukások és
csalódások eltántoríthatnak, és kiszoríthatnak az átváltozásban utazás világából
a „fejlődés” hagyományos csatornáiba.

Ám ha a hármas mozgásformák pályáján haladsz, és bukásaidból van erőd
felállni, beavatást nyersz. És érzékeid lassan felszabadulnak az ítélet béklyói alól.
És akaratod elé nem mások állítanak majd feladatot, hanem Te magad leszel
képes akarni azt, amire a küldetésed szól.

VISSZATEKINTÉS

Közel húsz éve, hogy kezdeményezői lettünk néhányan egy óvoda és iskola
alapításának. Voltak, akik akkor – még a kezdeményezés, az alapvetés idősza-
kában – kiváltak közülünk, majd visszatértek. Ha az ő szemükkel nézném a
történéseket, akkor azt láthatnám, hogy egy dolog, ami valaha gondolat volt,
számukra észrevétlenül, földi formát öltött: intézményi formái, organikus
működési jegyei, tulajdonságai lettek. Olyasmi ez, mint, ha a nemző apa felnőt-
té válása után látná először a fiát. Némileg idegenként, mégis bensőséggel szem-
lélné, hallgatná, kutatná a tulajdonságait, a külső és belső jegyeit, a gesztusait.

Egy visszatérő számára tehát különösen világos lehet az, amiről beszélni
szeretnék: az átváltozás, amikor például egy kezdeményezésből élő organizáció,
személyes jegyeket hordozó lény válik. Először – alapítóként – körbejárunk gon-
dolatokat. Van, aki már érti, van, aki még nem – újra és újra fel kell, hogy vessük
azokat, hogy mind több oldalról megvilágítsuk. A gondolatok „köre” lassan tágul
ki a tettrekészségig, de elér oda, illetve átváltozik azzá: az alapítók gondolkodtak
és beszélgettek, majd cselekvővé váltak a gondolatok megvalósulása érdekében.
És létrejön a kettős hurok, a kör „megcsavarása”, átalakulása – a lemniszkáta
forma – amelyben a gondolkodó és cselekvő ide-oda jár.

Az „átváltozás”, amely a fejezet címe, alapvetően ebben áll: gondolatból földi
valóság, illetve földi valóságból gondolati tapasztalat ébred. Ennek a két
minőségnek az ide-oda lengése egy létezés életmegnyilvánulása, és ideakinyil-
vánítása egyben.

Fejlődésről beszélhetünk csak szellem, csak föld (a gazdaság), vagy csak – a
földit a szellemivel összekapcsoló – intézmények vonatkozásban, de átváltozás
csak akkor megy végbe, ha a fejlődés mindhárom területen töretlen marad. 
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A Waldorf iskolák alapítása számunkra „eredeti” volt: olyan gondolatokat kel-
lett formába öntenünk, amelyekkel egy kezdet-állapotban találkoztunk.

Az itt nyert felismerések két szintet mutatnak fel: 
• Először is elkötelezetté válhatunk mind több Waldorf intézmény alapításában. 
• De elkötelezetté válhatunk a kezdettel (a teremtéssel) szemben is, hogy innen-

től mindig a számunkra újat, az eredetit (és egyben: az eredetet) keressük.

AZ ÁTVÁLTOZÁS ÚTELÁGAZÁSAI

Az átváltozás feltételeit teljesítő hármas mozgás sokféleképp teljesülhet, és
nagyon eltérő eredményeket hozhat. Beláthatjuk ezt, ha csak az emberek eltérő
munkaterületére gondolunk: egyik ember mesterséget űz, a másik kereskedik, a
harmadik tanár, vagy pap, és így tovább.

Különböző átváltozási útra vezet azonban bennünket az is, ahogy part-
nereinkkel konferenciázunk, vagy amilyen típusú visszatekintési gyakorlattal
élünk. Akár a visszatekintés, akár a közösségi élet szokott módját tekintjük, ki
kell emelnünk azt, ahogy a tényszerű történésekkel foglalkozunk, ahogy a törté-
néseket a lelki életünkhöz, illetve gondolatainkhoz vezetjük.

Azt gondolom, hogy ez a három visszatekintési (vagy konferencia) mozzanat
ritkán kerül egyensúlyba. A történésekből intellektuális úton levezetett összefüg-
gések túlsúlya a kelleténél inkább a földhöz kötheti (földhöz ragadttá teheti) az
egyént és a közösséget. Ugyanakkor az ünnepkör és a Szentírás élményeit túl-
súlyba állító visszatekintő és közösségi magatartás a lelki életet emelheti ki
indokolatlanul. De meg kell emlékezni arról az egyensúlyvesztésről is, amelyet
az ideák világában feledkezett ember „elefántcsont tornyának” nevezhetnénk.

A földhöz ragadtság elidegeníthet, míg a lelki életben való feloldódás össze-
moshatja a különbségeket, és kiolthatja az érdeklődést. Ugyanakkor a szellemi
ideák életbeli jelentőségét túlhangsúlyozó felfogás elszigetelődést idézhet elő.

Az átváltozás egyensúlya és töretlensége egy életen át akkor maradhat meg,
ha az ember a visszatekintésben, és a közösségi szellemi élet köreiben is ápolja
a történeti hűség, a lelki feldolgozás, és az idea-feltárás hármas gyakorlatát.

A hármasságra persze az emberi tevékenység megszervezésében is töreked-
ni kell. Ha ezt nem elsőnek emeltem ki, annak az az oka, hogy a kezével, a
lelkével és a szellemével egyaránt tevékeny emberről szokás a Waldorf életben
először (vagy kizárólag) beszélni. 

Azt gondolom, hogy békében és örömben élhetjük le életünket, ha
tevékenységünk hármas gyakorlatát megvalósítjuk, de átváltozásban csak akkor
maradunk, ha ezt a hármas gyakorlatot a visszatekintés és a közösségi szellemi
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élet során is megvalósítjuk: újra és újra áttekintjük történéseinket, lelki mozdu-
latainkat, és feltárt ideáinkat.

AZ ÁTVÁLTOZÁS AZ EMBER FÖLDI MUNKÁJÁBAN

A mai kor szempontjából meghatározó az a mozzanat, amikor a föld dolgait a
kezével művelő ember helyébe az iparosított (majd a média, informatika, logisz-
tika által mozgatott) gazdaság embere lép. Az ember ebben az átváltozott gaz-
daságban és társadalomban elidegenedetté vált. Ugyanakkor, ha az ember földi
viszonyaiban kialakult elidegenedése felé csupán ítélettel (megítéléssel) fordul-
nánk, szem elől veszítenénk egy itt végbemenő átváltozást. 

A megértés érdekében közelebb kell mennünk a problémához, példákat kell
hoznunk, és meg kell azokat vizsgálnunk. Vegyük először azt az állítást, hogy: az
ember által alkotott tárgy helyére a „termék” lép. Az állítást alátámasztják meg-
figyeléseink, és kifejezik az elidegenedésnek egy fontos gazdasági mozzanatát.

A „termék” tágan értelmezett szó: Értenek alatta ma már mindent, amivel
szemben szükségletet ébresztettek, és amelyet értékesíthetővé formáltak. (Ilyen
a fogkrém, a maga marketingjével, de a „banki termék”, vagy a „biztosítási ter-
mék” is ez. Fő, hogy a tartalma pontosan körülírt legyen; korlátok nélkül repro-
dukálhassák, és forgalmazhassák.)

A termék születésének következményeit sok szempontból vizsgálhatnánk. Itt
két szélső mozzanatot emelek ki:
• A tárgyalkotó ember ebben az átváltozásban elveszíti lassan azt a képességét,

hogy mesterdarabot legyen képes készíteni;
• A termék születése azt hozza, hogy az emberiség tagjai elvileg korlátozás

nélkül, valamennyien hozzájuthatnak „kvázi mesterdarabokhoz” – a gépi
szériamunka, a logisztika és a nemzetközi kereskedelem eszközrendszerének
közbejöttével.
A terméknek az egyedi tárgy helyére lépése alapvetően érinti a testvériség két

elemét: a képességeket és a szükségleteket. Elveszítünk manuális képességeket,
ugyanakkor „nyerünk” szükségleteket. 

Ha kettős hurokban akarom rögzíteni ezt a helyzetet, akkor a földi hurokba
a „termék” szót írhatom, a szellemibe pedig az elidegenedést. 

A hurok oda-vissza működésének igazsága azonnal nyilvánvaló lesz, ha
magunk elé idézzük azt, ahogy az emberi gondolkodást is alakítja a tárgykultúra
változása: a dolgok termékké, megvásárolhatóvá válásának folyamata.
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AZ ÁTVÁLTOZÁS „FORMÁJA”

A művészetig felemelkedni képes „mesterség” helyébe az ipari forma (design),
illetve az ipari formatervezés lépett. Fontos látni, hogy „forma” alatt itt nem
csupán a tárgy formáját értjük! Sőt, a forma átváltozása sokkal inkább azt jelen-
ti, hogy az iparosítás ideájával együtt egy, a termékig vezető mozgásforma is
megszületik.

Miképp nyilatkozik meg az ipari forma a szervezet szempontjából? Csak
néhány mozzanatot emelek ki, a teljesség igénye nélkül:
• A vásárló oldaláról nézve: az egyedi kiszolgálás helyébe a „választék” lép;
• Szükségletei felé az ember elsősorban nem megrendelőként, hanem vásár-

lóként fordul: megalapozódik e mozdulatban a „fogyasztói társadalom”;
• Az emberi munka leválasztódik az emberi szükségletről – a gyáripar határo-

zottan (a nagykereskedelem, a logisztika és a marketing által is) elválik a
kiskereskedelemtől;

• Az emberi munka leválasztódik a munka eredményéről – kialakul a végter-
mékkel szemben közömbös szalagmunka;

• Az egyetemes tudással szemben előtérbe kerül a szaktárgyi ismeretek jelen-
tősége, és ez messzemenőkig kihat az oktatás formáira.
Azt, hogy az ember milyen intézményeket képes létrehozni, alapvetően

meghatározzák a tanulmányai. Évezredes távlatban uralta az iskolát az egyház,
majd néhány százéves távlatban az állam. Ma a képzés formái és tartalmai
alapvetően a gazdaság szempontjai által meghatározottak. Ez azt is jelenti, hogy
a gazdasági élet erős hatást gyakorol a szellemi életre: támogatja a testvériség
két eleme közül az önálló képességek elveszítését, és a függést teremtő szükség-
letek bővülését. Ez a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy a képességeket a szük-
ségletek kielégítésének társadalmi gyakorlatához fejleszti.

Magyarországon – a társadalom gazdaságilag inspirált kormányzásának
erkölcsi bukása mellett – kirajzolódni látszik egy teremtési folyamat is. Jelzi ezt
például az a lendület, amivel a Waldorf iskolák és óvodák elterjedtek a rendszer-
váltás után. De példaként említhetjük az organikus építészetnek – mint egy
szellemi orientáció alatt álló tárgykultúrának – a térnyerését is. Az átváltozás
ezeken a területeken megerősítést kap a nemzet tagjaiban végbemenő individu-
alizálódási folyamatok által. Ahol az átváltozás nem talált fogódzót (mint például
az iparban, és a mezőgazdaságban), ott az individualizmus térvesztésbe került,
és az űrbe (vákuumba) beléptek a multinacionális tendenciák. Ahogy minden
nemzetfelettiségben, úgy itt is világosan látszik az egyéni, individuális
képességeket lebontó, és a szükségleti függést felépítő aktivitás térnyerése.
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AZ ÁTVÁLTOZÁS TARTALMA

Úgy gondolom, hogy ahol az átváltozás folyamata megszakad, ott egyben hiány
keletkezik, és idegenséget enged önnön körébe lépni.

Miért szakad meg az átváltozás? Egyáltalán, mi az, ami megszakad?
A hármas mozgás körében három stáció található, de egyben háromféle

magatartás is. Az embernek szüksége van egy közösségi térben folyó stúdium-
ra; egy stúdium által inspirált földi (alkotó, cselekvő) munkára; és a visszatekin-
tés aktivitására. Ennek a hármasságnak az együttműködése tartja fenn az átvál-
tozást. Szükség van tehát ideákra, de cselekvésre is. És önazonosságot fenntartó
aktivitásra, amely hol önfeladó módon, hol odaadással, de mindig jelenlétre
törekszik. Az itt szóbahozott hármasságot életgyakorlatként valósíthatjuk meg.
Akár egyéni életünkben, akár vállalkozásainkban.

Gondolkodva cselekvő individuális aktivitásunknak hatalmas konkurenciái
vannak. Akármerre nézzünk is, látjuk, hogy mindent elönt a professzionális
(anyagi és szolgáltatási) termékek áradata. A világot elborító termékek
egyedeiben láthatunk egyfajta hármasságot: jelen van a földi elem (az anyag), az
intézményi elem (a professzionális termékáramlás, és kiszolgálás), és a gondolat
(a választékba illesztő tervezés).

Mi marad nekünk a cselekvés világában? – Talán csak a fogyasztás? És jó ez
így nekünk?

A tárgyalkotó ember történelmének átváltozása megszakadt a mestermunka
kimúlásakor. Helyébe idegenség lépett: a technologizálás, a gépesítés, az
emberen kívüli világ. Visszasírni mindezt hiábavaló! Tenni, kiindulni onnan
lehet, ahol állunk – például az elidegenedés tényéből. Megtalálhatjuk, hogy
melyek az elidegenedés pozitív vonatkozásai: Azok, amelyhez cselekvő aktivi-
tást, és előremutató ideákat kapcsolhatunk!

A hármas tagozódással kapcsolatban kialakult egy vita, hogy vajon meg-
valósítható-e egyáltalán a társadalom nemzeti és nemzetközi szintjei alatti orga-
nizációkban? A magam részéről azt gondolom, hogy teremtő áramba lépni
igazán csak ott lehet, ahol az megfogható: az ember saját életgyakorlatában, és
az általa alapított intézményekben. Ha a hármas tagozódás eredeti ideakinyil-
vánítása itt nem hasznosítható, akkor tovább kell azt gondolnunk! Mert csak a
saját életterünkben tehetünk bármit is a teremtés folyamatáért!

A társadalom valamelyest felnőtt! A Waldorf iskolát észre kell vennie, hogy
jelentését felfoghassa, hogy hatásait ítélet nélkül érzékelhesse, hogy a teremtés
példáján akarni legyen képes. A példa alapján, amely nem pusztán újabb
Waldorf iskolák alapításának szükségességére mutat rá, de arra is, hogy az ere-
dethez nyúlni képes emberekre van szüksége a világnak.
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ELSZIGETELTSÉG ÉS ELIDEGENEDETTSÉG

A ma emberének „elidegenedettsége” jól látszik a gazdaság összefüggéseiben,
az emberek gazdasági kapcsolataiban. Jól értjük, amikor a ma emberét egyfaj-
ta „mátrixban” jelenítik meg: Egy olyan munkamegosztási összefüggésbe
ágyazódtunk, amelynek a be- és kimeneteit, és az egyes munkamegosztási
kezdeményezések kiindulási céljait, gyakorta nem látjuk át. Gyárakban
alkatrészeket gyártanak olyan berendezésekhez, amelyeket a dolgozók talán
még nem is láttak életükben; szolgáltató helyeken olyan anyagokat használnak
az ott alkalmazott emberek, amelyeknek a tartalmáról nincs megbízható
ismeretük; bankokban és biztosító intézetekben gyűjtenek össze olyan befek-
tetéseket, amelyeknek a világba forgatás utáni sorsáról semmit sem tudnak. És
még sorolhatnánk.

A középkor embere egészen más helyzetben élt:
• A mester átlátta a munkafolyamatot a tervezéstől a megvalósulásig, a

megrendelőig;
• A paraszt végigvitte a földművelést a szántástól a vetésen át a betakarításig,

és az életéhez szükséges termények és tárgyak előállításáig;
• A tudós a világot teljességében szemlélte;
• A hívő egy nagy egyház „kebelében élt”.

A középkor embere tehát gazdasági-szociális értelemben nem élt elide-
genedett életet. Van azonban egy másik megközelítés is, amelyben világossá
válik, hogy a középkor embere – ha elidegenedést nem is, de – elszigeteltséget
mutat:
• A mester egy városi céh szabályainak védelme alatt élt, és elszigetelődött a

világkereskedelemtől.;
• A paraszti sorban élő ember nem ért fel az úri és egyházi emberek világához

– elszigetelődése megállt ott, hogy tudta: tizedet, dézsmát, stb. kell fizetnie
ahhoz, hogy nyugalmat hagyjanak neki;

• A hatalom (egyház és király) elzárta a tudós elől a nyilvánosság útját: inkvizí-
ció alá vetette azokat, akik a földet gömbölyűnek látták;

• A hívő ember csak az egyház és az egyházi személyek közvetítése útján jutha-
tott azokhoz a szentségekhez és bűnbocsánathoz, amelyek hiánya egyébként
a gazdasági kirekesztését idézte volna elő.
Azt mondhatjuk, hogy miközben a középkor embere képes volt a földi viszo-

nyainak teljes művelésben tartására, elszigetelt viszonyban élt az emberiség
nagy perspektíváitól: nem látta át az arisztokrácia szerepét, a kereskedelem
folyamatait, az egyház működését. A középkori elszigeteltséget a hatalom
szándékoltan tartotta fenn: abban a hitben tartotta az embereket, hogy pusztán
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engedelmességgel tartoznak. Az emberek túlnyomó többsége úgy ment át a
középkori elszigeteltségből az újkori elidegenedettségbe, hogy változatlanul
„engedelmes” maradt. 

Ami megváltozott: hogy a világ folyamatairól az Internet és a média friss
híreket szolgáltat – sok mindent láthatunk az emberiséget mozgató ideákból –
és nem vagyunk eltiltva az individuális hitélettől sem. Ugyanakkor elveszítettük
a képességünket arra, hogy a tárgyi és természeti világot magunk formálhassuk
mesterdarabbá. Az emberek nagyon jelentős tömege úgy él, hogy „középkori”
elszigeteltségét szándékosan fenntartja ma is. A tv-t és az internetet szórakoz-
tatásra használja, a könyvtárakat csak külső homlokzatukban ismeri, és azokat
a közzé tett tényeket, amelyekből „összerakhatna egy mozaikot”, amelyeket
megfigyelése bázisaként használhatna, pusztán a pletyka körében alkalmazza.
Az ember a gazdasági elidegenedettsége mellett tehát „megtarthatja magának”
a középkori elszigeteltséget is, ami életének társadalmi-szociális magatartásává
válik.

Ha tovább akarunk lépni, akkor az „elszigeteltséget” pozitív vonatkozásaiban
is látnunk kell! A feladatával elszigetelt ember magára maradottsága kiérleli, és
ébren tartja azokat a képességeket, amelyek egy körülhatárolt feladat
elvégzésére alkalmassá teszik őt. Voltaképpen azt kell mondani, hogy az alkotó
ember számára kizárólag az elszigetelt stáció felel meg az alkotás időszakában.

A középkori ember általában nem került olyan helyzetbe – nem léphetett
olyan stációba – ahol az elszigeteltségében végzett munkájára a világ egészének
ideái felől rátekinthetett: Nem mérhette fel, hogy a munkája gyümölcse mit ér
egy másik földrészen; hogy az általa fizetett úrbér mennyiben szolgálja a tár-
sadalom fejlődését; vagy hogy milyen felfedezések közelítenek a munkája
meghaladásában.

Az elszigeteltség legsúlyosabb következménye, hogy az ember az átváltozástól
szigetelődik el – amit teremtési folyamatként is megnevezhetünk.

Felmerül a kérdés, hogy ha az elszigeteltség a legmegfelelőbb forma az
alkotás számára, akkor miképp lehet részese az ember a teremtésnek, az átvál-
tozásnak?

Az első fejezetben beszéltem arról, hogy mit jelent gondolatmenetem szem-
pontjából a tanácstalanság. Eszerint, a szabad embernek nem tanácsra van
szüksége, hanem arra, hogy tanácsot tarthasson a partneri közösségével.

Az elszigeteltségében alkotó ember a földi dolgainak művelésével foglalkozik,
de ha „tanácsba megy” – találkozik partneri közösségével – akkor a többiek
szempontjaival kiszélesítve tekinthet rá az ideákra: arra a világra, amely az
emberiség teremtő folyamatait táplálja. A ma embere számára ez a lehetőség
különösen érvényes, hiszen partnerei a „mátrix” különböző helyeiről érkeznek,
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és szempontjaikkal így a világtörténések nagyobb mélységeibe világíthatnak be.
Az átváltozás lemniszkátájának kettős hurka ebben az összefüggésben: az
„elszigeteltség” és a „részvétel a tanácsban”.  Az az ember, aki e kettős hurkot
újra és újra (organizáció által ritmizáltan) bejárja, egyaránt tapasztalhatja az
elszigeteltség erejét az alkotásban, és a tanácsban való részvétel erejét az
ideaalkotásban.

Aki a Waldorf iskolák osztálytanítóinak (és más tanárainak is) a munkáját
ismeri, az látja ennek a lemniszkátának a működését: Elszigeteltség az önálló
pedagógiai feladat számára, és részvétel a tanári konferencia munkájában.
A tanító élete ebben a kettős hurkot lejáró mozgásban – a napi visszatekintés
gyakorlatával kiegészülve – létrehozza és fenntartja azt az átváltozást, amely
valamennyi résztvevő egyén fejlődését biztosítja.

Az elszigeteltség és konferencia-részvétel kettőssége lehetővé tesz még
valamit: felismeréseket adhat ahhoz, hogy az ember az elidegenedettsége tartal-
mait pontosan átlássa, és feltárhasson egy másik, az elidegenedéssel összekap-
csolódott lemniszkátát.

És mi lenne az a kettős hurok, ami az elidegenedéssel teremt kapcsolatot?
Az első fejezetben – a hármas tagozódásról szóló kitérőben – szóba hoztam már
azt a meglátásomat, hogy az elidegenedést pozitív tartalmaiban is közelíthetjük:
Az ember a saját termékeit, szolgáltatásait, munkáit elidegeníti magától.
Az elidegenedés, illetve elidegenítés a gazdaság körében egészen természetes
dolog, és nem is alakulnának ki bennünk rossz tapasztalatok, ha nem hatnának
e körön kívül. Könnyen belátható, hogy amikor az ember dolgozik (pénzt keres),
elsősorban magára és a családjára gondol. Ez a fajta önzés (részrehajlás) min-
denki számára ismert és jobbára elfogadott magatartás. 

A részrehajlás azonban igazságtalanságot szül a jogi életben, míg az önzés a
szellemi életben azt okozza, hogy egyesek tudása elszigetelődik a társadalom
hasznosíthatósága számára.

Ha a gazdaságban működő ember korrekt és világos megállapodások
keretében idegeníti el tevékenységének eredményeit, akkor elégedett lesz, vagy
legalábbis annak kell lennie. Ha egy megállapodás nem világos, vagy a felek
egyenlőtlenségére épít, akkor e megállapodás elégedetlenséget fog szülni. 

A torz megállapodás következtében egy nagyon érdekes dolog megy végbe.
Erre szeretnék néhány mozzanat kiemelésével rámutatni:
• A megállapodás nem egyéb, mint egy intézmény, amely a felek elképzeléseit

(gondolati kivetítését: projektjét) hozza összefüggésbe a földi folyamatok va-
lóságával. A megállapodás során jut el a szándék a megvalósíthatóság reali-
tásáig. Ez a megállapodás-intézmény tehát középen áll a felek ideái és földi
működése között. 
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Mint ahogy a lélek is középen organizálódott a szellemi lényünk és a földi
alakunk között;
• Ha a megállapodás korrekt, világos, és mindenki tiszteletben tartja, akkor a

felek jó kedvvel (tiszta lelkiismerettel), kézfogással válnak el egymástól. Ha a
megállapodás torz, vagy a felek kijátsszák azt, akkor rosszkedv, sérülés, harag
(rossz lelkiismeret) marad a kapcsolat nyomában;

• Látható tehát, hogy a jó intézmény a lélek épülésére szolgál, míg a rossz
intézmény sérüléseket okoz a lélekben. Ez a két „középen álló” (a megál-
lapodás intézménye a kezdeményezés és realitás között, illetve a lélek a test
és szellem között) összefüggést mutat, fedésbe kerül! (Ezt a fedésbe kerülést
abban a jelenségben is megláthatjuk, hogy éretlen közösségek „lelki életet”
élnek intézményalapítás helyett vagy – jobb esetben – intézményalapítás
előtt.)
A gazdaság résztvevői közötti kettős hurok ezek után: Elidegenedettség az

egyik oldalon, és megállapodás a másik oldalon.
Az elszigeteltségben alkotó embernek, szellemi kapcsolati irányban, éppúgy

szüksége van a partnereivel létesített konferenciára, mint ahogy gazdasági vi-
szonylatban szüksége van arra az elidegenedettségre, amely a munkáját korrekt
megállapodás keretében teszi értékelhetővé.

A ma individuális embere számára lehetővé vált, hogy jelen legyen a
teremtésben. A teremtést, ha az emberi jelenlét benne megvalósul,
teremtődésként is megélhetjük. Ehhez aktívvá kell válnunk, és ritmikus organiz-
mussá kell alakítanunk elszigeteltségünk és elidegenedettségünk intézményeit:
• Az ember, ha a maga alkotói elszigeteltségét egy – az ő tevékenységét felvevő

– szellemi közösséghez tudja kapcsolni, akkor elszigeteltségét pozitív hatá-
saiban fejlesztheti – dinamizálhatja;

• Az ember, mint a gazdasági élet alanya, önfejlesztő módon tarthatja fenn el-
idegenedettségét, ha egyenrangúként képes világos megállapodásokra jutni,
és azok szerint cselekedni. (A megállapodások szerint élő ember a kezdeti –
tanuló idei – nagyvonalúságaiból, figyelmetlenségeiből okulhat. Megtörtén-
het, hogy élete gazdasági és szociális köreire a megállapodás szerinti műkö-
dését kiterjeszti, és a megállapodások előkészítését komolyan veszi. Így az
ember eljut oda, hogy terveit és kapcsolatépítéseit minden alkalommal ko-
molyan átgondolja, és képes lesz a másik felet partnerként kezelni: érzékelni
kezdi a másik ember szemléletét, szempontjait, Én-megnyilvánulásait.)
Arra a szociális életformára, amelyben az alkotó ember elszigeteltséget te-

remt, de ugyanakkor alkotó közösséghez tartozik, alkotó elszigeteltségként
hivatkozom a továbbiakban, míg a gazdasági életben megnyilvánuló elidege-
nedettséget az átgondolt megállapodásokkal összekapcsoló gyakorlatra az ide-
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genek partnerré válása fogalmával utalok majd. A fentiekben egyfajta
megközelítési példát igyekeztem adni ahhoz, hogy az átváltozás folyamata
miképp tartható fenn. Hogy miképp létesíthetünk egy társadalmi, vagy
intézményi megbélyegzettség megfeneklettségéből kivezető mozgáspályát.
Törekszem továbbá arra is, hogy innen tovább vigyem a szálat – a hármasság-
ban álló fejlődés – az átváltozás folytatása irányában.

EGYEDISÉG ÉS INDIVIDUALIZMUS

A ma embere egyre inkább beilleszkedik azokba a viselkedésformákba, amelyek
összefüggésbe hozhatóak az „alkotó elszigeteltséggel”, vagy az „idegenek part-
nerré válásával”. Egyre népszerűbbek a szabadúszó alkotói formációk, a part-
nerváltó „szingli” életvitel, és említhetnénk még számos egyéb, az emberi külön-
állást, és individualitást erősítő normarendszert. Ezt a változást a hétköznapo-
kon leginkább negatív vetületeikben hozzák szóba, miközben a professzionális
világ tudatosan épít rájuk. Vajon építhetők-e itt átváltozást fenntartó mozgások?
Talán igen.

A gazdaság szereplőinél egyre határozottabbá válik – mintegy a fogyasztói
társadalmat meghaladó módon – az a jelenség, hogy szükségleteik kielégítésére
újra megrendeléseket, vagy megbízásokat adnak. Mert nem elég már számukra
a „választék”, a mindenre kiterjedő fogyasztói lét. A „shoppingolás” mellett
erősödik a vásárlók egy bizonyos körében – főképp a személyhez és
lakáskörnyezethez kapcsolódó területeken – az a gyakorlat, hogy tervezői és
kivitelezői megbízásokat adnának inkább, illetve tanácsadást fogadnak el. Ez a
magatartás abból az elszigeteltségből fakad, amit a ma individuális embere a
magánéletében él meg. Itt azonban már nem feltétlenül középkori elszigeteltség-
ről van szó: nagyon is lehetséges, hogy egy alkotó, és alkotásaira büszke szemé-
lyiség teremt elszigeteltséget, és keres ugyanakkor kapcsolatot más alkotókkal. 

A megbízási viszonyok létrehoznak emberek között megállapodásokat,
melyek aztán az individuális emberek, és azok viszonylatainak az átváltozását
segíthetik.

Húsz éves vállalkozói történetem alapvetően arról szól, hogy az egyediség
számára dinamikus formákat keressek: Fejlődő összefüggésbe állítottam az
egyedi igények kiszolgálását egy – iparszerű előnyeit megtartó, de mégis – az
emberi aktivitásra építő termelő háttérrel.

Úgy gondolom, hogy a társadalom és a gazdaság számára egyaránt távla-
tokat nyit egy olyan fejlődés, amely az egyedi kiszolgálást támogatja a forgal-
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mazásban, és az emberi aktivitásra épít a termelésben, miközben alkalmazza az
ipar és a szolgáltatás modern eszközeit.

Egy ilyen típusú társadalmi életgyakorlat összeköttetést teremthet az emberek
fogyasztói és termelői szükségletei között, és kaput nyithat több fontos változás
előtt:
• Az európai ember gazdasági munkája kikerülhet az elosztás-orientáltság

bűvköréből, és ismét élő szükségletek felé fordulhat. Amennyiben a gaz-
daságban hangsúlyossá válik az egyedi igények kiszolgálásának gyakorlata,
akkor olyan feladatok keletkeznek helyben, amelyek a ma alkotó embere
számára is kihívást jelentenek;

• Az emberi szükségletek keletkezésének és kezelésének gyakorlatát elvihetjük
aztán az oktatás és képzés körébe is – és tehetjük ezt olyan tanárok
bevonásával, akik megfelelő fogalmat alkothatnak a gazdasági és intézményi
élet mindennapi életgyakorlatában. 
A fent leírtak nem hagyják figyelmen kívül azt a tényt, hogy éppen az

elszigeteltségből és elidegenedésből ered az emberek közötti feszültségek,
drámák, és tragédiák jelentős része. Nagyon is tisztában vagyok ezzel, de egy-
ben azt is gondolom, hogy az ember korszakos jegyeit – az elszigeteltséget és az
elidegenedettséget – bármennyire is szeretnénk, de nem számolhatjuk fel.
Állíthatjuk azonban ezeket olyan összefüggések közé, ahol pozitív tartalmaik
emelkednek majd fel. Ezek az összefüggések lemniszkáta hurkokat alkothatnak,
ritmikus mozgásokat indíthatnak és tarthatnak fenn. Az átváltozás maga nem
egyéb, mint a földi mozgások ideakövető formáinak fenntartása, a mozgás
állandó lüktető létezése – az organizáció élete érdekében.

Az átváltozás a hármasságnak egy olyan megnyilvánulása, amelynek fenn-
tartásáért az ember az egyéni életében és intézményeiben is tehet. És maga-
tartásával egyben példát is állíthat a társadalom más szereplői és intézményei
elé.
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EREDETMÍVESEK

Az eredetmíves kifejezés utal arra, hogy felfogásunkat az értelem világának
kapuin túlra – az eredet forrásához – kell elvezetnünk. De utal arra is, hogy cse-
lekvőként („mívelkedőként”) kell az eredet ideáit kezelnünk. És nem
mulaszthatjuk el azt sem, hogy a forrást a cselekvéssel összekapcsoló életgyakor-
lat számára intézményt alapítsunk, vagyis organizációt teremtsünk e hármasság
számára.

Az eredetmíves életében megadatik, hogy szellemének érdeklődő figyelme
egy feltáratlan világból meríthet, miközben nem marad magában földi fela-
dataiban – mert megállapodások kötik elidegenedettségét az egészhez -, és nem
marad magában lelke tudatformáló aktivitásával sem – mert partnereinek
közössége hordozza alkotó elszigeteltségét.

MESE

A Gyűrűk Ura hősei szövetséget hoztak létre, hogy megsemmisítsék a Gonosz
Kört: a Múlt Hatalomgyűrűjét. Mert a múlt gyűrűi (körei) a jelenben fogságba
ejtő lánccá fonódnának egyébként. Lánccá, amely úgy kapcsolja össze a körö-
ket, hogy azok különállóak – idegenek, elszigeteltek – maradnak.

A történetben aztán a bukás elválasztja egymástól a társakat, és letéríti őket
a közös útról. Így mindegyikőjük egyenként teljesíti eredeti küldetését. Hűnek
lenni itt azt jelenti majd, hogy ki-ki tegye meg – kizárólag – a magáét, és bízzon
a többiek vállalásának teljesülésében.

De a mesének nincs vége: a múlt hatalomgyűrűje mindig megteremti önnön
hasonmásait, hogy láncot verjen azokból, és felfűzzön rá bennünket a mában.
A hatalmasok köre mindig is: Gyűrű az ujjon; A leigázottak köre mindig is: Vert
lánc, amely a múlt-gyűrű másolatainak szemeiből kovácsolódik.

BEAVATÁS

Az előző fejezetekben leírt lemniszkáta az érett (beavatott) individuum
mozgáspályája. Azt jelenti ez, hogy az érintett személy teljes tudatával állhat már
meg a kérdés előtt: Mit képes akarni? Ez az ember az elszigeteltségében tel-
jesített alkotó munkáját a közösség elé állítja, amely közösség felveszi őt. Majd a
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kölcsönösen kiteljesedő munkamegosztásra megállapodást köt vele. De a bea-
vatáshoz vezető úton először a két korábbi kérdést kell – sorban – feltenni: Mit
képes felfogni? Mit képes érzékelni (érezve megkülönböztetni)?

Amíg az ember a felfogására és érzékelésére vonatkozó kérdések előtt áll,
nem vihet a közösség életébe önálló lemniszkáta mozgást. Hanem választhat
magának egy, az érdeklődő figyelmét felkeltő, szociális homokórát. A szociális
homokórák az átváltozás útjai lehetnek, miközben cselekvésben tartják az erős
akaratú fiatalembereket, és elvezethetnek a harmadik (a Mit képes akarni?)
kérdés előtti megfelelésig.

Joggal teheti valaki azt az ellenvetést, hogy akkor a 42. (még inkább a 49.)
életévét el nem ért ember talán nem is akarhat semmit? Látjuk, hogy vannak
közöttünk, akik már az iskolában kirobbanó aktivitással rendelkeznek, és a fel-
nőtt kor kezdeti szakaszaiban is lesznek, akik vállalkozásra készebbnek
mutatkoznak az átlagnál. 

Megfigyelhetjük azonban, hogy a huszonéves embert az akaratában
leginkább a készen kapott, vagy az értelem által visszaigazolt dolgok hozzák
mozgásba. A Krisztusi kor utáni időszakban pedig inkább a „jóérzés”, a
megkülönböztető érzés ítélete vezeti az embert a szerepvállalásban.

A „mit képes akarni” kérdésre tehát e szakaszokban az a leggyakoribb felelet,
hogy először az értelme által, majd a megkülönböztető érző lénye által igazolt
dolgokat akarja. Vagyis az akarat ekkor nem annyira a tudat (az Én világossá-
ga), mint inkább az értelem (a valaha már gondolt dolgok), illetve az érzés (a
lelkiismeret) felügyelete alatt áll.

Akkor mondhatjuk saját magunkra vonatkoztatva, hogy „én képes vagyok
akarni”, amikor az Én-lényünk felől küldött impulzusokra számítva és azokat
figyelembe véve kezdeményezünk és vállalkozunk. 

Amíg ez nem teljesül, addig az értelem vezet – amelyet korábbi gondolat ural
– vagy az érzés kormányoz, amelyet a léleknek a valaha átélteken alapuló
tapasztalása igazol.

A cselekvő, a közösségben tanuló-gondolkodó, és a visszatekintő stációk rit-
musában organizált életgyakorlatban elvileg a visszatekintés mozzanata az, ahol
a meditációs elmélyüléstől az eredményt várjuk (ahol az Én-lényünk felől érkező
impulzusokra kapu nyílik). A gyakorlatban azonban azt fogjuk tapasztalni, hogy
a meditáció eredménye hol a visszatekintés során „toppan be”, hol a gyakorlati
élet egy helyzetében áll elénk – a helyes cselekvés újonnan felismert bizonyossá-
gaként – hol a közösség stúdiumában merül fel: és lehet, hogy más mondja ki.

Az akarat tudattal való áthatottsága azt eredményezi, hogy az ember képessé
válik az „elengedés világa” felé kérdést küldeni, a választ türelmesen megvárni,
azt – a szellemi közösség körében – ellenőrizni, majd konzekvens cselekvést
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indítani és fenntartani.
Az átváltozás a „mit képes akarni” kérdéssel nem zárul le! Amikor már bir-

tokoljuk azt a képességet, hogy kezdeményezéseinket és vállalkozásainkat
(akarati mozdulatainkat) a tudatosság fényében kormányozzuk, tehetünk valami
újat: hogy elengedjük azt. 

Az átváltozás során érezzük majd, hogy akarati tevékenységünknek először
az értelem, majd a lélek, végül a tudat által ellenőrzött aktivitását szívesen felad-
nánk. Úgy nőjük ki ezeket a dolgokat, mint a gyermek egy korszak játékszereit.
Mégis, az akarati tevékenységet elengedni, nem mindenkinek könnyű. Van, aki
öregedésként éli meg, és nem fedezi fel a kibocsátható finomabb impulzusok –
mint a kérdés, a tanácsadás, a szuggesztív figyelem – örömeit.

Az utánunk jövő generáció számára példa lehet a tudatosság kontrolja alatt
álló vállalkozás, de példa lehet a „magvető mozdulata”, az elengedés is.
Különösen akkor, ha megfelelő módon nyit utat mások számára.

Az átváltozásnak ezt az akaraton túli időszakát megélő ember hasznos
kérdéseket tehet fel. Segíthet ezzel elsősorban azok számára, akik tudatuk fényét
igyekeznek akarati tevékenységükön fellobbantani.

Az öreg embereknek aztán már kérdezniük sem kell. Tekintetük sugarában
felfedezhetjük üzenetüket.

A kérdéseink sorrendje tehát mindezek után:
• Mit képes felfogni?
• Mit képes érezve megkülönböztetni?
• Mit képes akarni?
• Mit képes kérdezve mozgásba hozni?
• Mit képes kisugározni?

Minden kérdésbeli továbblépésben van egy átváltozási lépcső. Hogy végig-
megyünk-e az átváltozások valamennyi fokozatán, nem csupán sorsunkon, és
születési adottságainkon, de rajtunk – az életgyakorlatunkon – is múlik.

Úgy gondolom, hogy az átváltozás folyamatának töretlenségét a gondol-
kodás, cselekvés, visszatekintés egységének jegyében ritmizáló mozgás tarthatja
fenn a teljes életen át.

KIK AZ EREDETMÍVESEK?

Ebben az írásban a megfigyeléseimet írtam le egy életgyakorlatról: annak
mozgásairól, aktivitási formáiról. A történelemben és a jelenben egyaránt talál-
hatók olyan emberi együttműködések, amelyekre az e könyvben bemutatott hár-
masság-megnyilvánulás jellemző. Eredetmívesek azok, akik életükben szellemi
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összeköttetést tartanak fenn a földi tevékenységükkel, és tudatukat rendszeres
visszatekintésben alakítják.

Az Eredetmívesek kifejezés egyes számban (Eredetmíves) akkor érvényes, ha
olyan személyről beszélünk, aki egyébként a hármas mozgás pályáját másokkal
(alkotói és cselekvő) közösségben fenntartja. Hiszen a tevékeny életben és a
stúdiumban is társadalmi mozzanatnak kell érvényesülnie, és a stúdium oldalán
még a zártkörűség sem elengedhető. Az Eredetmívesre érvényes továbbá, hogy
életében – az önmagára vonatkozó igényében – túllép a fejlődés részlegességén
és cél szerint valóságán. És lényét a teremtés áramában – az átváltozás
világában – kormányozza.

Bizonyára lesznek olyan olvasóim, akik érvényesnek érzik majd önmagukra
az itt leírtakat! Ennek így kell lennie, mert mai életünkben számos beavatási
közösség születik. Ezek az olvasóim azt is tudják, hogy a ritmikus – oda-vissza
lengő – mozgásban megnyilvánuló életgyakorlatot fenn kell tartani, és az egyre
újabb, egyre magasabb színvonalú egyensúlyok felé kell azt kormányozni. 

A mulasztások kimaradást okozhatnak az áramlásban, vagy – súlyosabb eset-
ben – a bukások elszakíthatják a gyakorlati és szellemi élet hurkait egymástól. 

A kimaradások és szakadások megakasztják az átváltozás folyamatát. 
Az Eredetmíves számára tudatos céllá válik, hogy a hármas mozgás körében

maradjon, és átváltozása számára a feltételeket biztosítsa. Ezért e pályákhoz
ragaszkodik, és ha elvétette útját, azokhoz visszatér.

A CÉLON TÚL

Amikor az ember a zebra előtt áll, van célja: hogy átkeljen az úttesten. És akkor
is van, amikor beiratkozik egy iskolába – hogy új ismereteket szerezzen -, vagy
amikor leül, hogy megírjon egy könyvet – hogy nyomtatott formában szóljon a
világhoz. Ezek a célok a világban való megjelenés várt eredményét jelölik ki.

Van azonban valami, ami a célon túlmutat: a várakozás. Tesszük a dolgunkat,
és közben várakozunk, hogy mi lesz a „mívelkedésünk” eredménye.

Az Eredetmíves várakozása a bensőben – a magáéban és a máséban –
ébredő eredményre figyel. A legmegfelelőbb kifejezés erre a figyelemre: a
várandósság. Mert az átváltozás folyamatában lüktető életgyakorlat igazi ered-
ménye, hogy sohasem-volt létezés áramlik a világba a saját lényünkön keresztül
– átalakítva önnön magunkat is. A gyermek születésekor is ennek lehetünk
tanúi. Különösen akkor, ha nem csupán a baba érkezésére, hanem egy Én-
lénynek a világban való felemelkedésére tekintünk.
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Az Eredetmíves boldog csodálkozással ébred rá, hogy egyszer csak felfog
valamit, ami korábban nem ért el hozzá – mintha új nyelven beszélne. (Mintha
új határokig jutna.) De még nagyobb az öröme, amikor érezni képes valami újat,
mert ekkor katarzist él meg – például, egyszer csak, elfogulatlanul szeretni képes
valakit, annak ismert, és korábban annyira terhes hibáival együtt. (Mintha új
életáram ébredne benne.) És az Eredetmíves öröme még tovább lép, amikor
képes megtenni valamit, ami előtt korábban mindig megtorpant. (Mintha a saját
mozgásában élne meg új kiáradást.)

Csodálatos az átváltozásnak ez a folyamata, mert mindig továbblépni képes.
Mert új határainkkal, új életáramlatainkkal, és saját mozgásunk új kilendülési
szabadságával együtt új egyensúlyozási képességekhez, új egyensúly-
minőségekhez jutunk: biztonságosan közlekedünk olyan pályákon, amelyek
létéről korábban tudomásunk sem volt.

A CÉLOK

A célon túltekintő tudatos várakozásunk nem függesztheti fel céltudatos cse-
lekvésünket. Ha megfogalmaztuk magunknak, hogy mit várunk a célokon túl,
akkor már a célokkal is foglalkozhatunk. És foglalkoznunk is kell! Mert a cse-
lekvésnek a földi dolgainkban, de a szólásnak és hallgatásnak a stúdiumban is
világos cél szerint kell történnie.

Az ember aszerint tesz, és aszerint szól, ahogy tenni és szólni képes – adott
tudatállapota fényében. Fontos, hogy aktivitásunk elé az adott földi viszonyokat
állítsuk. Értelmetlen – sőt kárt okozhat – tenni, vagy mondani valamit, aminek
nem jött el az ideje. És feltartása mindeneknek az, amikor szajkózzuk a már köz-
tudott gondolatokat, vagy tukmáljuk a közkézen forgó tárgyakat.

Azt, hogy ismerjük a célokon túli világot, azzal juttathatjuk leginkább kife-
jezésre, hogy helyes célokat állítunk magunk elé. A célkitűzésben végül minden
embert a célokon túli világok irányítanak. Az a felkészülés azonban, amelyet a
tudatos várakozás állapotában teljesítünk, előkészíti ez irányú lehetőségeinket: a
célkitűzésben megnyilvánuló képességünket.

A SZERZŐ CÉLJA

Most, amikor e könyvet írom, egy hídépítés elősegítésének célja áll előttem.
Támogatni szeretném egy valódi kapcsolat létesítését a munka világa és a tanu-
lás világa között. Ahogy korábban már kifejtettem, aktuális és súlyos problémá-
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nak érzem azt a szakadást, ami a felnőtté válás folyamatát elválasztja magától a
felnőtt élettől. 

Úgy gondolom, hogy az iskolában még élő átváltozási folyamat felől ideákat
kell közvetíteni a munka világa felé. Onnan pedig az ember földi cselekvésének
szükségleteiről kell hírt közvetíteni az iskola irányában.

Úgy is mondhatnám, hogy van egy lemniszkáta kezdeményezésem, amely az
iskola világát – mint egy szellemi hurkot – összeköttetésbe hozná a munka
világával – mint egy földi hurokkal. A két hurkot összeköttetésbe hozó orga-
nizáció megteremtésének gondolata foglalkoztat.

Hosszú időn át szorgalmaztam, hogy a Waldorf iskola hozzon létre
középiskolaként szakképző intézményt. A kilencvenes évek közepén ez a gon-
dolat még nem talált utat magának. Most – 2008-at írván – azt látom, hogy
felébredtek igények ebben az irányban. De ma már azt is látom, hogy amennyire
elfogadhatatlan volt a szakképző intézmény alapításának gondolata tíz éve, épp
annyira az lesz a közeli jövőben is. Mert a felnőttek végül „jobb sorsra” szánják
gyermekeiket! 

A szakképző intézmény alapításának gondolatán ezért túlléptem önmagam-
ban, és valami mást vetek fel. Valami mást, amiben érvényesülhet a földi
tevékenységhez kapcsolódás éppúgy, mint a gimnáziumtól várt „általános
műveltség”.

Annyiban is előreléptem saját utamon, hogy célként nem tűzöm ki magam
elé egy iskola alapítását, mert ez nem lehet az én célom! Felvetéssel élek, gon-
dolatokat hozok nyilvánosságra, és „ajánlom magamat”. A továbbiakban aztán
várakoznom kell, hogy megérkezzenek a válaszok a földi és a szellemi világ felől. 

A ma intézményeinek, de a ma alapítóinak a körében is látszik, hogy
bizonyos impulzusokra (lemniszkátákra) kétséges a befogadó készség. Úgy
tapasztalom, hogy leginkább a lelki élet síkján kimondódni képes akarat előtt
nyílik szabad közösségi út. Közben a cselekvők elidegenednek, a gondolkodók
elszigetelődnek. A gondolkodva cselekvők pedig szakítópróbának teszik ki
magukat és lelkiismereti problémáik keletkeznek. 

A jelen írásban közöltek számára akkor érkezett el az idő, ha az újonnan
alapított intézmények organizálni lesznek képesek az elidegenedettséget, és az
elszigeteltséget. És a dolgokat nem csupán a lélek osztatlan szeretetében, de a
lélek megkülönböztető átélésében is kiteljesítik. 
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ÉLETGYAKORLAT
A rendszerváltás idején 33 éves voltam. Éppen abba a korba léptem tehát,
amikor az ember az akarata számára a megkülönböztető érzését használva
választhat pályát, mert az értelem mint indíték már kevés a cselekvéshez.
Láttam innentől fogva a fiatalabbak cselekedeteit, akik a praktizálásra felkészül-
tek (jól felkészítettek) voltak. De láttam a nálam idősebbeket is, akik a stúdi-
umokban évtizedeken át gondozott ideáikat nem válthatták a maguk idején tet-
tekre, mert a társadalmi környezet kizárta őket akkor a cselekvésből.

A rendszerváltás alapítói lázában tehát az életút különböző szakaszaiban
járók léptek a színre egy időben – elszabadultak az emberek akarati erői, de
ítéletei és indulatai is. Megélhettünk innentől számos középfajú drámát, de
komédiát és tragédiát is. És bár talán nagy dolgokat vittünk végbe, úgy látom,
hogy alig van olyan szerve a megalapított intézményi organizációinknak, ami
kiállná ma a tudatos rátekintés próbáját.

Az értelmünkre és megkülönböztető érzésünkre támaszkodva indított
kezdeményezéseinkre és vállalkozásainkra büszkének kell lennünk! Ma azonban
új feladat vár ránk: a tudatosságunk fényében újra kell azokat alapítanunk. Ha
van rá módunk, akkor ott, ahol azok ma állnak. Ha ezt nem tehetjük, mert
például már elengedtük őket, akkor új kezdeményezés formájában, más helyen,
és akár más társadalmi területen is.

A részvételemmel alapított, vagy indított iskolákban már nincsenek
meghatározó pozícióban a valaha volt alapítók, és egyik-másik intézmény már
meg is szűnt. Számomra ezért inkább a más helyen és más társadalmi területen
való működés lehetősége kínálkozik. 

Célom ezzel a kis írással kettős: 
• Tanulmány a magam vállalkozásának átváltozásban maradásához;
• Nyilvánossá tétel a már megalapított iskola-intézmények felé. 

A már megalapított vállalkozásokban, illetve iskolákban külön-külön kialakult
már valamilyen életgyakorlat. Jellemezheti azt profizmus, amatőrség, vagy
éppen dilettantizmus, de mégis az a kérdés elsősorban, hogy átváltozásban van-
e, vagy megmerevedett állapotban? Tehetünk egy dilettáns szervezetet profivá,
élet mégsem születik benne, ha megmerevedett állapotában (struktúrában
rögzülve) marad. 

Amikor a hármas mozgásról írok, és kiemelem a közép problémáját, akkor
arra utalok, hogy ideaalkotásunk eredményeit nem merjük a valóság próbája
elé állítani – vagyis, hogy hiányzik az összekapcsoltság (a híd) az idea és a cse-
lekvés között.
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Félreérti ennek az írásnak a lényegét, aki rendben lévőnek tart egy
intézményt, csak, mert a közösségben stúdiumot tartanak, és a résztvevők
egyénileg visszatekintenek. Az az igazság, hogy a közép hiánya ténylegesen a
cselekvésnek az ideákhoz mért következetlenségén alapuló életgyakorlatában
jelenik meg.

Szóhasználatomban a cselekvés és az életgyakorlat nem azonos fogalmak!
Az életgyakorlat az én értelmezésem szerint három egyaránt fontos élet-harmad
összefüggése: cselekvés az egyik oldalon, ideaalkotás a másikon, és visszatekin-
tő-meditatív áttekintés középen. Valamiképp minden ember életgyakorlatát
érinti ez a hármasság, de jellemzi is egyben, hogy összefüggésben tartja-e annak
elemeit, vagy a szétválasztottságnak valamilyen állapotában. 

Az ideáknak (különösen az újonnan érkezőknek) a gyakorlattal való
összekapcsolása rendkívüli bátorságot igényel, mert törvényszerű, hogy csak
bukásokon keresztül jut el az ember a teljes megértésig, és az ideával organikus
működésig. Sokkal egyszerűbb – üzleti kifejezéssel élve: kockázatmentesebb –
az ideáról való beszéd, ha a tényleges cselekvés eltolódik attól néhány csúsz-
tatásnyit. Ezért adódik, hogy még a vállalkozói életben aktív előadók sem a cse-
lekvésből veszik a példákat a gondolataik igazolására, hanem inkább a „csal-
hatatlanok” szavait, a Bibliát, esetleg a történelmet idézik. 

Egy idézetekkel operáló előadás, vagy egy, az ideához csúsztatásokkal kap-
csolódó vállalkozás (intézmény) életgyakorlata rendkívül sikeres is lehet.
Márpedig a siker ma olyan, mint a bankjegy: szinte bárhol bármire beváltható.
Úgy gondolom, hogy a megmerevedett intézményeket nem lehet belső erőből
merítve mozgásba hozni. Külső impulzusra van szükség, de még inkább új
találkozásra, új kapcsolatra.

A Waldorf iskolák egyre inkább belemerevednek néhány tipikus problémába.
A zsibbadtság állapota azonban nem válik teljes körűvé, mert a tanári munka
hármasság-mozgása életáramot tart fenn az intézmény egészére kisugárzó
módon.  Az is lehet, hogy ez a kisugárzás nem az iskolán belülről fakad – lehet,
hogy éppen olyan tanároktól indul ki, akik nincsenek is az intézmény
kötelékében. Amikor például egy intézmény katasztrofális helyzetbe kerül, akkor
szüksége van egy különlegesen intenzív akaratra, ami a megmentését célozza.
Azoknak az embereknek, akik képesek ilyen akaratot hatékonyan megmozdí-
tani, elkötelezettségre van szükségük. Jelenleg a tanári hármasság-mozgás az
egyetlen, amelynek a kisugárzása elérheti ezeket az embereket, elkötelezetté
teheti őket, és mozgásba hozhatja akaratukat. Ha ilyen kisugárzás nincs, akkor
nem lesz vállalkozó, aki egy katasztrófát elhárítson. Ha nincs ilyen kisugárzás az
intézményben, akkor meg kell azt teremteni (alapítani) azon kívül. Mert a meg-
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mentő akarattal érkezők elkötelezettségét – jobb híján – az intézményen kívül is
létrehozhatjuk az iskola érdekében.

A Waldorf iskolák környezetében szerencsés lehet stúdiumok alapítása, az
iskolában pozícióban lévő – gyakorló – emberek részvételével, vagy szaktanári
vállalkozások alapítása, az iskolát kiegészítendő. Ezek a „szatelitek” megmentő
erőket közvetíthetnek az „iskola-bolygó” felé, amikor az nehéz helyzetbe kerül,
illetve beleszövődhetnek az intézmény életgyakorlatába a mindennapok során,
ha a megmerevedettség ezt el nem lehetetleníti.

Amikor azt látjuk, hogy stúdiumokban résztvevő, vagy a gyermeknevelés
csodáin megérintett gazdasági és jogi szakemberek összefognak azért, hogy egy
iskola ne omoljon össze, akkor válik csak nyilvánvalóvá a hármas mozgás fenn-
tartásának jelentősége. Az életgyakorlati hurkok elszakítottságát esetleg épp egy
csődhelyzet kezelése szünteti meg, és hoz létre lemniszkáta mozgásokat.

Szemlélve egy ilyen példát, az is bizonyossággá válhat bennünk, hogy a tár-
sadalom gazdasági élete felől érkezők kezdeményezéseit szociális összefüggésbe
kell hozni a szellemi félben működők tevékenységével.

KÖZÉPISKOLA ÉS VÁLLALKOZÁS KAPCSOLATA

Ahogy veszély idején összefog a gazdasági szakember a tanárral, ugyanúgy létre-
jöhet a kapcsolat a mindennapokban a középiskolai és a vállalkozói praxis
között.  Ennek a kapcsolatnak láttuk példáit a múltban, amikor egyes vállalatok
tanműhelyeket tartottak fenn, vagy ösztöndíjat adtak a tehetséges tanulóknak.
A helyzet az elmúlt két évtizedben alapvetően megváltozott. A szakmai képzés
nagyobbik fele önfenntartó vállalkozásokhoz került, az állami szakképző
intézmények pedig elveszítették a tanműhelyi kapcsolataik jó részét. 

A szakképzés – amely korábbi tudatállapotunk előtt is lefokozott volt a gim-
náziumhoz képest – még inkább veszített megbecsültségéből. Látjuk közben,
hogy az iskolának (és különösen a középiskolának) szüksége volna a munka
világával való intenzívebb kapcsolatra. Vannak ennek financiális okai. De a
munka és vállalkozás szociális minőségének jelenléte a képzés élet-közeli
impulzusainak fenntartását is jól szolgálná.

A felnőtté válás iskolázási folyamatának utolsó szakasza az a közép- és felső-
fokú képzés, amely a munka világa felé vezet át. Ezt a területet – hasonlóan más
alapfokú pedagógiai intézményekhez – a Waldorf iskola sem tudta kellő szelle-
mi fénnyel bevilágítani. Ha új alapításokról, és új kapcsolatokról gondolkodunk
az iskolázás és a munka világa között, akkor ez a terület ideálisnak mutatkozik.
Túllépve a korábbi szakképző intézeti kezdeményezésemen, azt gondolom, hogy

•  85 •

Eredetm_konyv.qxd  11/20/2008  4:52 PM  Page 85    (Black plate)



életgyakorló közép- és felsőfokú iskolát lenne jó alapítani. A képzés egyfelől
erősítse az intellektuális érést – és legyen gimnázium jellegű – másfelől legyen
gyakorlati, és vonja saját szellemi köréhez a vállalkozásokat, mint az intellek-
tuális tananyag példáit.

A Waldorf iskolának vannak ebben az irányban gyakorlati tapasztalatai: az
érettségi előtti szakmai gyakorlati munkában, vagy a vizsgamunkában. A lehe-
tőségek köre azonban ennél sokkal szélesebb: A gyakorlat és iskolázás kapcso-
lata mélyíthető, és az ilyen típusú képzés időben kitágítható. Akár Camp Hill jel-
legű vállalkozói és képzési együttműködés közösségi formájában.

A Waldorf iskolák kisugárzása egyre több vállalkozás irányában hoz létre
emberi kapcsolatokat. A vállalkozók és tanárok közös kezdeményezései, közös
órái rámutathatnak arra, ahogy az intellektuális tananyag beépül a gazdaságba
és a társadalom intézményeibe. Hozzáteszem, hogy erre nem csak a
gyerekeknek van szükségük, de a tanárnak és vállalkozónak éppúgy.

Ma, amikor az „OKJ-s képzés” fogalma átlengi a gazdaságot, könnyen
elképzelhetők olyan formációk, amelyekben az iskola és a munka világa össze-
fog. Ebben a kapcsolatban megerősödhet a testvériség képességi eleme, de
javuló szükséglet-kielégítést is eredményezhet a résztvevők számára.

AZ IPARKODÁS ÚTJA

Az emberek számos utat találtak arra, hogy a társadalom tendenciái alól
legalább részlegesen függetlenítsék magukat. Vannak életközösségek, amelyek e
célból szerveződtek, de vannak alternatív magatartásminták is, amelyek egyre
szélesebb körben találnak követőkre.

Van-e az alternativitásnak, a változásnak (átváltozásnak) más pályája, mint a
társadalom köreiből való részleges kilépés? Némi szójátékkal élve azt mondhat-
nánk, hogy az ipart és az ipari szolgáltatást eluralta ugyan a multinacionális
intézményesítettség, de az „iparkodás” az egyén életgyakorlatában maradt. És
az embernek van módja arra, hogy megragadja a multinacionális eszköztár po-
zitív vonatkozásait, miközben az iparkodás meghagyott lehetőségével is él.

Vállalkozói gyakorlatomban látom, hogy az informatika és a szervezés tech-
nológiái egészen hihetetlen fejlődést értek el abban, ahogy az egymástól külön-
böző dolgokat analitikusan szétválasztották, dokumentálták, és áttekinthetővé
tették. Ez a fejlődés a civilizált világ egész emberiségének intellektuális teljesít-
ménye. 

Nem lehet azon csodálkozni, hogy egy végtelenül gazdag analitika utat nyit
új típusú, és sokszor ijesztően grandiózus szintézisek számára. 
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A világban élő akarat túllépet az értelem által uralt ipari forradalmon, és
megragadta a lelkeket a maga fényűző nagystílűségével. Szellemi elmé-
lyülésünkből felemelvén fejünket egyszer csak arra ébredhetünk, hogy meditá-
ciónk ideje alatt építettek a fejünk felett egy sportcsarnokot. Ha ilyesmit tapasz-
talunk, ne csak a rohanó világot kárhoztassuk! – Fogjunk inkább gyanút, hogy
talán több időt fordítunk szellemi elmélyülésre, mint amit az egészséges egyen-
súly megenged.

Azt gondolom, hogy a tudatos akarat előtt aranybányaként kínálkozik az
analizált földiség – új típusú szintézisek megteremtéséhez. Ehhez a világhoz
azonban a léleknek nem elég a vallásosságával fordulnia, és nem elég az egyen-
lőségnek, az ítéletbeli osztatlanságnak a hangsúlyozása! Ellenkezőleg: hitéletét
az embernek önmaga eligazodása érdekében – intimitásként – jobb fenntarta-
nia. Mert így a külső világ felé függetlenségében fordíthatja lelkének megkülön-
böztető erőit. Mert nem eshet az ember abba a hibába, hogy érzéseknek adja át
magát ott, ahol érzékelnie kell, vagy fordítva: érzékel csupán, amikor érző lényét
hívja az élet.

'91-ben feltettem egy kérdést: Kielégíthetők-e egyedi fogyasztói igények úgy,
hogy közben iparszerű termelési és szolgáltatási háttérre támaszkodunk?

Az itt tárgyaltak értelmében ez egy szintetizáló kérdés. És ma – amikor 17
mívelkedő esztendőt fordítottam már ennek a kérdésnek a megválaszolására –
látom, hogy mennyire számosak azok az analitikus eszközök, amelyek egy ilyen
szintézishez szükségesek. Ezekből a tapasztalataimból kiindulva bizonyos
vagyok abban, hogy az analizált földiség (és annak mély ismerete) elenged-
hetetlen ahhoz, hogy egy új típusú szintézist elgondolhassunk.

A Waldorf iskolák (és más alternatív szerveződések) környezetében is gyako-
ri az az életérzés, amely a testvériség két eleme közül kiemeli a szükségleteket (és
esetleg megítéli tobzódásukat), miközben a lélek erőit az osztatlan szeretet fenn-
tartására összpontosítja. 

Azt gondolom, hogy a szellem fényét előnyösebben lobbantjuk fel, ha a
testvériség két eleme közül a képességeket állítjuk előtérbe, és a léleknek inkább
a megkülönböztető erejét – az érzékelő és érdeklődő figyelmét – tüntetjük ki.
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a keresztény ember ma választás elé került, hogy
a Krisztus impulzus felvétele és a vallásos elmélyülés kettős egylényegűségén
belül hová tegye a súlypontot.

A magam részéről szívesebben kapcsolódom olyan közösséghez, ahol vallá-
sos emberek iparkodnak, mint olyanhoz, ahol iparos emberek élnek a vallásuk-
nak. Belátom persze, hogy ez ízlés dolga. De az is lehet, hogy a választék nem
áll pillanatnyilag rendelkezésre. Vagy ha igen, akkor esetleg nem látjuk meg a
két minőség közötti különbséget.
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ÚJ IDŐK ALAPÍTÓI MUNKÁJA

Amikor az első Waldorf iskolai osztály elindult, súlyos kérdésként merült fel a
tanácsadó tanár részéről, hogy alkalmas-e az osztálytanító? Aki nem élt át
hasonló helyzetet, képzelje el, hogy adva van a hét éves gyermeke, akinek
szervezett egy iskolát, de mégis máshová kell íratnia, mert a körülmények nem
értek meg a fogadására. 

Ma más helyzetben vagyunk, mert működő intézményeink vannak, és sok
szakembert láthatunk az iskolák mögött. Intézményeink újraalapításában tehát
ma új időket élünk, mert nem feltétlenül válik szorító tényezővé az idő.

Első alapításunk idején pontosan ismertük a célt: Waldorf óvodát és általános
iskolát akartunk indítani.

Ma, amikor ez már megvan, messzebb tekinthetünk: a célokon túl. Mielőtt
bármit is tennénk, áttekinthetjük, hogy mi történt mostanáig, feltárhatjuk
hibáinkat, de érdemeinket is. Akár csak annyit mondjunk kezdetben, hogy erről
az állomásról az átváltozás mozgó világába akarunk lépni.

IDEA – EGYENSÚLY – MOZGÁS – STRUKTÚRA

Alapítandó intézményünk hármas tagozódású struktúrájához – már kezdetben
– megkülönböztettük a gazdasági, az intézményi és a szellemi élet köreit.
Később, ismereteink előrehaladásával, beszéltünk a terheknek és feladatoknak a
megosztásáról, szóba hoztuk a lélekaktivitás igényét, valamint a szellemi
világhoz való kapcsolódás lehetőségét.

Ma, amikor ezeket a sorokat írom, úgy látom, hogy a struktúra, és benne az
emberi tevékenység zavarban van. Ennek okai között említhetjük az alapítások
elsietettségét, a tapasztalatok hiányát, a külföldi tanácsadóknak a magyarság
vonatkozásában hiányzó ismereteit, a kormányzat és önkormányzatok
fogadókészségének ellentmondásait, a támogatások szűkösségét. De keres-
hetjük az okokat ott, és olyan módon is, hogy tehessünk valamit mi magunk.
Ehhez szeretnék ezzel az írással, és az alábbi összefoglalással néhány szempon-
tot adni.

A Rudolf Steiner nyomán Magyarországon megjelenő hármas tagozódás
irodalom szövegeiben a leggyakrabban struktúrák felvázolásából indulnak ki, és
azok között húzzák meg az élet szálait. Ez a kiindulás a gazdaságon belül
mezőgazdaságot, ipart és kereskedelmet lát; a jogi életen belül alkotmányozást,
törvényhozást és igazságszolgáltatást; a szellemi életen belül oktatás-nevelést,
művészetet és vallást.
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Lehet ez a felosztás igaz egy társadalom egészére, de kétséges a kész struk-
túrák használhatósága ott, ahol új alapon szeretnénk kezdeményezni.

Azt gondolom, hogy a struktúrákból nem lehet levezetni a mozgásokat –
legfeljebb utólag megmagyarázni. A mozgásokban születő egyensúlyokra pedig
a struktúrából még következtetni sem lehet.

Ha egyszerű példával akarunk élni, gondoljunk arra a törekvésre, amikor a
gyermek járni tanul. Mozgásában keresi az egyensúlyt – azt az egyensúlyt,
amelyben a mozgás a feltétel, és az egyensúly igénye az indíték. A struktúra (a
mozgásra megérett test) pedig a mozgás feltétele, de a mozgás belőle csak utóla-
gos magyarázattal vezethető le. Ugyanakkor, ha az egyensúlykeresés indítékát
kutatjuk, akkor még tovább látunk majd – megérthetjük belőle az embert,
akiben a felegyenesedés ideája él.

Amikor Eredetmívességről beszélek, akkor egy olyan mívelkedésre gondolok,
amely felfogja a mozgás indítékának feszültségét – az egyensúlykeresést. Majd
az egyensúlyozás egyre magasabb szintjeit valósítja meg – keresve a
teremtőképesség „szellemi felegyenesedésének” minőségét. Az Eredetmíves
akkor strukturál, amikor világos már a számára, hogy a mozgást milyen egyen-
súlyok felé, és az egyensúlyokat milyen ideák felé kell vezetnie. És a struktúrát
aszerint építi fel, hogy abban az átváltozás megvalósulhasson – ha másképp
nem, akkor újraalapítás árán. A merev struktúrák azonban merev embereket
nevelnek, és ők akadályai lehetnek az újraalapításnak.

A testvériség körében kirajzolódott egy lemniszkáta mozgás, amelyben a
képességek szerint való cselekvés igényét összeköttetésbe hoztuk a szükségletek
folyamatos feltáró munkájával.

A szükségletek pontos feltárása, és a feltárás folyamatossá tétele biztosítja,
hogy az alapítói munkát megfelelő analízis készítse elő. A képességek gondo-
zása pedig biztosítja majd, hogy kérdésfelvetéseinkben, és teremtő munkánkban
megfelelő szintetizáló aktivitás legyen jelen.

A lelki élet körében kiemeltük azt a lemniszkátát, amelyben egyik oldalról a
vallásos ember ítéletet mellőző osztatlansága kerül összefüggésbe a másik
oldalon a megkülönböztető érzékelés aktivitásával.

Az intézmény középen állásával kapcsolja össze a földit a szellemivel, mint
ahogy ezt teszi a lélek is az emberi organizáció érdekében. 

Az intézményi (jogi) életben az egyenlőség követelményét emelik ki általában
– hivatkozva a Francia Forradalom jelszavaira. Fontos tudnunk, hogy az egyen-
lőség egy szintetizáló igény! Ahhoz, hogy megvalósíthassuk, óriási munkát kell
végeznünk az analitikus előkészítésben: a dolgok megkülönböztetésében. Ezt
teszi a lélek is: Amikor például azt érezzük, hogy egy helyen eléggé, vagy kevéssé
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valósul meg az egyenlőség követelménye, akkor ehhez az érzéshez egy gazdag
érzékelés szolgáltatja az alapinformációkat.

Az antropozófus intézményekben – Waldorf iskolákban, Camp Hill
közösségekben – a keresztény ünnepkör adja azt a közepet – lelkiismeretet –
amely osztatlanul egyenlővé teszi a gazdasági és szellemi élet szereplőit. A vallá-
sosságban élő lelkiismeret előtti egyenlőség (osztatlan szeretet) példát nyújt a fel-
nevelkedő gyermek számára, és közösségbe vonja az organizációhoz akár csak
lazán tartozó felnőtteket is. Ez az egyenlőség azonban nem elegendő a közép
minősége számára, ha intézményt akarunk alapítani, ha új organizációt
szeretnénk teremteni. Szükségünk lesz az osztatlanságon kívül a megkülön-
böztető erejére is a léleknek!

A 21. század emberének lelkiismerete már nem nyugodt, ha csupán vallásos
közösségben élhet embertársaival! Szüksége van arra, hogy amit tud, azt a
teremtés szolgálatába állíthassa. Ehhez pedig utat kell ott nyitnunk. De meg is
kell különböztetnünk a kezdeményezéseket aszerint, hogy hol bontakoztathatók
ki, és hogy befogadhatók-e egyáltalán.

Szeretnék itt visszautalni a kör és a lemniszkáták egybeeső középpontjáról írt
gondolataimra: középen olyan minőségnek kell állnia, amely egyaránt sugároz
valamennyi résztvevő felé. A kisugárzás tartalmának meghatározásánál tehát
nem elég közösséginek lennünk, de körzőhegyszerű pontosságra is szükségünk
van. Középen az alapítás ideájának az a sugárzása áll, ami az összetartozók lelki-
ismeretének centrumáig eljutott, és ott cselekvő és gondolkodó erővé vált. 

Az intézményesülés eredetmíves folyamata nem szervezés, hanem teremtő
aktivitás. Megvalósulását a hármas mozgásoknak, illetve az átváltozás folya-
matának a fenntartásától várhatjuk.

A szellemi világ ideáit földivé tevő embernek egy harmadik lemniszkátát is
üzemeltetnie kell. Itt a szellem szabadságát kell összefüggésbe hoznia a
szellemiség érvényre jutásának azzal a biztonságával, amely a teremtéshez
elengedhetetlen javak adottságát feltételezi. 

A szabadság itt megint egy szintetizáló igény, de érvényesítésének feltételei
nagyon is földiek – intézményeket, eszközöket, valamint jogi garanciákat
igényelnek.

A fentieket illetően egyensúlyi zavarokat látok. Elsősorban abban, ahogy a
Waldorf iskola szellemi életét szinte kizárólagosan a pedagógia körére korlátoz-
zák. Közben a keresztény ünnepkörben hangolt, valamint a gyermeken
keresztül felerősödő szülői lelkiismeretre alapozzák a támogatási hajlandóságot,
mint gazdasági elemet. Egyszerűen fogalmazva az a mondat jut eszembe:
Szellememmel megérintettem lelkedet, ezért adj nekem a javaidból! Olyan kép
ez, mint valami kasztrendszer, ahol hiányzik az intézményen belül az átjárás
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lehetősége. Ha új alapításban gondolkodunk, akkor a kasztokat és struktúrákat
meg kell haladnunk az egyensúlyokért való mozgásokkal, és az egyensúlyokban
megnyilvánuló ideák feltárásával.

Az intézmény analitikájának előkészítése és üzem közbeni gazdagítása új
szintetizáló igényeket vethet fel. Minél több igényünk (szükségletünk) van, annál
gazdagabbak vagyunk. Feltéve, hogy a környezetünkben élő – és sokszor hiába
kínálkozó – képességeket integrálni tudjuk. 

Az intézmény életgyakorlatának alapjává kell váljon, hogy egyre több lem-
niszkáta mozgást legyen képes fogadni, hogy azok szociális homokórákká vál-
hassanak, és egy mélységében átjárt gömb alkotói lehessenek.

Ennek az írásnak nem célja, hogy az újraalapítások kérdéseit részleteiben
vizsgálja. Amíg konkrét igények fel nem merülnek, talán ideje korán való is
volna ilyen gondolatok közlése. A magam részéről tettem bizonyos
előkészületeket. Ezek közé tartozik ez az írás. 

A másik irány – amellyel éveken át foglalkoztunk egy stúdium keretében – a
tizenkét érzék vizsgálata intézményi organizmusokban. És van egy harmadik
terület is: Vállalkozásomban – ahol az egyedi fogyasztói igények kiszolgálásának
szintetizáló gondolatát egy modern analitikus tudásra támaszkodva tettem földi
valósággá – eljutottam egy fontos pontra. Innen konkrét átjárás kínálkozik egy
életgyakorlaton alapuló középiskola megvalósításához. 

Érzékelem, hogy egyre több vállalkozóban, menedzserben, jogi szakember-
ben ébred fel az igény, hogy tegyen a Waldorf iskolákért országszerte. És számos
tanár is hajlik a vállalkozás és a munka világa felé. 

Közeledik a mívelkedés az eredethez, és az eredet a mívelkedéshez.
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MEGJEGYZÉSEK

A SZÖVEGBEN LÉVŐ SZÁMOZÁS SZERINT:

1 Megjegyzés: A sarkos lemniszkáta íveinek számítása a teljes kör viszony-
latában: 
Ha a kör kerülete (K) megegyezik a lemniszkáta kerületével, akkor
K= x×K+2×A. (Ahol x= a lemniszkáta íves oldalainak a kerületre vetített ará-
nyával; A= az átlóval).
Mivel K= A×�, ezért K–x×K = 2×K/�. 
Így K×(1–x) = K×2/�. És így 1–x=2/�.
Azaz x=1–2/�, és x= (�–2)/�.
A sarkos lemniszkáta két íves részének együttes összege: 1,14/3,14, azaz
valamivel több, mint 1/3 (pontosabban: 0,36). Ebből következik, hogy 3 db
sarkos lemniszkátával lefedhető a teljes kör, úgy, hogy a lemniszkátáknak egy
minimális átfedése lesz egymáson.

2 Bernoulli-féle lemniszkáta képlete: r2=a×cos2�
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ÁBRÁK JEGYZÉKE

1. ábra: A kör (14. oldal)
2. ábra: A kerekasztal (14. oldal)
3. ábra: Mozgás a körön (15. oldal)
4. ábra: Gömb a körből (15. oldal)
5. ábra: Ív a kör felületén (16. oldal)
6. ábra: Homogenizálódás a gömbben (16. oldal)
7 ábra: A Kör megcsavarása (17. oldal)
8. ábra: Jobb- és baloldal a lemniszkátán (18. oldal)
9. ábra: A lemniszkáta három közepe (18. oldal)

10. ábra: A lemniszkáta 3 kitüntetett pontja (18. oldal)
11. ábra: Lemniszkáta út a körön belül (19. oldal)
12. ábra: A kör bejárása lemniszkátákkal (20. oldal)
13. ábra: A lemniszkáta kétféle hurka (20. oldal)
14. ábra: A kör közepe, síkja, és környezete (21. oldal)
15. ábra: A kör közepétől a kerület felé ható sugarak (21. oldal)
16. ábra: A kört figyelmen kívül hagyó lemniszkáta (22. oldal)
17. ábra: Az elmozduló lemniszkáta visszavonzása (22. oldal)

18.a ábra: Az elmozduló túl nagy lemniszkáta (22. oldal)
18.b ábra: Az elmozduló túl nagy lemniszkáta (23. oldal)
18.c ábra: A pontos lemniszkáta (23. oldal)
19. ábra: A kishatósugarú lemniszkáta (23. oldal)
20. ábra: A példamutatás lemniszkátája (23. oldal)
21. ábra: A kör és lemniszkáta megegyező kerülete (24. oldal)
22. ábra: A tökéletes lemniszkáta elforgatása homokórává (35. oldal)
23. ábra: A sarkos lemniszkáta elforgatása homokórává (35. oldal)
24. ábra: A sarkos lemniszkáta és a leképeződött homok (35. oldal)
25. ábra: még egyszer a 23. ábra (37. oldal)
26. ábra: A gravitáció és az akarat (37. oldal)
27. ábra: A homokóra forgatása (38. oldal)
28. ábra: Sarkos lemniszkáta a gömbben (40. oldal)
29. ábra: Három sarkos lemniszkáta – átfedő takarásban (40. oldal)
30. ábra: A szociális homokóra elforgatása „kerékké„ (40. oldal)
31. ábra: A sarkos lemniszkátából alakuló testformálódás (41. oldal)
32. ábra: A tökéletes lemniszkáta forgatása testekké (41. oldal)
33. ábra. A lemniszkáta forgatások gömbje (42. oldal)
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34. ábra: A szociális homokórák átfedő hármassága (42. oldal)
35. ábra: A lemniszkáta gömb és metszete (43. oldal)
36. ábra: Még egyszer a 9. ábra (49. oldal)
37. ábra: A felhajtás (51. oldal)
38. ábra: A zsákmányolás (52. oldal)
39. ábra: A szemforgatás (52. oldal)
40. ábra: Átfedő homokórák és lemniszkáták közepe (61. oldal)
41. ábra: A közép kiszélesedése (62. oldal)
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