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Szent Márton mutatja 
az utat advent felé
Az őszi időszak megélése a Szent Márton Waldorf Iskolában

Négy éve kapcsolódtam szülőként a Wal-
dorf-pedagógiához, és még mindig tud 
újat mutatni, sőt csak újat tud mutatni. 
Szép lassan áll össze a fejemben a kép, 
hogyan épülnek egymásra és határozzák 
meg az egész évet az ünnepek, hogyan 
követi egyik a másikat, hogyan készíti 
elő Márton Jézus születését, hogyan ve-
zet át minket az adventbe. 

Ezen az őszön éreztem meg először 
igazán a természet változását. Most tu-
datosult bennem, hogy az ősz kétarcú, 
egyik színpompás, aranyló, a másik kö-
dös, sötét, és nem véletlen, hogy Márton 
lámpása hozza el a fényt, hiszen Márton 
választja el a kettőt egymástól. Novem-
ber közepétől érezzük igazán a fény hi-

ányát, ettől az időszaktól gyújtunk egyre 
több gyertyát az otthonunkban is.

Ez az őszi időszak különleges a Szent 
Márton Waldorf Iskola életében, hiszen 
a névadója ünnepének időszaka, amit 
megelőz Mihály napja még szeptem-
berben. A sárkányt legyőző Szent Mi-
hály erejéhez hasonlóan a gyerekek is 
bátorságot gyűjtenek a tanévkezdéskor. 
Próbatételt teljesítenek, az erdőben az 
általuk gyűjtött fehér köveket egy em-
bermagasságú mérleg serpenyőjébe 
téve megnézik, hogy vajon átbillen-e a 
mérleg, hiszen a másik serpenyőt a ne-
héz, nagy fekete kő uralja. A tanév első 
nagy ünnepén a mérleg mindenki nagy 
örömére  mindig átfordul, a jó legyőzi a 
rosszat, épp úgy, ahogy Mihály legyőzte a 
sárkányt. A nyár után nekünk, felnőttek-
nek is így kell felvérteznünk magunkat 
szeptemberben, erre az összegyűjtött 

erőre nagy szükségünk lesz még az év 
további időszakában.

Az ősz következő hőse Szent Márton, 
akiről legalább nyolc-tíz dalt ismernek a 
gyerekek, és minden reggel közös ének-
léssel indítják a napot már a november 
11-ét megelőző hetekben is. A ritmus, az 
ismétlődés, a kiszámíthatóság nagyon 

fontos eleme a Waldorf-pedagógiának. 
Úgy kerülnek a kis fejecskékbe a dalok, 
hogy észre sem veszik. Egyik szülőtár-
sam, Szladics Viktória úgy fogalmazott, 
hogy a kislánya, Bori reggeltől estig éne-
kel otthon. Dalolása hat rájuk, szülőkre 
is. A gyerekek részesei valaminek, egy 
meghitt ünnepi hangulatnak, aminek a 
szüleik is részesei lesznek a dalokon ke-
resztül.

„Szent Márton int, a ló megáll, és ott te-
rem a koldusnál. Egy fényes kardot ránt 
elő, kabátját félbe vágja ő, kabátját félbe 
vágja ő.”

Szent Márton a köpenyének a felét 
megosztotta a koldussal, önzetlenségre, 
toleranciára tanít. Példakép lehet a gye-

rekeknek, akik évről évre ismerkednek a 
legendájával, és a Márton napi ünnepen 
lámpásaikban viszik a fényt, ami kará-
csonykor kiárad a világba. Idén a falu 
lakói felé is nyitott Márton-ünnepet ren-
dezett az iskola. Ez volt az első nagysza-
bású kapunyitás az iskola névadójának 
ünnepén vásárral, kézműves foglalkozá-

sokkal, sok mesével. Martin Keizer mű-
vészetterapeuta nyilvános előadást tar-
tott november közepén az iskolában, az 
ő gondolatát vihették haza Szent Már-
tonnal kapcsolatban a felnőttek: mind-

annyiunkban létezik egy Márton-minő-
ség, amikor önzetlenül adunk, de olykor 
a koldus is bennünk van, amikor mi szo-
rulunk adományra, mások segítségére. 

Márton lámpásának fényét a gyerekek 
a Budai úton lakó időseknek is elvitték. 
Ez a kis fény tölti majd el a várakozást, 
ami az adventi első hétvégével kezdődik, 
hiszen egy újabb ünnepkörbe, az adventi 
időszakba lépünk, és újabb dalok kerül-
nek majd elő minden waldorfos család 
otthonában.

Demény Rózsa

A Szent Márton Waldorf Iskola az érdeklő-
dő családok számára bemutatkozó előadá-
sokat szervez.
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éves korú gyermekek számára.
Összefüggések, folyamatok, tanítási ívek 

és tartalmak az életkori sajátosságok tük-
rében.

A gondolkodás-érzés-akarat, lelki erők a 
nevelésben.

Szép lassan áll össze 
a fejemben a kép, hogyan 
épülnek egymásra és hatá-
rozzák meg az egész évet az 
ünnepek
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