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Modernkori szentségtörés? Korunk egyik szent tehenének levágása? Mindenesetre szokatlanul 

bátor a svéd köztévé háromrészes tényfeltáró dokumentumfilmje a híres Järna-i Waldorf 

iskoláról, a Solvik iskoláról. Ez Stockholm belvárosától délnyugatra, mintegy 50 km-re 

található. A kiválasztott gyermekek (De utvalda barnen) című film készítője, Jasper Lake maga 

is ide járt. A filmben volt tanárokat és diákokat szólaltat meg. A fantasztikusan szép képi és 

zenei világa miatt annak is érdemes belenézni, aki a svéd szöveget nem érti. A szép 

környezetben azonban szörnyű dolgok is történtek. A háromórás film nagyon felkavart. Azért, 

hogy amit megértettem, azt meg is oszthassam, készítettem belőle egy részletes tartalmi 

összefoglalót magyarul.  

http://www.svtplay.se/dokument-inifran-de-utvalda-barnen 

Az első részben a hagyományos iskolarendszer ellenében kifejlesztett Waldorf-módszer 

előnyeiről és hátrányairól van szó. Mozgás, művészetek, szabadság az egyik oldalról; másrészt 

a struktúra teljes hiánya, káosz és súlyos hiányosságok az alapvető ismeretek oktatásában. Van, 

aki arról számolt be, hogy nem tanult meg rendesen olvasni, számolni és későbbi életében ebből 

milyen hátrányai származtak. Könyvet, ceruzát csak megtévesztésül vettek elő, akkor, amikor 

tanfelügyelő jött. Olyankor „iskolást játszottak”. Az alapötlet az volt, hogy a gyereknek nem 

kell alkalmazkodni a társadalomhoz, hanem képessé kell válnia arra, hogy megváltoztassa a 

társadalmat. Ez a gondolat jól illet a 68-as lázadó nemzedék életfelfogásához. A hagyományos 

iskolarendszert azért kritizálták, mert az, a tantárgyi előmenetel alapján hierarchiát állít fel a 

tanulók között. Azonban ez az iskolatípus ugyanúgy létrehoz egy hierarchiát a maga 

szempontjai szerint: ki a bátrabb és mer magasabbról leugrani; ki rajzol, énekel vagy táncol 

szebben. Volt diákok úgy írják le az iskolát, mint egyfajta Legyek ura világot, ahol rengeteg 

zaklatás, bullying zajlott a gyerekek között, amelyet a tanárok időnként nemhogy megfékeztek 

volna, de esetenként maguk is elkövetők voltak. Vannak, akik a mai napig szenvednek ennek 

következményeitől. 

A második részben arra keresik a választ, hogy min alapul a Waldorf-iskola diákjai közötti 

hierarchia és különbségtétel, amelyet egyes volt tanárok is elismertek a riportok során. Az egyik 

megszólaló szülő szerint, a mindig hangoztatott szabadságeszmény ellenére, határozott 

véleményük volt arról, hogy mi a helyes és mi a helytelen és ezek íratlan szabályokként vannak 

jelen a mindennapi gyakorlatban. Az egyik tanár beismeri, hogy talán valóban favorizált 

bizonyos diákokat, másokat pedig elnyomott, de maga sem érti, hogy lehetett ez, úgy érzi, ez 

annak a rendszernek a következménye, amelyben olyan fiatalon kezdett dolgozni és amelynek 

az ideáljait magáévá tette. Beszélnek a „pad”-ról, ahová kiültették a problémás gyereket, akinek 

el kellett mondania, mi a probléma vele, aztán az őt körbeülő többi gyerek mondta el róla, hogy 

mi a bajuk vele. Ezek az alkalmak nagyon el tudtak durvulni és a gyerekek nagy 

megszégyenítésként élték meg ezeket a „kiültetéseket”, amely a megszólaló volt tanár szerint 

csupán egy konfliktusmegoldási eszköz volt. Egy lány elmondta, hogy a tanára egy elég vad 

osztálytársát szinte ráuszította, aki őt nyugodtan verhette, rúghatta. Amikor a lány szülei ezt 

szóvá tették, a tanár úgy magyarázta, hogy a gyermeküknek szüksége van arra, hogy megtanulja 
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megvédeni magát, a másik pedig azért agresszív, mert otthon a családban problémák vannak és 

annak a feszültsége ki kell, hogy jöjjön belőle. Így tulajdonképpen mindkét gyerek jól jár ezzel 

a helyzettel, mindkettőnek szüksége van erre a konfliktusra. A szülők hiába fordultak az iskola 

vezetőjéhez, a tanár maradhatott. A filmben megszólaló egykori vezető csak annyit mondott 

azért maradhatott, „mert az illető spirituális karrierje érdekes volt”.  

Ezt követően erről a spirituális háttérről beszélnek, amelynek gyökerei visszavezethetők az 

alapító, Rudolf Steiner eszméihez, aki a XX. század elején kidolgozta saját világképét, az 

antropozófiát. Egy volt diák szerint ugyan nem tanítják az antropozófia tanait a Waldorf 

iskolában, de az egész rendszer mégis ennek gyakorlati megélését jelenti, olyan módon, hogy 

valójában nem is tudják, miért kell az adott gyakorlatokat végezniük. Steiner az ókori eredetű, 

négy temperamentum tanát is felelevenítette. Ezek a szangvinikus, kolerikus, flegmatikus és 

melankolikus személyiségtípusok. A Steiner tanain alapuló rendszerben ez gyakorlatilag 

értékítéletté is vált, ahol a legjobb a bátor, a kezdeményező, a szangvinikus. Különböző 

rajzolós-színezős teszteket végeztek, ezek alapján állítottak fel kategóriákat. A gyerekek 

rettegtek, nehogy melankolikus vagy flegmatikus minősítést kapjanak. Ez utóbbi volt a 

legrosszabb. Steiner szerint az egyes temperamentumokhoz tipikus testalkat is tartozik, ezért a 

típusokba osztás szinte már a kinézet alapján is elvégezhető. Ezután egy kövér, flegmatikusnak 

mondott gyerek bántalmazásáról beszélnek, akit még a tanár is vert, ahelyett, hogy megvédte 

volna. Maga a film készítője mondja el, hogy ezt a fiút, mintegy a legrosszabb természet 

archetípusát látták és láttatták velük, akit nyugodtan és jogosan szabad bántani. Csak „Kövér 

Dániel”-nek nevezték. A gyerek szülei feljelentést tettek, per lett, de az iskola buszon 

odaszállította a tárgyalásra az összes diákját, hogy segítsenek az áruló ellen, így végül nyertek.  

Ez a Järna-i Solvik iskola Steiner tanait radikálisabb módon, a maga eredetiségében akarta 

megvalósítani, ezért a svéd Waldorf-iskolák közösségéből egy időben ki is zárták őket. A 

nemzetközi antropozófus mozgalom azonban melléjük állt, így aztán végül mégis nemzetközi 

példaképpé váltak. Az iskola vezetőjét ma is workshop-ok tartására hívják, szerte a 

nagyvilágban. Újabban aztán visszavették őket a svéd Waldorf-iskolák szövetségébe is.  

A második rész vége felé egy tanár beismeri, hogy tényleg előfordult, hogy megverték a 

diákokat. Egy szülő azon sajnálkozik, hogy miért nem mertek tenni semmit, úgy érzi, teljesen 

függők voltak. Túlságosan lojálisak voltunk, mondja egy szintén bántalmazott volt diák.  

A harmadik rész a Waldorf-iskolák és az antropozófia emberképe kapcsolatát vizsgálja. A 

Solvik iskolában az antropozófia egy radikálisabb értelmezése érvényesült, mint a többi 

Waldorf-iskolában. Rudolf Steinerről azt tartják „tisztánlátó volt”, vagyis látta az anyagin túli 

világot. A Solvik iskola vezetőjéről is ezt tartották. Megkérdőjelezhetetlen volt a tekintélye, a 

szava törvény volt. 

A gyerekek közül többeket ért súlyos baleset a 10 méter magasra szerelt hintákról. Egyikük egy 

halálközeli élményét mondja el; leesett, súlyos töréseket szenvedett, mentő vitte el. Mintegy 

felülről, kívülről látta a saját testét, amit elviszik. Egy másik szintén csaknem meghalt, amikor 

a többiek ráugráltak és nem kapott levegőt. A tanár otthagyta, nem foglalkozott vele. Egy 

harmadik azt mondja, a tanár a térdére fektette, és befogta a száját és az orrát, amíg nem kezdett 

fuldokolni. A tanár is elismerte, hogy csinált ilyen gyakorlatokat.  

A folytatásban azt a kérdést boncolgatják, hogy miért tették ki ilyen veszélyeknek a gyerekeket? 

Az antropozófiában keresik a választ. Steiner szerint az embernek egy magasabb szellemiségre 



kell eljutnia, de hozzá kell segíteni ehhez az ébredéshez. Ebben a halálközeli élmények is 

segíthetnek. A jelenlegi igazgató szerint természetes, hogy Steiner tanai ma is jelen vannak az 

iskolában. Ezek közé tartozik a karma és a reinkarnáció tana. A korábbi igazgató szerint az 

antropozófia központi tana, hogy nem először vagyunk a földön. Előző életünk befolyásolja a 

következőt. Minden külső és belső tulajdonságunknak köze van az előző életeinkhez. Steiner 

szerint a Waldorf-tanárok fő feladata, hogy segítsék a gyereket ebben a karmikus utazásban, 

ebben a szellemi fejlődésben. Az iskola alapítója szerint a materialista felfogású ember a 

következő életében mozgássérült, vagy értelmi fogyatékos lehet, de ha akkor szakít ezzel a 

materialista felfogással, akkor a rákövetkező életében megint lehet egészséges. Egy másik tanár 

azt mondja: előző életeiben mindenki volt már gyilkos, nemi erőszaktevő, tolvaj; szóval, nem 

olyan nagy dolog, ha valakit megijesztenek az erdőben (ez nyilván az erdős területen levő iskola 

traumát szenvedett diákjaira vonatkozik). Egy másik korábbi igazgató szerint, ha egy gyerek 

leesik, összetöri magát, az nem véletlenül van, az passzol az ő útjához, ezért nem vették le a 10 

méter magas hintát, hiszen aki megsérül, az a karmája miatt van, ami ellen nem szabad tenni 

semmit. Az agresszív gyerek és a szégyenlős áldozat összepárosítása is ilyen karmikus 

gondolat, hiszen mindkettőnek erre van szüksége a maga szellemi fejlődéséhez. Ezért nem 

szabadítják meg az áldozatot az agresszortól. A jelenlegi igazgató nem tartja kizártnak, hogy 

ilyen a jelenben is előfordulhat. „Amikor az Iskolafelügyelet jött és azt kérdezték, mennyi 

antropozófiát tanítunk, okosan kellett válaszolni, hogy békén hagyjanak, azt mondtuk, nem 

tanítunk antropozófiát.” - mondja egy másik tanár. Az alapító fia azt mondja, „ezt a helyet nem 

lehet megmenteni, mindez beivódott a falakba.” Érdekes, hogy a filmben panaszkodó volt 

diákok közül kettő is ebbe az iskolába adta a saját gyerekét. Az egyiket azóta ki kellett venni, 

mert hasonlóan negatív élményei voltak, mint annak idején az apjának. A film készítője ezek 

alapján ki is mondja; ma is megvan a veszélye annak, hogy a gyerekekhez egy karma-

szempontú világkép alapján viszonyulnak és eszerint bánnak velük.  

Egy régi diák azt mondja, „turistának érzi magát a társadalomban”, nem tud sehova tartozni, 

csak színleli az alkalmazkodást. A volt igazgató erre azt mondja, meg kellett volna változtatni 

a társadalmat, nem pedig alkalmazkodni hozzá. A saját lánya azt mondja a volt igazgatóról, 

hogy soha nem mutatott érzelmet, empátiát senki iránt. Ő maga is elismeri, hogy egy diktátor 

volt, aki bárkin átgázolt, ő volt „a csendőr a szektában”. Most azonban, miután rákban meghalt 

a felesége, a gyász és a fájdalom kezdi kinyitni a szemét mások szenvedései felé is.  

Az egyik volt diák így filozofál: „Mi a szabadság? Az, ha csak hintázunk, vagy az, ha 

megtanulhatunk rendesen írni, olvasni, számolni, ha már egyszer azt akarjuk?” Ezután egy régi 

tanfelügyelő olvassa fel az évtizedekkel ezelőtt írt, de akkoriban félresöpört jelentését: „Hogy 

a hagyományos iskola, vagy a Waldorf-iskola közül melyik a jó és melyik a rossz, arra a választ 

a jövő adja meg. Ebben a kísérletben azonban az a legszomorúbb, hogy túl drága a hozzá 

felhasznált kísérleti anyag.” A film végén a volt igazgató próbál kiengesztelődni az 

antropozófiai érdeklődése miatt elhanyagolt saját fiával, aki viszont a maga sérelmeit sorolja: 

„23 évig kopogtattam az ajtódon, és most, amikor kinyitod, már nem vagyok biztos abban, hogy 

be akarok menni.” 
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Jegyzet 

 

A film fő zenei motívuma nem véletlenül ilyen ismerősen fülbemászó, hiszen Beethoven    

VII. szimfóniáján alapul. Szövege pedig egy XIX. századi svéd romantikus költő versére épül. 

Alább mellékelem az eredeti verset és a dal szövegét saját szó szerinti fordításomban:  

 

 

 
 

Maga a zeneszám:  

https://youtu.be/UDqTTU2061Y 
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