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Szépek a „waldorfoS” waldorf-iSkolák, irigykedve nézzük õket külföldön. Ívelt ablakok, megtört vonalak, terméSzeteS 

anyagok – fa nyÍláSzáró keretek, tégla… –, SzÍneSSég kÍvül iS. de valahogy – minél többet látunk, annál inkább – 

valami kiS mellékzönge lopakodik a tetSzéSbe, meréSzen azt mondanám: kicsit lehangoló rutin. mintha mind rudolf 

steiner beton goetheanumának aprócSka máSolata volna. holott éppen tõle tudjuk, hogy a jelenSégek valódi 

megragadáSa mindig cSak egyéni (individuáliS) lehet, ahogy a kezdeményezéS (az iniciatÍva) éS a felelõSSég iS mindig 

individuáliS. (kollektív felelõsség nincs, csak kollektív felelõtlenség.)

Mit érnek a dogMák?
Új Waldorf-iskola Pilisszentlászlón

Szöveg: 
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Szükség törvényt bont – és Pilisszentlászlón 
már nagy volt a szükség: nem volt hely, nem  
volt tornaterem, így szabálytalan volt a mû- 
ködés, nem volt lehetõség a növekedésre. 

Szükség törvényt bont – és milyen jó, hogy 
megbontja! Magyarországon a Waldorf úgy 
is kezdõdött, és úgy is nõtt tovább, hogy 
„nem volt semmi reális alapja”. Általában: 
nem volt pénz. Csak emberek voltak, akik 
nagyon akarták. És ezekbõl az akaratokból 
mára húsznál több iskola lett a legváltoza-
tosabb körülmények között – évi egy forintért 
vagy évi tízmillióért (vagy még többért) bé- 
relt épületekben, vagy éppen ingyen ado-
mányként megkapott házakban… 

Megérkezünk az új pilisszentlászlói iskola- 
részhez – dombon áll, nyugatra a falutól. 
(Ugyanúgy, ahogy keletre a falutól egy dom-
bon áll a nagy templom. Itt valaha kolos-
tor volt. A török lerombolta. Aztán templom  
épült. Úgyszólván a falun kívül. De a falu el-
kezdett felkúszni a templom felé. Talán majd 
egyszer errefelé is kúszni kezd… Így látja és 
így reméli a tervezõ építész, Valkai Csaba.)

A szülõi közösség elõbb szalmabálák-
ból tervezte felépíteni a hiányzó iskolarészt. 
Már meg is kapták az ajándék bálákat. Ezek  
azonban leégtek. Persze az is kiderült, hogy 
nem engedélyezték volna az építést. Újabb 
ötlet: építkezéseknél kitelepített konténe-
rekbõl kellene osztálytermeket létrehozni.  
A szép telek felsõ része, ahová építkezni kel-
lene, hogy majd egyszer a többi épület is el-
férjen, körbezárva egy belsõ udvart, erõsen 
lejt (20%), és az altalaj úgynevezett duzza-
dó agyag, ami nedvesség hatására növek-
szik, kiszáradáskor pedig zsugorodik. A kon-
ténerek hamarosan elindulnának lefelé. És  
a háromméteres belmagasság, amit az alap-
fokú intézményekkel foglalkozó szabvány 
megkövetel?

Minden osztályterem hatalmas ablakokat, valamint az udvarra nyíló, önálló kijáratot kapott

Gyermekekre szabott léptékû, apró, archetipikus házformák kapaszkodtak össze egyetlen épületté. A tetõk ritmikáját a PREFA világosszürke vízelvezetõ vápacsatornái törik meg

Tágas, nyílegyenes folyosóról nyílnak az osztálytermek
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Az elsõ, amit építeni kellene, egy euritmia-
színházterem. Eszembe jut a németországi  
öreg Waldorf-tanár, aki azt mondta: „Ha 
Waldorf-iskolát építesz, legelõször a szín-
háztermet építsd fel. Ez a legfontosabb, ez  
az iskola szíve; a többit majd ahogy lehet; 
az osztályok addig mûködjenek a terem  
egy-egy sarkában…” És kell hozzá még négy  
tanterem (ami egyszer majd mûhellyé is ala-
kítható). 

Minden kalandos kanyart – Magortherm 
könnyûbeton ajánlat ingyen, de visszavonva  
stb. – itt most nem veszünk sorra. De meg-
érkeztünk a mai helyzethez. A projekt fõ- 
szereplõi a szülõk. Mindent õk csinálnak. 
Lang András vezeti a beruházást. A projekt: 
szirom-projekt. Vagyis minden „szirom” ön- 
álló a projekten belül. Építés, szponzorok ke- 
resése, pályázás, jogi és gazdasági ügyek 
stb. Kell egy tervezõ. A család most érkezett 
az iskolába Szegedrõl, az apa tervezõ, vál-
lalja. Õ Valkai Csaba, akivel már találkoz-
tunk. Kell egy kivitelezõ. Szalmabála, kon-
téner és Magortherm után ki lehetne az? 
Természetesen egy apa az építõközösség-
bõl: Kelemen Gábor. 

Mi valósítható meg? Vasbeton vázszer-
kezet, téglafalak (Ytong), fatetõzet. A szülõi 
közösség felvonult az Etele térre, mert ott  
felajánlották számukra a Számalk épületé- 
nek anyagait, ha elbontják az épületet. Így 
szereztek több mint hatvan darab, jó minõ-
ségû alumínium ablakot, sok álmennyezeti 

világítótestet, mosdókat, és sok minden mást. 
Ezeket kellett az épületbe betervezni. 

Mit látunk, ha megérkezünk? 
Hosszúkás betonszürke épület, hatalmas 

ablakokkal, az öt rész (euritmia-színház-
terem, és négy osztály) öt csúcsos tetõvel. 
Nagyon „nem Waldorf”! A telken felvezetõ út 
és a belépõ, az elõtér már megkapó. Itt vala-
ki a legapróbb dolgokra is gondolt. Például,  
hogy a bejárati fal hatalmas egybe-üveg-
tábla legyen, ne osztott rácsos módon zárja 
el, hanem nyissa ki a világot. Benyitogatunk 
sorra az osztályokba. 

Az épület Waldorfot lélegzik!
Itthon vagyunk. Az osztályok szépek. Az 

euritmia-színházterem tökéletes. Karzata 
van. A karzat egyik üvegezett része tanári 
pihenõ. Persze van, ami még nem valósult 
meg. A kihúzható tribün és a gépi szellõzte-
tés a teremben, a galériák a tantermekben.  
De ez talán nem is baj. A magasság is magas- 
ba húz ezekben a helyiségekben. Ez is hoz-
zájárul a hasonlíthatatlan atmoszférához. 

De hogy jött össze a 130 millió, ami mini-
málisan is kellett mindehhez? 

Ez külön történet. De azért annyit mond-
junk el: a családok összeadtak 12 milliót.  
A szülõi hitel 20 millió. Külföldi támogatók  
35 millióval szálltak be a Waldorf nemzet- 
közisége jegyében. A Széchenyi-hitel és  
a Magnet Bank támogatta 50 millióval. És  
az ingyen felajánlott szülõi munka… 

Lehet ma Magyarországon még dolgokat 

Építészet – építési engedélyezési terv: 
Valkai Csaba
Építészet – kiviteli terv:  
Valkai Csaba, Concept Studio − 
Ükös Tamás
Belsõépítészet:  
Valkai Csaba, Concept Studio − 
Ükös Tamás, Kattner Kriszta
Hasznos alapterület:  
580 m2 
Tervezés:  
2010-2012
Kivitelezés:  
2012

létrehozni, ha van, aki megálmodja, elkép- 
zeli, és a valóságba fordítja. Ahogy Valkai 
Csaba mondja a bejárat üvegtáblájáról,  
melyben nincsenek osztások, ezért drága, 
nehezen kivitelezhetõ és alig ideszállítható, 
de itt van mégis: „Az volt a végsõ érvem: gye-
rekeinknek, akiknek a világot mutatjuk meg,  
illetve szeretnénk, hogy a világot befogad-
ják, ilyen, elsõ látásra hihetetlen méret láttán 
azt üzenjük, semmi sem lehetetlen, amit elkép-
zelünk”.

Válasz a címben feltett kérdésre: a dogmák 
semmit nem érnek, akadályoznak, visszafog-
nak. A világot mindig megújító egyéni kezde-
ményezés – és fantázia – mindenre képes.

Tágas, nyílegyenes folyosóról nyílnak az osztálytermek Hatalmas ablakkal tekint a Pilisre az euritmia-színházterem


