
Kálm án István a szülők m egnevelésének kérdésé
re  válaszul kifejtette, hogy a W aldorf-pedagógia nem  
épü lhet "fentről" jö v ő  p ropagandára. Az igénynek a 
szülőtől kell kiindulnia, nekik kell ezt a nevelési típust 
tudatosan választaniuk gyerm ekük számára. Az igény 
a m eglévő rossz tapasztalatból indul, az azzal szemben 
m egjelenő kínálat, ha az egészséges, józan 
személyiségfejlesztő nevelést ígér, akkor a szülők 
fogják a tárgyi feltételeket m egterem teni, akár saját 
erőből, akár külső tám ogatás megszerzésével. H a ez 
az aktív szülői h á tté r hiányzik, az intézm ény m aga 
sem tud  tartósan  fennm aradni. A pedagógusok dolga 
a tanítás, az hogy válaszoljanak a szülők neveléssel 
kapcsolatos igényére. Folyam atosan igazolnuk kell, 
hogy ez az az iskola vagy óvoda, am it a szülők tőlük 
vártak, és am elyért hajlandók folyamatosan áldozato
kat hozni. Ez az együttm űködés az iskolaépítés, és - 
fenntartás alapja, és ennek példája az, am i további, 
norm ális nevelést igénylő szülők szám ára ösztönzést 
adhat.

Az ingadozó létszám ú és aktivitású, elsősorban 
szom baton igen nagy szám ú helyi közönség soraiban 
sok volt az építész. Többek között így esett szó - 
program on kívül - az ugyancsak az előző szám unk
ban, a tem esvári tem plom  kapcsán érin te tt tem p
lom építési akcióról.

Balogh Ferenc építész m u tatta  m eg és adta á t a 
Művelődés cím ű folyóirat 1992/6 számát, amely az 
"Épülő tem plom aink Erdélyben" című, 1992. februári 
tervkiállítást követő szakmai beszélgetés jegyzőköny
vét tartalm azza. Daróczy Miklós, a kolozsvári refo r
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Villódzás

Volt anyám, ki egy visszafojtott 
hajnalommal elutazott: 
megállt a várfal csonka ormán, 
felhők nyomában elfutott.

Volt istenem,
mert sosem volt s nagyon kerestem, 
volt istenem,
de meghajolt és elment csendben. 

Voltam.
Elvétve fel-felbuktam
iránytévesztett
emberekben.

Mostanság egy tenyérnyi vízbe 
szédült ábrákat ró a nap, 
nincs senki, semmi elveszítve, 
az ösztönök is alszanak.

m átus egyházkerület tem plom építéseit irányító épí
tész sorolta fel a m unkák jelen leg i állása szerinti 
csoportokban az új tem plom okat. Eszerint elkészült 
m ár a brassói, M oldva utcai tem plom  (építész: Renel 
M arian), és a m arosvásárhelyi bővítés (Káli Ellák). 
1994-ben fejeződik be az építkezés Kolozsvár 
B ulgária-telepen (Zakariás Attila). Folyik továbbá az 
építkezés a Kolozsvár m elletti Kisbácson és Kolozs- 
vár-Tóközön (M urádin B eyer Katalin), D etrehem - 
telepen (Beyer Daróczy Gábor), Sepsiszentgyörgyön 
(Zakariás Attila), Csíkszeredán (Keresztes Szabolcs). 
Épülőfélben van a siklódi tem plom  is, m elynek te r
veit valaha Kós Károly készítette, s m ost a hívek úgy 
döntöttek, hogy ha  néhány évtizednyi késéssel is, de 
ez a terv valósuljon meg.

Különféle okok m iatt (pénzhiány, engedélyezteté
si nehézségek) kész kiviteli terv ellenére sem épül 
egyelőre a Brassó, Bukaresti ú ti (O rnstein Emil) 
Kolozsvár-Tökvágás-i (Daróczy Julianna), székelyud
varhelyi (M üller Csaba), szabédi (Koszta Á rpád) és a 
segesvári (Dávid Gyula), am i A lpár Ignác tem plom á
nak bővítése.

Az unitárius egyház is hasonló építési program ot 
indított: befejezés előtt áll a Kolozsvár M onostori 
negyed tem plom a (N onn T ibor), és elkezdődött az 
építkezés B aróton (Kovács Kázm ér). Csak a terv 
készült el Sepsiszentgyörgyre (Bíró Gábor), és 
Székelyudvarhelyre.

(Következő szám ainkban be szeretnénk m utatn i a 
terveket és a m egépült tem plom okat.)

G.J.

Vállvonogató

Velünk is hárman játszanak.
Az idő áll és megadón 
leomlanak a kőfalak.

Nem létezünk, csak zúg velünk 
az ismereüen lég dala, 
hogy menthetedenül megyünk, 
szomjunk cipeljük máshova,

megyünk, mint fény mit sose láttak, 
levél szegül ellen az árnak 
felsebezvén tekintetünk,

mi pedig mélán meg-meg-állunk 
megvonjuk vékony, csonka vállunk, 
mert végül minden álmatag, 
velünk is hárman játszanak:

az első ajkán hordja anyját 
a másik szóba vésve hangját 
s míg utunk úttá válik, 
vizet fakaszt a harmadik.
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