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A 19. század végén megjelenő életreform mozgalmak színes és gazdag

humanisztikus öröksége sajátos módon él tovább a Camphill Movement
(Camphill Mozgalom) mai közösségeiben. Az egy ilyen életközösséghez
(Camphill community, life-sharing) való, akár csak rövid ideig tartó csat-

lakozás is a kívülről érkező (co-worker) teljes körű bevonását jelenti annak

egyedi életmódjába és nevelési rendszerébe, amely az életreform mozgalmak számos irányzatának tanításából merít, illetve őrzi meg és fejleszti
tovább gyakorlatukat. Alapvetően azonban egy periferikus vallási irányza-

tuk (Krabbe, 2018), a Rudolf Steiner által hirdetett, és a teozófiából leága-

zott antropozófia ezoterikus keresztény tanításaira és oktatási módszerére,

a Waldorf-pedagógiára épül (Németh–Ehrenhard, 2018). Ezeket, más

hatásokkal együtt, a Karl König-i gyógyító nevelés (curative education) szociálterápiás gyógypedagógiai módszere (McKanan, 2017) az értelmi fogya-

tékkal élő gyermekek és felnőttek holisztikus fejlesztése, és egy minél teljesebb élet megvalósítása szolgálatába állítja. Tanulmányunkban az életre-

form mozgalmak tanításainak megjelenését és 21. századi tovább élését
keressük a camphill közösségek életében, melyhez ismertetjük a camphill-i

életmód és a gyógyító nevelés elveit, valamint összetett pedagógiai gyakor-

latát. Megállapításainkat egyrészt az általunk elért legfrissebb angol és

magyar nyelvű szakirodalom áttekintése, valamint a Camphill Movement

hivatalos, angol, skót, amerikai és magyar honlapjain, továbbá Facebook

oldalain elérhető információk alapján tesszük meg. Ezt kiegészítik a szerző
saját, egy egyesült királysági camphill közösségben szerzett tapasztalatai,
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valamint a magyarországi mozgalom egyik vezetőjével, Halász Zsuzsannával 2019 tavaszán folytatott mélyinterjú adatai.

A tanulmány első része a Camphill Mozgalom rövid történetét mutatja

be, majd ismerteti a gyógyító nevelés és a camphilli életmód ideológiai hát-

terét, fogyatékosképét, főbb elveit és képviselt értékeit, valamint 21. száza-

di környezetvédelmi innovációit. Ezt követi mindezek mindennapi meg-

valósításának egy példája, a gyógyító nevelés The Mount Camphill Commukiegészítünk a Magyarországon elsőként megalapított velemi camphill

lakóotthon tapasztalataival. A tanulmány negyedik része a camphilli életmód és az életreform mozgalmak tanításai közti hasonlóságokat és különbségeket tárja fel, majd egy rövid értékeléssel zárul.

A Camphill Movement rövid története
Értelmi fogyatékkal élő embertársaink sajátos nevelési-oktatási-foglal-

koztatási igényeire számos különféle szervezet kíván megoldást nyújtani

szerte a világon: a világegyházak, több kisebb vallás és egyedi felekezet,
különféle indíttatású civil szervezetek, jótékonysági alapítványok, vala-

mint nemzetközi és nemzeti fogyatékosügyi politikák (Kálmán–Könczei,

2002). A sajátos megközelítések egyike az az antropozófiai-gyógypedagógiai irányzat, melyet a második világháború éveiben Karl König és társai

alapítottak meg Skóciában Rudolf Steiner antropozófiai tanítása és a Wal-

dorf-pedagógia rendszere alapján (Jackson, 2013). A gyógyító nevelés

(curative education) a Camphill Mozgalom egyes közösségeiben valósul

meg és gyorsan elterjedt Nagy-Britanniában és a világon, a 21. század
elején gyökeret verve Magyarországon is.

Az első camphilli közösséget 1939-ben Karl König, egy magyar-

moráviai zsidó származású bécsi orvos alapította munkatársaival és bará-

taival a skóciai Aberdeenben, miután a fokozódó náci veszély miatt
emigrációba kényszerültek. König Ita Wegman pilgramshaini gyermek-

otthonában megkezdett munkáját Nagy-Britanniába kerülve is folytatni

kívánta, egyrészt szakmai és keresztényi küldetéstudatból (Jackson, 2013;
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nityben (Egyesült Királyság) megvalósuló pedagógiai gyakorlata, melyet
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König, 1975; Molnár, 2013), másrészt, hogy megmentsen „egy darabkát

abból a humanitásból, abból a belső szabadságból, békeszeretetből, abból

a méltóságból”, amely Európa eredeti feladata (König, 1975, 2). Baráti

kapcsolatai révén előbb az aberdeeni Kirkton House paplakban, majd
1940. június 1-én a Camphill House-ban hozta létre a gyógyító nevelésre

és szociálterápiára épülő közösségét (Camphill Rudolph Steiner Schools),

melybe előbb néhány, majd pedig egyre több értelmi fogyatékos gyerme-

ket tudott befogadni (Halász, 2019; Jackson, 2013; Molnár, 2013). Célja
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az volt, hogy a korabeli gyakorlat szerinti családban tartás vagy kórházi

bezárás helyett egy olyan életteret biztosítson tanítványainak, ahol egyszerre fejlesztheti-nevelheti őket, és ahol azok valódi otthonra is találnak
(„Camphill History”, 2019; Jackson, 2013). Ugyanakkor kis emigráns

csoportjuknak is otthonra és értelmes, szakmai munkára volt szüksége,

hogy életüket újraépíthessék. Ahogy fogalmaz: „Akkoriban egy olyan

homályos érzésünk volt, mintha a folyatékkal élő (zurückgebliebenen)
gyerekek hozzánk hasonló helyzetben lennének. Ők is menekültek vol-

tak, hisz a társadalom nem akarta a közösség tagjaiként elismerni őket.
Mi politikai értelemben, ezek a gyerekek pedig szociális értelemben voltak menekültek” (König, 1975, 3.).

A camphilli közösségben folytatott gyógypedagógiai és közösségépíté-

si munka célja az értelmi fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek egyé-

ni képességeinek lehető legteljesebb mértékű kibontakoztatása, „belső

lényük kifejeződésének elősegítése” („Camphill history”, 2019; „A gyó-

gyító nevelés”, 2019; Jackson, 2013), mely a fejlesztés évei alatt elvezet a

közösség mindennapi életéhez való értékes hozzájáruláshoz, illetve vala-

mely területen való hatékony munkavégzéshez, azaz egy minél teljesebb

élet eléréséhez. A gyógyító nevelés minden gyermek, fiatal és felnőtt

fejlődését egyénre szabottan és egyedi módon stimulálja, biztosítva azt a
szabadságot, mely képességeik teljes kibontakoztatásához szükséges.

A holisztikus megközelítés jegyében a camphill közösségekben az élet
minden területén folyik a gyermekek (6–19) és fiatalok fejlesztése (16–
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25), melyet az antropozófiai tanítások alapján és a Waldorf-pedagógia

módszereivel végeznek („Camphill history”, 2019).

A modell sikere átütő volt: 1940-ben a szülőkön kívül már maguk a

helyi hatóságok is camphilli elhelyezést kerestek körzetük értelmi fogyatékos gyermekei számára, 1945-re a szervezet már négy nagy birtokkal

rendelkezett, 1949-ben pedig már 180 gyermeket neveltek miközben

sokan várakoztak a bekerülésre („Camphill history”, 2019). Az ötvenes

határait és előbb Angliában (1951: Bristol és Hampshire mellett), majd

Észak-Írországban (1953: Glencraig, Belfast) hoztak létre gyermek, ill.

ifjúsági camphill közösségeket. Ez az évtized az értelmi fogyatékos fel-

nőttek bevonásának ideje is volt: 1955-ben alakult meg a máig legna-

gyobb felnőtt camphill közösség az észak-yorkshire-i Botton Village-ben.

Továbbá ekkor vált nemzetközivé a szervezet és fejlődött ki a Camphill
Worldwide Movement előbb Dél-Afrika, Nyugat-Németország, Hollandia és az Egyesült Államok, majd a hatvanas években Svájc és Norvégia

csatlakozásával. Az 1970-es és 80-as években Finnországban, az Ír Köz-

társaságban, Walesben, Botswanában, Ausztriában, Franciaországban,
Brazíliában, Svédországban és Kanadában is alakultak camphill közössé-

gek. A kilencvenes évek a kelet-európai elterjedés kora Lengyelország,

Észtország és Oroszország camphilljeinek megszületésével, míg az ezred-

fordulón bevonódik India, s a kétezres évek elején csatlakozik Lettország
és Magyarország is. Mára camphill ihlette közösségek működnek Izrael-

ben és Japánban is („Camphill History”, 2019; Worldwide Reach”, 2019;
Jackson, 2013).

Bár túlnyomó többségük vidéki közösség, léteznek városi camphillek

is, úgy, mint a hatvanas években alapított Camphill Houses Stourbridge. Az

idők szele sem hagyta érintetlenül a mozgalmat: a kétezres évek óta több

új kezdeményezés is született a 21. századi igényekhez való alkalmazko-

dásra, így például a wifi-hálózat bevezetésére és a helyi közösséggel való

nyitottabb és aktív kapcsolatok kialakítására (Takáts, 2019; „Worldwide
Reach”, 2019). Mára több mint 120 közösség működik szerte a világban
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évekre pedig megerősödött annyira a mozgalom, hogy átléphesse Skócia
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összesen 29 országban mintegy háromezer „tanulási nehézségekkel, ér-

telmi fogyatékossággal vagy speciális szükségletekkel élő” gyermek és

felnőtt fejlesztő-gyógyító nevelésére, ill. foglalkoztatására („Worldwide
Reach”, 2019).

Ideológiai háttér, elvek és értékek
A gyógyító nevelés fogyatékosság-képe és ideológiai háttere
A Camphill Mozgalom az antropozófiai kezdeményezések második gene-
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rációjának tekinthető, ám egy camphilli közösség több, mint egy antropo-

zófiai gyógypedagógiai iskola: König és munkatársai az Osztrák-Magyar

Monarchia sokszínű kulturális és művelődéstörténeti hagyományait magukkal hozva egy új társadalmi rendet kívántak megalkotni a gyógyító
nevelés összetett rendszere által meghatározott életközösségek megalapítá-

sával (McKanan, 2017). König a gyógyító nevelés lényegét úgy foglalta
össze, hogy az „Csakis az egyik személytől a másik irányába megnyilvánuló

segítség, magasabb spirituális lényük összetalálkozása, a másik egyediségének tudata, a hitbeli, vagy világnézeti, vagy politikai hovatartozás felőli

érdeklődés nélkül, csupán két egyéniség szemtől szembeni találkozása, csak

ez alkotja azt a fajta gyógyító nevelést, amely szembeszállhat és meggyó-

gyíthatja a legbensőbb emberségünket fenyegető veszélyt” (Pietzner, 1990,

idézi Molnár, 2013, 141). Ugyanis azt vallotta, hogy minden emberben
egy egészséges, belső személyiség lakozik, amely független az egyén fizikai

jellemzőitől, fejlődési, vagy akár mentális hátrányaitól (Jackson, 2013),

s amely méltóságot és a kiteljesedés lehetőségét érdemli (McKanan, 2017).

A gyógyító nevelés feladata, hogy felismerje, táplálja és kifejlessze ezt az

esszenciális, belső ént (Halász, 2019).

Tehát a gyógyító nevelés az értelmi fogyatékossággal, tanulási nehéz-

séggel vagy speciális nevelési igénnyel élő embereket önálló lénynek tekinti

egyedi testi felépítéssel, társas és kulturális környezettel és saját élettel
(Halász, 2019). Elismeri belső értékeit, rejtett képességeit, méltóságát,
spirituális integritását és potenciális hozzájárulását egy közösségben meg-
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élt élet mindennapjaihoz mind az oktatás, mind az együttélés és a munka

területén (Jackson, 2013; McKanan, 2017; Molnár, 2013; „Worldwide

Reach”, 2019). Ezeket az értékeket kívánja felszínre hozni és fejleszteni az

értelmi fogyatékosságból eredő sajátosságok felismerése, megítélése és

elfogadása mellett. Alapvető hozzáállása az empátián és aktív együttmű-

ködésen alapuló együttérzés és az abból fakadó segítőkészség, amely egyénre szabottan fejleszti a sérült személyt (Halász, 2019; Steiner, 1910).

vetően az antropozófiában gyökerezik, de Rudolph Steiner tanításain kívül

Königre nagy hatást gyakorolt több más kiemelkedő jelentőségű művelő-

déstörténeti személy is: Johan Amos Comenius, Ludwig Zinzendorf, Robert

Owen (König, 1975; Pietzner, 1988, idézi Molnár, 2013), Johann Heinrich

Pestalozzi és Friedrich Froebel is (Jackson, 2013). König szerint őt, Comeniust, Zinzendorfot és Owent a kora-újkori Rózsakeresztes Rend tanításaiból

eredeztethető, az emberi társadalom átalakításának vágya köti össze, ami

egy olyan új társadalmi rend kialakítása, „amelyben az igaz testvériség

élővé lehetne” (König, 1975, 6). Comenius munkásságából kiemeli Orbis
Pictusát és szó és kép kapcsolatára épülő oktatási módszerét, az emberi

tanulás értelmét, a tanulás egész életet végig kísérő szükségességét, egy

univerzális iskola, a pansophia eszményét, valamint az emberiség békés

jövőjét és a kölcsönös megértést biztosító bölcsesség és tanulás fontosságát,

mellyel eljuthat Istenhez. Zinzendorfban vallási alapú új-világrend megközelítését, az ős-keresztényi elvek szerint élő közösségek megvalósítását
valamint azt a kitartó jóakaratot és odaadást csodálta, amivel munkáját

egész élete során végezte. Owenben viszont már akarata és energetikussága
ragadta meg, valamint azon hite, hogy minden embert meghatároz a kör-

nyezete, így annak javításával emberi tulajdonságai is javulni fognak.
A New Lanarkban megvalósuló, közös tulajdonú faluközösség a camphill

közösségek megszervezésének előképe volt (König, 1975).

König munkásságának értelmezői más szempontokat is kiemelnek. Co-

menius egész életet átfogó, koncentrikus iskola koncepciója és az „Egyete-

mes Tanács” intézménye felismerhető a Camphill Mozgalom tanulás8. ÉVF. 1. SZÁM
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nevelés szervezésén (gyermek-, ifjúsági- és felnőtt camphillek), valamint a

közösségi gyűlés intézményén (College Meeting), ami minden, az értelmi
fogyatékos személy nevelésében részt vevő szakemberre és gondozóra ki-

terjed (Müller–Wiedemann, 1996, idézi Molnár, 2013; Pietzner, 1988,

idézi Molnár 2013; Pukánszky–Németh, 1996). Zinzendorftól pedig a
keresztény moralitás és a spirituális cél, mint az emberi életet irányító el-

vek szükségességét tanulta meg, mely értelmet ad a fogyatékos emberekkel
való közösségi együttélésnek (Steiner, 1992, idézi Molnár, 2013).
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Ám a legmeghatározóbb befolyást Rudolf Steiner antropozófiai vallási-

filozófiai irányzata gyakorolta rá, ami König szemében a három előfutár

tanításainak összegzése és egy magasabb szintre emelése. Az antropozófia

a szűkebb értelemben vett életreform mozgalmak egyik meghatározó
irányzata volt, Rudolf Steiner teozófiára épülő, evolúciós-spirituális eszmerendszere és életpraxisa. Integrálta az életreform mozgalmak legjellemzőbb

törekvéseit (pl. kommunák, vegetarianizmus, természetgyógyászat, gazdálkodás, reformpedagógia), ugyanakkor azokat „olyan zárt és egyedi vi-

lágnézeti rendszerré formálja, amelyben a motívumok sajátos értelmezést

nyernek” (Németh–Ehrenhard, 2018, 174.). Az antropozófiát holisztikus

emberfelfogás jellemzi, amely az emberi fejlődést a kozmikus fejlődéssel

együtt értelmezi, s megértéséhez a „beavatott”, a „szellemtudós” megvilágo-

sult látásmódja szükséges. Steiner előadásaiban az emberi létezés minden
jelentős kérdésére pontos és általános érvényű válaszokat fogalmazott meg.

Holisztikus, „a mindenségre egyformán érvényes intenciókat nyújtó” világnézete „a mindentudás, a magasabb és a legfelsőbb világokba való köz-

vetlen belépés, az ’ősi bölcsesség’ képességét hirdetve követeli az episz-

temológiai határok átlépését és tanai abszolút igazságának elfogadását”

(Németh–Ehrenhard, 2018, 174–175). Metafizikai tanítása szerint az

emberi fejlődés a születéstől a halálig elkerülhetetlenül halad a végső, istenit megközelítő szellemi létállapot felé, miközben egyre inkább megszabadul biológiai-materiális lététől (Németh–Ehrenhard, 2018). A reinkarná-

ciós tant elfogadva ez a folyamat több életúton keresztül zajlik le, az egyén

sajátos karmájának megtalálása és megvalósítása során (Steiner, 2007).
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Steiner szellemtudománya a maga teljességében a Camphill Mozgalom

ideológiai háttere lett (König, 1975; Molnár, 2013; McKanan, 2017),

melynek gyógyászati, pedagógiai, gyógypedagógiai, mezőgazdasági, művé-

szeti és építészeti témájú gondolatai és tanításai, valamint spirituális-

keresztény szellemisége a gyógyító nevelés elméleti alapjait és gyakorlatának irányelveit adják (König, 1975).

Végül meg kell említenünk König felesége, Matilda (Tilla) Maasberg

rendjével, mélyen megélt vallásosságával, önfegyelmével, egyszerűségre
törekvésével és koncentrált gazdasági erőforrásaival nagy hatást gyakorolt
Königre (Jackson, 2008; McKanan, 2017).

A gyógyító nevelés főbb elvei és képviselt értékei
Steiner pontosan megfogalmazza, hogy antropozófiai tanításai szerint mi-

ként kell értelmi fogyatékossággal élő embertársainkhoz viszonyulni: „ha

egy gyenge embergyermek születik bele a környezetünkbe, vagy csatlako-

zott hozzánk, akkor ki kell mondjuk magunknak:

…el kell képzeljük, hogy (előző életünkben-a szerző) mi voltunk az iri-

gyeltek, a kipletykáltak. Ekkor minden körülmények között szívünk leg-

mélyéről gyakorolhatjuk a megbocsátás és elnézés érzését. …Bizony lát-

nánk a hatását. …azok az emberek kivirágoznak, …érzéseink gyógyítóan,

kivirágoztató hatással vannak rájuk” (Steiner, 1910). Halász Zsuzsanna, a
magyarországi Camphill Mozgalom egyik alapítója részletesen ír az értel-

mi fogyatékos gyermekek neveléséhez szükséges „gyógyító hozzáállásról”

(Halász, 2019, 7): a gyógyító nevelés annak gyakorlójától nyíltszívű és
bizalommal teli érdeklődést, belemerülést és bátorságot kíván meg. Ki kell

alakulnia annak a képességének, hogy „felismerje a külső nyílt és a belső
finom jeleket” (Halász, 2019, 7). Utóbbiak a gyermek személyiségét és

problémáját jelzik, mint például érzékelési, kommunikációs, emocionális

vagy motorikus problémák, melyet a nevelő leginkább megfigyelésen keresztül ismerhet meg. A megfigyelés és tapasztalatszerzés során alakul ki a

sérült gyermek szükségletei felismerésének objektív képessége, s a nevelő
8. ÉVF. 1. SZÁM
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sajátos diagnózisa, amely kiindulási alapot jelent az egyéni terápia kidolgo-

zásához. Ehhez viszont már ismerni kell a gyermek személyiségét, kór- és

élettörténetét, családi hátterét, kapcsolatait és környezetét is, s megalkotá-

sa a vele foglalkozó valamennyi szakember és nevelésében részt vevő személy, azaz házszülői, nevelői, osztálytanítója, orvosai, terapeutái közös

megegyezésén alapul (Halász, 2019).

De ez nem egy egyirányú folyamat. Jackson (2013) a camphill közössé-

gek hat alapvető értéke egyikének tartja a kölcsönösséget, amit a nevelő és a
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gondozott közti tiszteletteli „adok és kapok” viszonynak, a feltétlen elfo-

gadáson és pozitív érzelmi alapon működő, kölcsönös barátságnak tart,

végső soron a „hatalommegosztás egyenlőtlenségen túli tárgyalásos viszo-

nyának”, ami a felhatalmazás (empowerment) valódi megvalósulása (Jack-

son, 2013, 35; McKanan, 2017). A camphill közösségek további értékei az

ismétlődés, ami a napi- és heti rutin, valamint az évszakok változásához

kötődő tantervek, munkarend és ünnepek mentén biztonsággal tölti el a

fogyatékkal élő személyt és kijelöli helyét és szerepét a közösségben.
A spirituális jóllét az önmegvalósító, magával szellemi-lelki-testi egyen-

súlyban lévő ember lelkiállapotára utal, ami a közösségi együttélés, mint az

egymás életében való osztozás és közös tanulás során alakul ki. E belső

érzelmi és intellektuális békéből fakad a közösségnek és magának a hely-

nek is a nyugalma, mely lecsillapítja a negatív érzelmeket, kitisztítja az

elmét, optimizmusra sarkallja a lelket és erősíti a testet, azaz lelki és testi
terápiás hatást fejt ki (Jackson, 2013).

Az ötödik camphilli érték a gazdasági fenntarthatóság, mely a közösség

lelkét jelentő gazdaságra utal. Ez König szerint nemcsak élelmiszerrel látja

el a közösséget, hanem nevelési (McKanan, 2017) és kikapcsolódási célokra is szolgál, s mint egy kis sziget, izolációjával biztosítja az önfenntartás

külső függésektől mentes megvalósulását. Mára azonban az izoláció, mint

érték erősen megkérdőjeleződött, sőt, a camphill közösségek számos országban települési-társadalmi környezetük környezetvédelmi úttörőiként

jelennek meg (McKanan, 2017). Végezetül a hatodik érték az ökológiai

érzékenység. König azt hirdette, hogy a camphill közösségek csupán „gyámSCIENTIA PANNONICA
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jaik” a rájuk bízott földterületnek, ezért csak olyan gazdálkodási módsze-

reket alkalmazhatnak, melyek tisztelik a termőföldet, a termesztett növé-

nyeket és a tenyésztett állatokat, sőt magát az élelmiszert és a belőle ké-

szült ételt is. A közös étkezések a testi és lelki jóllét biztosítói, s a közös-

ségnek ki kell fejeznie háláját az elfogyasztandó étel és ital iránt, mely az

étkezés előtti és utáni imákban, dalokban vagy rövid történetekben nyilvá-

nul meg (Jackson, 2013).

(life-sharing), mely a minden résztvevő bevonásával folyó mindennapi élet

tevékenységeiben való holisztikus részvételt jelenti az antropozófia sokféle
dimenzióját egy szervezeti egységbe ötvözve (McKanan, 2017). Miként
valósul meg a camphill összetett ökonómiája (McKanan, 2017) a gyakorlatban?

Az első camphill megalapításakor újfajta (König, 1975) és máig egyedi

közösségi elképzelés szerint az oktató-nevelő munkát végző gyógypedagó-

gusok és nevelők, családjaikkal együtt, ugyanazon házban és háztartásban

élnek a rájuk bízott értelmi fogyatékos gyermekekkel (6–19 év), tinédzse-

rekkel és fiatal felnőttekkel (16–25 év), vagy felnőttekkel (25 év felett) a

teljes naptári évben („Vocational co-workers”, 2019; „A gyógyító nevelés”,
2019). Házakba, azaz „családok”-ba rendeződve együtt és egymást segítve

élik meg mindennapjaikat, tanulnak és dolgoznak, pihennek és ünnepel-

nek. A házakat egy-egy házszülő-pár vezeti, ahol 6–10 sérült gyermek és
még 2-3 nevelő él együtt. A házközösségek központi alakjai a házszülők,
illetve a házanya, aki nemcsak egy antropozófiában, Waldorf-pedagó-

giában és valamely gyógypedagógiai terápiás módszerben magasan képzett

szakember, hanem maga is családanya és a szó legnemesebb értelmében

vett tradicionális háziasszony. Ő a sérült gyermekek testi- lelki fejlődésé-

hez elengedhetetlen kiegyensúlyozott mindennapok, egészséges táplálkozás, rendezett környezet, házi béke, nyugalom és harmónia biztosítója
(Schmidt–Brabant, 1999, idézi Halász, 2019; „Voluntary co-workes”,
2019). A közösen vezetett háztartás, a teljes idejű együttélés, a kölcsönös
tisztelet és segítés légköre, valamint a camphill közösségek életmódja va8. ÉVF. 1. SZÁM
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lódi otthonokká alakítja ezeket a házakat, s egy családdá a benne lakókat,

messze túlmutatva egy bentlakásos iskola keretein. Ezért König gyógypedagógiai módszere nemcsak túlmutat a szociális munkán vagy a szociális

gondozáson, hanem szociálterápiás nevelési módszere az értelmi fogyatékkal élő gyermek, vagy fiatal teljes lényére kiterjedő „családi gyermekneve-

lés”-sé (parenting) alakul (Jackson, 2013, 16).

Az a tény, hogy a camphill közösségekben élő értelmi fogyatékos em-

berek életük minden területét, azaz az iskolai oktatást vagy munkát, a sza-
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badidőt, a pihenést és a magánélet minden aspektusát eme második vagy
első valódi, otthonukban élik meg, rendkívüli jelentőségűvé emeli lakó-

környezetük minőségét. Továbbá az egyes terápiás célok is különös jelen-

tőséget tulajdonítanak a megfelelő életkörülmények biztosításának.

A camphill közösségek túlnyomórészt vidéki elhelyezkedése valamely falu
vagy város határában (Molnár, 2013), a tiszta és csendes természeti kör-

nyezet, a saját kert és gazdaság, az antropozófia ihlette, organikus építészet

stílusában épült házak és közösségi épületek, a természetes anyagokból
készült berendezési tárgyak, a rendezett és tiszta környezet mind tudatos
döntés eredményei. Ezek célja, hogy a sérült gyermekek és felnőttek

egészséges és szép környezetbe kerüljenek, kialakulhasson kötődésük új
otthonuk iránt, biztonságban érezhessék magukat, s a mindennapi házi-

munkák által megtanuljanak felelősséget vállalni és gondoskodni új otthonukról. Azaz a gondosan kialakított lakókörnyezet a gyógyító nevelés

alapvető eszköze, maga a „gyógyító környezet” (Schmidt-Brabant, 1999,

idézi Halász 2019; „Home Life”, 2019; Jackson, 2013).

A közösségek mindennapi életét az antropozófiai és ökológiai szemlé-

let életvezetési elvei és értékei határozzák meg, melyek a Camphill Moz-

galom valamennyi közösségét jellemzik szerte a világban. Közéjük tartozik:

a) a közösségben végzett mezőgazdasági munka a biodinamikus gazdaságban;

SCIENTIA PANNONICA
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b) az itt termelt friss, organikus zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek

fogyasztása a vegetariánus, a vegán, vagy speciális diéták alapján
(Jackson, 2013; McKanan, 2017);

c) az ökológiailag biztonságos tisztítószerek és higiéniai eszközök használata;

d) a minél teljesebb körű újrahasznosítás (Molnár, 2013; McKanan,
2017);

gyógyszerek alkalmazása;

f) az energia takarékosság és a közösségi autóhasználat (McKanan,
2017);

g) a fair trade elvek követése a közösségi beszerzések és a saját termékek értékesítése során („Contemporary Relevance”, 2019);

h) az alkohol- és drogfogyasztás, valamint a dohányzás tilalma;

i) a felekezettől független, antropozófikus keresztény vallásosság.

Az ily módon megélt hétköznapokon keresztül válik kézzel foghatóvá a

königi kezdeményezés korabeli szociális reformnak is értelmezhető alter-

nativitása, amely mára belesimul az ökofalvak gyakorlatába (Hall, 2015;
Jackson, 2013; McKanan, 2017).

A Camphill Mozgalom egy további sajátossága az a „radikális inkluzivi-

tás” („Founding Values”, 2019), amely szerint mindenki egyenlő; hogy

mindenkinek részt kell vennie a közösségi munkákban, valamint a közösség társas és kulturális életében; hogy mindenki szükségleteit a közös erő-

forrásokból elégítik ki; s hogy egy valódi család támogatását és biztonságát

ajánlják fel mind a gondozottak, mind a nevelők számára. Az oktatás terén
ez az úgynevezett mainstreaming módszerében nyilvánult meg: a König által
1951-ben, Aberdeenben alapított St. John’s School volt az első olyan iskola,

ahol nem a tanulmányi eredményeik vagy az IQ-értékük alapján sorolták

osztályba a szellemi fogyatékossággal élő gyermekeket, hanem biológiai
életkoruk alapján („Founding Values”, 2019). A camphill közösségekben

máig ezt a besorolást alkalmazzák, és a gyógypedagógus-tanár szakmai

8. ÉVF. 1. SZÁM
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felkészültsége és kreativitása az, ami az eltérő egyéni fejlettségi szintekből
adódó tanulási szükségleteket kielégíti (Halász, 2019).

Végül külön kiemelendő a Camphill Mozgalom közösségeinek kör-

nyezetvédelmi tevékenysége. Húsz év camphilli tereptapasztalatainak és

kutatásának eredményeit foglalja össze a neves amerikai vallásszociológus,

Dan McKanan (2017), aki könyve egyik fejezetét a camphill közösségek

sokszínű ökológiája értékelő bemutatására szánja. Ebben kiemelkednek a

biodinamikus gazdálkodásra épülő, ám azon jóval túl is mutató camphil-
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li ökoszisztémák sajátosságai, valamint mai környezetvédelmi és társadalmi innovációi. Mint említettük, a biodinamikus gazdálkodás az antro-

pozófiából született és a gyógyító nevelés terápiájának alapvető eleme.

A közösség mezőgazdasági-kézműves tevékenységeibe bekapcsolódó ér-

telmi fogyatékos emberek a munka által értelmes és produktív ered-

ménnyel járó tevékenységgel tölthetik mindennapjaikat, kapcsolatba lép-

hetnek a Földdel, melynek életét az évszakok változásán keresztül megis-

merhetik és megtanulhatnak törődni az őket körülvevő élőlényekkel. Egy

teljes környezeti ökoszisztéma részeseivé válnak, finomodik környezetvé-

delmi érzékenységük, és egészséges táplálkozási szokások alakulnak ki
bennük. A biodinamikus gazdálkodás legismertebb közössége az első

camphill falu, az értelmi fogyatékos felnőtt emberek teljeskörű életfel-

tételeit biztosító észak-yorkshire-i Botton Village (McKanan, 2017).

Ám a biodinamikus termelésen túl megannyi környezetvédelmi jógya-

korlat indult már ki camphill közösségekből. A norvégiai Camphill Solborg

és Camphill Vidaråsen a vízszellőztetés egy hagyományos, fenntartható és

tájképbe simuló gyakorlatát alakította ki és terjeszti. Az írországi Camphill
Clanaboganban Martin Strum kialakította a biomassza technológián alapuló, fűrészpor-égetésű kazánját, melyhez metszésre szánt fűzfaültetvényeket

telepítettek, létrehozták a szennyvíztisztítás természetes módszerét, az
érdeklődőknek környezetvédelmi oktatást és képzést biztosítanak, sőt Íror-

szág „Fenntartható Energia” szervezetének megalapításában is részt vettek
a mára az egész országra kiterjedő innovációik és környezetvédelmi tevékenységük okán. De számos más ír camphill közösség lehet büszke körSCIENTIA PANNONICA
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nyezetvédelmi jógyakorlatára: a Camphill Ballytobin biogáz-üzemet mű-

ködtet, mely a közösség trágyáját és a városi ételmaradékot használja fel

metángáz képzésre, melyet elégetvén biztosítja a közösség melegvízellátását és fűtését, illetve a visszajuttatott üledékkel a környékbeli farmok

termőfölderő visszapótlásához járul hozzá. Sőt, mindezzel jelentős közösségépítő tevékenységet folytat, mert a camphill közösség szomszédai meg-

ismerik és bevonódnak annak közösségi és kulturális életébe (McKanan,
építéstechnikáiról, valamint képzéseiről híres, s az ökológiai tudatosságot
növeli a kisvárosi közösségben. A skóciai Camphill Tiphereth Pencuik

„Elveszett Édenkert” projektjébe kapcsolódott be visszaállítandó egy neves
19. századi kertet, míg a Vermont állambeli Heartbeet Lifesharing a helyi

közösség összefogásának számos jó példáját nyújtja: kooperatív ABC és

farmok, közös üzleti oktatás-tanulás és egyéb társadalmi vállalkozások.
Ezeken a neves kezdeményezéseken túl McKanan szerint minden camphill

közösség rendelkezik legalább egy környezetvédelmi innovációval, amely

összeköti a helyi települési közösség tagjaival: számos camphill nyilvános

ökoiskolaként is működik, közösségi komposztálási rendszert működtet,
tanösvényt alakított ki, tűzifát felhasználó vállalkozásba kezdett, újrahasz-

nosít, vagy éppen megosztja autóit a helyi közösséggel (McKanan, 2017).

Néhány ellentmondást azonban érdemes megemlíteni. Ma több olyan

gyakorlattal találkozhatunk számos ország camphill közösségeiben, melyek

újszerűnek tűnnek az antropozófián belül, vagy nem közvetlenül abból
származnak: ilyen az antropozofikus banki finanszírozás (pl. Németor-

szágban és Hollandiában), a „tudatos haldoklás”, az erőszakmentes kom-

munikáció, és a HANDLE (Holistic Approach to Neuro-Development and
Learning Efficiency) módszer terápiás alkalmazása. Másrészről bár a

„camphill közösségek ökológiájának zsenialitása” (McKanan, 2017, 167)
összeköti a természeti környezetért érzett felelősséget és törődést az életközösségben élés többi dimenziójával, azaz a közösségi élet aspektusai és a
környezetvédelem egymásba fonódnak, a környezetvédelem csupán a

camphill-i élet egyik, s nem is a legfőbb dimenziója. Ugyanakkor megany8. ÉVF. 1. SZÁM
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2017). A Camphill Callan közösségi művészeti fesztiváljáról, fenntartható
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nyi feszültség húzódik a mai környezetvédelmi mozgalom „egoista tenden-

ciái” és az antropozófia tanításai között, miközben a camphillek sokszínű

gyakorlata jelentősen gazdagította az ökofalu mozgalmat (McKanan,
2017).

A gyógyító nevelés pedagógiai gyakorlata két camphill közösségben
The Mount Camphill Community (Egyesült-Királyság)
Miként működik mindez a gyakorlatban? Hogyan valósul meg a gyógyító
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nevelés rendszerének fejlesztő munkája az értelmi fogyatékos gyermekek

és fiatalok camphill közösségi életében? Bár a szerző és forrásai az Egyesült Királyságból, kiemelten a The Mount Camphill Community tinédzserekkel és fiatal felnőttekkel foglalkozó közösségéből származnak, informá-

ciói alapvetően a világ valamennyi camphill közösségének működésére
jellemzőek.

1. ábra

The Mount Camphill Community, East Sussex, Egyesült Királyság: a főépület a kert felől
Forrás: https://bit.ly/3inK1vq

Az enyhe vagy közepes értelmi fogyatékossággal élő vagy tanulási ne-

hézségekkel küzdő, illetve valamilyen okból speciális nevelési igényű

gyermekek, tinédzserek és fiatal felnőttek, illetve felnőttek (Molnár, 2013)

egy camphill közösségbe orvosi javaslat, egy szociális munkás tanácsa
avagy a szülők kezdeményezése alapján, valamint az illetékes egészség-

ügyi hatóság javaslatára kerülnek („Student Applications”, 2019; „Our
SCIENTIA PANNONICA
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Offer”, 2019). Bekerülésük azonnal egy házhoz való csatlakozást jelent, s

először egy egy terminusnyi (kb. három és fél hónapos) próbaidőn vesznek részt, amely során kiderül, hogy megfelelő-e számukra ez az életmód

(Molnár, 2013, „Our Offer”, 2019). Beilleszkedésük elősegítésére és
egyénre szabott fejlesztési programjuk előzetes kialakítására házszüleik

egyikét nevezik ki („Voluntary co-workers”, 2019), akit a gyermek, illetve

diák (mindkettő student) mindennapi feladatai elvégzésében asszisztáló, a
szerint, egy 2-3 fős szobában helyezik el, s az első perctől bevonják új „csa-

ládja” életébe. Egy hétköznap a reggeli ébredéssel, tisztálkodással és a

reggeli előkészítésében való segédkezéssel indul, majd a hét órai reggeli
után az étkező, a konyha, a szobák és a fürdőszobák rendbetételével folyta-

tódik, melyet a házközösség tagjai együtt, illetve heti feladatbeosztás alap-

ján végeznek. Kilenc órakor kezdődik a tanítás, illetve a műhelymunka a

camphill különböző épületeiben, mely egyénre szabott órarend szerint,
kiscsoportokban folyik és egy-egy terminusra érvényes. A délelőtt két

tanórát vagy műhelyfoglalkozást jelent egy teaszünettel. A déli ebéd saját
házukban való elköltése után a diákok egy rövid pihenőt követően ismét két

fejlesztő nevelési szakaszban vesznek részt. Ez lehet egy műhelyfoglalko-

zás vagy a diákok egyéni fejlesztési programjai által meghatározott terápi-

ás foglalkozás, vagy az egyéni mentorukkal eltöltött, úgynevezett tutorial

óra. A délután négy órai teaszünetet követően egy testnevelés óra vagy a

napi közös séta vagy a valamelyik fiatal nevelő által szervezett szabadidős

foglalkozás (pl. origami) következik. A vacsora hat órakor kezdődik, amit

minden diák a saját házában költ el, és a reggelihez hasonló módon szer-

veződik. A közös rendrakás és takarítás után hetente néhány alkalommal

este nyolc órától egy egyórás közösségi szabadidős programot szerveznek,

melynek célja a diákok átmozgatása (pl. labdajáték, torna, néptánc). Végül

a ház közössége kilenc és tíz óra között elvégzi a lefekvéshez szükséges
előkészületeket, és a diákok tíz órakor nyugovóra térnek.

Az egyes tanórákat, illetve műhelyfoglalkozásokat a rezidens vagy eset-

leg óraadó gyógypedagógus nevelők vagy tanárok vezetik, illetve facilitál8. ÉVF. 1. SZÁM
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házban élő egyik nevelő (co-worker) is segít. Az új diákot a házban neme
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ják a Waldorf-pedagógia módszereit alkalmazva („Our Offer”, 2019).

Munkájukat egy vagy két fiatal nevelő, azaz a camphill közösségéhez egy

vagy két évre csatlakozott, többnyire külföldi egyetemista vagy fiatal segíti.

A tanórákon korosztály szerinti kiscsoportokban az alapkészségeket (olvasás- és nyelvi készségek, matematikai készségek, alapvető IKT-készségek)

fejlesztik minden diák egyéni értelmi és fizikai fejlettségének figyelembe

vételével („College Life”, 2019). A műhelyfoglalkozások az adott camphill

által kínált műhelytípusokban folynak, de általában jellemző a kertészke-
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dés, a gazdálkodás, a főzés (egy-egy házban) és a sütés (saját pékségben),
ami a közösség mindennapi igényeit látja el. Ezeket többféle, az adott
camphill közösségre jellemző műhelytípus egészít ki, mint például az asztalosműhely, a szövőműhely, a fazekasműhely, az üvegműves műhely stb.

(„Our Offer”, 2019). A diákok, évfolyamuk előírásai alapján, egy vagy két

műhelyhez csatlakoznak: az egyiket terápiás céllal kijelölik nekik, a másikat maguk választhatják, s minden tanévben lehetőség van a változtatásra,

amíg kiderül, hogy milyen területen szeretnének kiteljesedni. Ez lehetősé-

get ad a változatosságra és érdeklődésük kielégítésére, valamint egy adott

területre való specializációjukra, ami az úgynevezett Camphill College-ok

fejlesztő nevelésének alapvető célja, és felkészíti őket a felnőtt camphill

közösségi életre („College Life”, „Craft Workshops”, „Therapies”,
„Learning Through Movement and the Arts”, 2019).

A hétvégéken kissé más mederben folyik az élet. A reggeli egy órával

később kezdődik, a szombat délelőtt a szomszédos településen való közös

vásárlással telik, a délután a nagy séták és a Biblia-est (Bible Evening) előkészületeié, ami aztán öt órakor kezdődik. Ez a hét csúcspontja, amit
minden héten egy másik, a házban élő nevelő tart. A közös imádság, bib-

liaolvasás és annak értelmezése után egy ünnepi vacsora és beszélgetés
következik, majd az este a szokásos módon zárul. Ez a ház kis közösségének legbensőségesebb heti találkozója, minden lakó számára legfőbb ér-

zelmi-spirituális feltöltődési alkalma, amire csak nagyon ritkán, s a kitüntető megtiszteltetés jeleként hívnak meg egy más házban élő nevelőt.

A vasárnap délelőtt fő eseménye a felekezettől független, s az antropozófia
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spirituális tanításaival átszőtt istentisztelet. A nagy gonddal elkészített
vasárnapi ebéd után rövid kirándulás és szabadprogram zárja a napot, illet-

ve a hetet.

A camphill közösségi élet alapvető szervező elve a keresztényi ünnep-

kör, az antropozófiai tanítás számára jelentős ünnepnapok és az évszakok

változása. Legjelentősebbek közülük a Szent Mihály-nap, az advent, a ka-

rácsony, a húsvét és a pünkösd, valamint a nyári napforduló ünnepei. Ezek

hetekkel az ünnepnap előtt. A diákok és nevelők közös színdarabbal, zenei

előadással, tánccal készülnek rá, a nevelőknek gyakran több hetes lelki

felkészítő foglalkozásokat szerveznek (pl. az advent és a nagyböjt idősza-

kában), a diákok a házakat és közösségi tereket gondosan kitakarítják és

gyönyörűen feldíszítik, ünnepi kenyereket és péksüteményeket sütnek,

énekeket tanulnak stb. S bár ezek zártkörű rendezvények, az évente két
nyílt napon (Open Morning) és a nyári fesztiválon (Summer Festival) a

diákok családja, barátai és az érdeklődők is részt vehetnek. Ezeken a diá-

kok is aktívan segédkeznek: büszkén vezetik körbe rokonaikat a camphill

területén és mutatják meg a tanévben készített alkotásaikat.

A szabadidő minél változatosabb eltöltése is a holisztikus fejlesztés cél-

ját szolgálja. A korábban említett tevékenységformákon kívül, melyek a
camphill területén belül zajlanak, a diákok és nevelőik minden terminus-

ban részt vesznek olyan programokon, amik a környékbeli településeken,

vagy más camphillekben kerülnek megrendezésre. Például egynapos ki-

rándulásokra mennek (pl. túrázás egy természetvédelmi parkban, kaland-

park, abseiling), a környező települések zenei vagy színházi előadásait látogatják, éttermi vacsorával egybekötött mozizáson, úszáson vagy bowlingo-

záson vesznek részt avagy tanulmányi célú előadásokra vagy jótékonysági

vásárokra mennek egy másik camphill közösségbe („Our Offer”, 2019).
E színes programok nemcsak változatossá teszik terminusaikat, hanem

8. ÉVF. 1. SZÁM
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előkészületei és megünneplése átszövik a közösség mindennapjait már
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rendkívüli mértékben elősegítik társadalmi szocializációjukat és a közösségi kapcsolatépítést. 1

A mindennapi élethez, a szabadidőhöz és az ünnepekhez kötődő össze-

tett fejlesztés beágyazódik az egyes diákok egyéni fejlesztési programjába,

melynek része a sajátos terápiák alkalmazása. Ezek köre részben függ a

gyógypedagógus nevelők egyéni specializációjától, de szükség esetén külső
szakembereket is meghívnak erre a feladatra („Our Offer”, 2019; Halász,

2019). A leggyakrabban a művészetterápia valamely ágát alkalmazzák, mint
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például a festésterápiát, vagy az euritmiát, a zeneterápiát és a drámaterápi-

át. De olyan különleges gyógyító módszerek is előfordulnak, mint a lovasterápia, Bothmer-gimnasztika, a színes fényterápia, különféle masszázs-

formák, valamint a beszéd és nyelv-, vagy játékterápia („Therapies”, 2019;
Molnár, 2013; Halász, 2019). Ezek nagyon tudatos és tervezett beavatko-

zások a diákok életébe, s csak orvosi egyeztetés után és egy szakértői csapat

döntése nyomán kerülnek be a diákok órarendjébe („Our Offer”, 2019;

Halász, 2019).

A Velemi Camphill Gyermek Lakóotthon (Magyarország)
A Magyarországi Camphill Egyesület a Fogyatékos és Sérült Gyermekekért
kiemelten közhasznú szervezetet 2001. október 16-án alapította meg ti-

zenkét elkötelezett civil a Halász Zsuzsanna – Takáts Péter házaspár veze-

tésével. Céljuk az volt, hogy megújítsák a gyógyító nevelést Magyarorszá-

gon a „camphill gyógyító nevelés módszerének megismertetésével és beve-

zetésével”, hogy ez által a „fogyatékosság új értelmezését” érjék el („Külde-

tésünk”, 2019). Ezt legalább egy, a „camphill módszer”-t alkalmazó gyermekotthon létrehozásával kívánták elérni, ahol az antropozófiai megisme-

rés útján haladó nevelők annak „életszemléletét és emberismeretét” alkal-

mazzák a szellemileg fogyatékos gyermekek nevelésében. Reményeik sze-

1

A Mount Camphill Community közösségének hétköznapi és ünnepnapi életéről, szabadidős és az

egyes műhelyekben töltött tevékenységeiről, valamint a helyi (Wadhurst, East-Sussex, UK) kö-

zösséggel való aktív kapcsolatáról számos kép található a közösség Facebook oldalán, ami itt tekinthető meg (2019. 06. 02.): https://bit.ly/2S7l9h1
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rint ezt több másik fogja követni, amelynek megszervezéséhez, finanszíro-

zásához, és működtetésének támogatásához az önrendelkezés jogát tiszteletben tartva segítségüket ajánlották fel („Küldetésünk”, 2019).

A Magyarországi Camphill Egyesület elsődleges küldetése az, hogy meg-

változtassa a magyar emberek szemléletét az értelmi fogyatékossággal élő

emberekről, akikre a társadalom a másféle fogyatékossággal rendelkezők

mellett kevesebb figyelmet szentel (Kiegészítő melléklet, 2019). Fogyatéa legfontosabb, hogy bennük az „önálló személyiséggel rendelkező em-

ber”-t lássuk, a „teljes embert mint önálló egyéniséget” („Küldetésünk”,

2019). Őket pedig úgy lehet megérteni, ha „többféle síkon” foglalkozunk
velük, s ha azt a szemléletmódot fogadjuk el, hogy „bármennyire is fogya-

tékos az a ’szerszám’ vagy a ’hangszer’ amivel megszülettek, a ‘játékos’ ak-

kor is megpróbál játszani rajta’’ („Küldetésünk”, 2019).

Ennek az egyedi melódiának a felcsendüléséhez és kiteljesedéséhez biz-

tosított eszközt az első magyarországi camphill közösség létrehozása, me-

lyet többéves előkészület és fáradozás után 2007. augusztus 25-én sikerült
megnyitni Velemi Camphill Gyermek Lakóotthon néven, amely 2012. márci-

us 31-éig működött a Vas megyei kistelepülésen. A magyar camphill kö-

zösség a nemzetközi Camphill Movement részeként, abban a KözépEurópai Camphill Régió tagjaként jött létre (Takáts, 2019), ezért felépítése
és működése sokban megegyezett a fentebb ismertetettekkel.

Akárcsak Königék első közössége, a velemi lakóotthon is az antropozó-

fia szellemtudományának tanításai iránt elkötelezett, a gyógypedagógiához
korábbi tevékenységeik alapján köthető civil személyek indíttatásából jött

létre, melyhez kis lakói családjaik saját megkeresése alapján csatlakoztak.

A Vas megyétől használatra kapott területen kialakított nappali fejlesztő

terápiás és foglalkoztató központ, a gazdaság és az újonnan épült családi
ház tíz 6–12 éves értelmi fogyatékos gyermek, két házszülő és négy nevelő
otthona lett, míg a faluközösségből egy szakács és egy állatgondozó segí-

tette mindennapi munkájukat. A gyerekek viszont a nagy-britanniai

camphill közösségektől eltérően nem évente négyszer, hanem előbb há8. ÉVF. 1. SZÁM
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kos-képe szerint bár sokféle típusú és szintű értelmi fogyatékosság létezik,
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rom-, majd kéthetente is hazatérhettek családjukhoz (Halász interjú,

2019; „A velemi otthon története”, 2019).

A gyerekek többsége autista volt, a többiek Down-kórban, születési sé-

rülés okán szerzett értelmi fogyatékosságban vagy Rett-szindrómában

szenvedtek avagy magatartás-zavarral küzdöttek. A camphilli gyógyító
nevelés módszertana alapján a gondozott gyermekek esetmegbeszélésen

alapuló, egyedi fejlesztési terv szerinti nevelésben részesültek, amit Velemben nem a gyógypedagógia hagyományos módszereivel, sem valamely
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előírt terápiás programmal, hanem az „élet kínálta” terápiával (Halász in-

terjú, 2019) valósítottak meg. Például a kerti munkák során az autista diá-

kok hordták be a fát, illetve gondozták a disznókat, ami egy-egy sajátos,

autizmushoz köthető betegségtünet enyhítését, illetve megszüntetését

célozta, s azokban jelentős javulást eredményezett. A gyógyító nevelés

terápiái közül alkalmazták a gyógy-euritmiát, a napi gyaloglást és a lovagló

terápiát, valamint a festés- és zeneterápiát. Mindez fejlesztette a diákok
egyéni test- és térérzékelését, mozgáskoordinációját és fizikai erőnlétét,

továbbá harmonizálta napi állapotukat és elősegítette érzéseik kifejezését
(Halász, 2019). Fontos megjegyezni, hogy egyéni értelmi fogyatékossági

állapotukra semmilyen gyógyszert nem szedtek velemi tartózkodásuk ideje

alatt, s kezdeti agresszióik fokozatosan elmúltak a speciális nevelés hatására (Halász-interjú, 2019).

Az értelmi fogyatékos gyerekek oktatása itt is korosztályuk szerinti kis-

csoportokba sorolva folyt, a Waldorf-iskolák szokásos tananyagát alkal-

mazva, és háromféle tanóra keretében: fő oktatás, szakóra és gyakorlóóra.
Fejlesztő oktatásuk alapja a tanulásra irányuló akaratuk megerősítése volt.

Egy-egy tanítási alkalmat valamely kezet-lábat megmozgató, verses vagy

énekes gyakorlattal kezdték, hogy fókuszálják a gyerekek figyelmét és előhívják akaratukat a tanulásra. A tananyag bemutatása után személyes

munka következett a tanárt segítő nevelők asszisztenciájával, majd az
egyéni eredmények és a megélt tapasztalat megosztásával zárult. A tanórák
kiemelt célja a gyerekek egyéni tapasztalatait egybefűző osztályközösségi

élmény kialakítása és akaratuk megerősítése volt, melyen keresztül kezelSCIENTIA PANNONICA
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ték tanulási nehézségeiket (Halász, 2019). A velemi camphill közösségben

folyó holisztikus oktató-nevelő fejlesztés eredményességét a diákok állapo-

tának jelentős javulása bizonyítja, amit a szülők örömteli meglepetése és
például az a rendkívüli eset tükröz, amikor az egyik autizmusban szenve-

dő, nem beszélő kis diák bekerülése után fél évvel egy teljes mondatot
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alkotva először szólalt meg (Halász-interjú, 2019).

2. ábra

A Velemi Camphill Gyermek Lakóotthon épülete
Forrás: http://bit.ly/3rXaDow

A camphilli életmód és az életreform mozgalmak kapcsolata
Miként értékelhetők a fenti elvek és gyakorlatok az életreform mozgalmak
szempontjából? Milyen kapcsolat van a bő száz évvel ezelőtti úttörők taní-

tásai és a camphilli életforma 21. századi megvalósulása között? Az életre-

form mozgalmak alapvetően önreformra törekedtek, és az egyén és életkö-

zösségei (kommunák) „alulról jövő” kezdeményezésein keresztül remélték

orvosolni a 19. század végi kapitalista gazdasági és társadalmi rendszerek
8. ÉVF. 1. SZÁM
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torzulásait, valamint az emberi lélekben és testben okozott károsodásokat

(Krabbe, 2018; Németh–Ehrenhard, 2018). Az önmagától, embertársaitól

és a világtól is elidegenedett ember a természettel, a munkával és az Isten-

nel való kapcsolatának újraértelmezésén keresztül kereste a megbékélést
önmagával, embertársaival és a világ egészével. A természethez való vissza-

térés, az öngyógyítás és a spiritualitás alapvető módjai voltak e folyamat-

nak és összekötötték a sokszínű életreform mozgalom egyes irányzatait
(Németh–Ehrenhard, 2018). Amint azt fentebb láthattuk, nagyon erős a
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hasonlóság az antropozófia, a gyógyító nevelés és a camphilli életközössé-

gekben megvalósuló életmód, valamint az életreform mozgalmak között, s

nemcsak az értelmi fogyatékkal élő gondozottak, de az őket tanító-nevelő,

velük együtt élő, dolgozó-ünneplő nevelők és családtagjaik esetében is.
Egy camphill közösség a társadalmi befogadás és az önreform olyan magas
szintű példája, amely mára iránymutatóvá vált az oktatás, a szociális munka

és az orvoslás terén is (Jackson, 2013).

Krabbe (2018) szerint az életreform mozgalmak irányzatai egy rejtett

belső összefüggésrendszer köré szervezhetők, melynek egyik ága, az indi-

viduális-genetikus életmód reform szoros kapcsolatban állt az ezoterikus
vallási irányzatokkal, melyek az ember elidegenedésének leküzdésére kí-

náltak utakat. A „harmadik út evangéliumá”-nak az ember és természet

összetartozását hirdető egyik új, spirituális vallási formája volt az egyetemes
teozófiai mozgalom, amelyből Rudolf Steiner megalkotta az antropozófia

irányzatát (Németh–Ehrenhard, 2018). Mint fentebb említettük, tanításai

képezik a camphill közösségek vallási- életfilozófiai-életvezetési kánonját,

annak abszolutizmusa máig e közösségi élet alapja (McKanan, 2017).
Ezért a camphillben élő nevelőknek (long-term és short-term co-workers),
valamint a külső alkalmazottaknak is tisztában kell lenniük az antropozófia tanításaival a feladatkörüknek megfelelő szinten. Erről vagy eleve képe-

sítéssel rendelkeznek (long-term co-workers, a gyógypedagógusok), vagy

belépéskor egy bevezető képzést kapnak (alkalmazottak), vagy folyamatos

belső oktatásban részesülnek (short-term co-workers). Az étkezés előtti és
utáni imák, a szombati Biblia Estek Szentírás-értelmezései, a vasárnapi
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istentiszteletek, az étkezőasztal feletti beszélgetések, az évszakokhoz kötő-

dő vallási ünnepek ideológiája, a karácsonyi színdarab és a karácsonyfa

feldíszítésének módja, a kórusénekek szövegei, sőt a gyógyító nevelés heti
esettanulmányainak értelmezése is mind Steiner összetett antropozófiai

tanításának átadására szolgálnak.

Ugyanakkor az életreform mozgalmak többségét Krabbe az „ökológiai

típusú respektív szociogenetikus életreform” csoportjába sorolja (Németh–

egy új közösségi élet megszervezése volt a városból elmenekülő ember

számára. A vidéki, érintetlen természet közelében létrehozott (pl. Monte

Veritá, a gödöllői művésztelep), gyakran önellátó (pl. Éden Gyümölcstermelő

Kolónia) kommunák az életreform mozgalmak legplasztikusabb megnyil-

vánulásai voltak, melyeknek egyértelmű párhuzamai a vidéki camphill

közösségek. Ezek, mint láttuk, nagy kiterjedésű, biodinamikus gazdálko-

dást folytató vidéki birtokok, melyek egyúttal olyan életközösségek is (life-

sharing), melyekben együtt tanul, dolgozik, él, ünnepel az egészséges és a
fogyatékos ember az év 365 napján. Az összetett és a mai kor számára is

példaértékű természetvédelmi kezdeményezéseket felmutató camphilli

ökoszisztémák (McKanan, 2017) méltó leszármazottai az életreform mozgalmak korabeli természetképének és újító törekvéseinek: a termőföld
tiszteletére épülő mezőgazdaságnak, a természetközeli életmód megannyi

megnyilvánulásának (pl. természetgyógyászat, vegetarianizmus és termé-

szetvédelem), vagy a természeti környezet szépségei dicséretének (pl. a

preraffaeliták és a szecesszió) (Németh–Ehrhard, 2018). Azonban a biodi-

namikus mezőgazdaság módszerének kialakításával, innovatív környezet-

és természetvédelmi gyakorlataival, valamint az önfenntartásra, az ener-

giahatékonyságra és a fenntarthatóságra törekvő gazdálkodásával a Camp-

hill Mozgalom messze túlszárnyalja az életreform mozgalmak jószándékú,

ám néha naiv kezdeményezéseit (pl. az Éden Kolónia, lásd Baumgartner,
2018, vagy a Monte Veritá, l. Böhme, 2018). Sőt, ezek az ökofalvak mai

mozgalmában is kiemelkedő, példaértékű gyakorlatnak számítanak (Hall,

2015; McKannan, 2017).
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Ehrhard, 2018, 33), melynek célja egy új otthon megteremtése és egyúttal

SITKU KRISZTINA

Krabbe (2018) az életreform mozgalmakat egymáshoz való időbeli-

tematikus viszonyuk szerint is rendszerezi: a „specifikus életreform” vagy
„magirányzatok” csoportjára (vegetarianizmus, természetgyógyászat és
testreform), a „periferikus életreform törekvések” csoportjára (antialko-

holizmus, település-, föld- és lakásreform, ezoterikus vallási irányzatok),
valamint egy rendkívül sokszínű tevékenységi kör csoportjára osztva őket
(pl. testkultúra mozgalom, reformpedagógiák, iparművészeti mozgalmak,

a hagyományos építészet, táj- és természetvédelem irányzatai). Ezek kap-
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csolata koncentrikus: a magirányzatokat körbeveszik a periferikus kezdeményezések, melyeket viszont körbe ölelnek a belőlük leszármazott, szé-

leskörű életmód, művészeti, pedagógiai és egyéb mozgalmak. Mint fen-

tebb láttuk, a vegetarianizmus, a természetgyógyászat és az alkoholmen-

tesség a camphilli életmód integráns részei, illetve a gyógyító nevelés alap-

elvei közé tartoznak, továbbá olyan gyakorlatokkal egészülnek ki, mint a
saját termelésű, organikus alapanyagokból előállított, ám mértékletes

mennyiségű étkezés, a visszafogott stílusú öltözködés és megjelenés, a homeopátiás orvoslás és a természetes tisztítószerek használata, vagy a ko-

rábban ismertetett megannyi mai, fenntartható környezetvédelmi gyakorlat (McKanan, 2017).

A művészet területén megemlítendő a letisztult, funkcionális és termé-

szetes alapanyagokból előállított lakberendezési eszközök használata, az

organikus építészeti stílus megteremtése és képviselete (elindítója Steiner

Goetheanumja Dornachban, de lásd pl. a Milton Keynes Camphill Commu-

nityt), a terápiás célú drámapedagógia, a festészet és a kézműves foglalko-

zások vagy a harangművészet és az euritmia magas táncművészete, melyek

mind beleolvadnak a camphill sokszínű ökológiájába (McKanan, 2017).
Az antoprozofikus mozgáskultúra hétköznapi szintjén pedig kiemelkedő
jelentőségű a napi mozgás biztosítása: a sportfoglalkozások (gimnasztika,
egyes labdajátékok), a szabad levegőn való napi séta (legalább 1 óra) és a

heti táncház (néptánc), melynek testi-lelki egészségmegőrző és kikapcso-

lódást biztosító szerepe van.
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Végezetül számos hasonlóság mutatható ki az életreform mozgalmak

fogalmi vezérmotívumai (Buchholz, 2018) és a camphill közösségek hat

alapvető értéke (Jackson, 2013) között. Az életreform mozgalmak „igaz”

(mint „őszinte” és „hiteles), valamint „valódi” és „eredeti” fogalmai a testkép, a viselkedés, a cselekvés, az esztétika és az erkölcsiség terén egyértel-

műen felfedezhetők a camphill közösségek értékrendjében: etikájában,
esztétikájában, művészetében és moralitásában. A „tisztaság”, a „világosvalamint a spiritualitás értékében (Jackson, 2013) lelhetők fel, de megnyil-

vánulnak az organikus építészetben és lakberendezésben, az organikus

élelmiszertermelésben, valamint a környezetvédelmi gyakorlatokban.
A „természetesség” mint természetközeli életmód vezérfonala és a camphill

közösségek értékei közti kapcsolat már nem is igényel külön magyarázatot:
utóbbiak az előbbi egyértelmű továbbélései, sőt a fenntarthatóság és az

ökológiai érzékenység értékeinek mai gyakorlataival tovább is fejlesztik az
életreform irányzatokat. A „szépség”, „méltóság” és „megnemesítés” pedig

a gyógyító nevelés fogyatékos-képében és az antropozófia emberképében
még magasabb rendű értelmet nyer.

Összegzés
Összességében a Camphill Movement közösségeiben követett életmód, a
„Camphill ökológiája” (McKanan, 2017) és a gyógyító nevelés szociálterá-

piás rendszere az antropozófia második, majd további generációin keresz-

tül átörökítette, kiteljesítette és magasabb szintre emelte az életreform
mozgalmak legtöbb tanítását. Külön hangsúlyozandó, hogy tartósan, im-

máron majdnem száz éve folyamatosan fenn is tudja tartani egyedi gyakorlatát, szemben az életreform mozgalmak legtöbb kezdeményezésével. Kö-

nig izolációs elve, mely ma egy új minőségi szinten kell, hogy megvalósul-

jon (McKanan, 2017), megtartotta és tovább gazdagította az alapítók elveit és gyakorlatait. Ugyanakkor a camphill közösségek egyes értékek terén

határozottan elválnak az életreform mozgalmak egyes tanításaitól. Ilyen a

társadalmi inklúzió a 19. század végén még érthetetlennek tűnő (Magyar,
8. ÉVF. 1. SZÁM
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ság” és az „átláthatóság” fogalmai a camphillek mindennapi ritmusában,
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2018) „szélsősége”, azaz az értelmi fogyatékkal élő emberek az élet minden

területén való egyenrangúnak tekintése, valamint az a nemzetközi és mul-

tikulturális közösségi tagság, amely maximálisan befogadó környezetre
talál a camphill közösségekben.

A 21. század szempontjából értékelve a camphillek számos korunkbeli

jelentőséggel bíró értéket hordoznak. Ilyenek a már említett társadalmi
befogadás és a részvétel, hisz a camphill közösségek a különféle értelmi fo-

gyatékossággal vagy bármilyen tanulási nehézséggel küzdő gyermekek,
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fiatalok és felnőttek számára biztosítanak fejlődési és kiteljesedési lehetőséget, s őket a tanulás, munka, mindennapi élet valamennyi aspektusába

bevonják. Egy másik értékpár a közösségi élet és a kölcsönös támogatás
biztosítása, amelynek révén jelentősen fejlődnek, sőt „kivirágoznak” ezek a

személyek. Továbbá a környezet- és természetvédelem, valamint a fenn-

tarthatóság értékei áthatják a camphill közösségek mindennapi működését
(„Contemporary Relevance”, 2019). Ezáltal pedig nemcsak saját, de a helyi

települési közösségre vagy akár regionális és országos szinten is kialakuló

tanuló közösségek kiépüléséhez járulnak hozzá (Jackson, 2013; McKanan,
2017).

Mindezek alapján kirajzolódik a társadalom számára gyakran ismeret-

len, vagy elszigetelődéssel vádolt camphill közösségek egy teljesebb arca,

melyet pironkodva, de lelkesen szemlélhet a kívülálló: megannyi valódi
érték és hasznos gyakorlat, mely a 21. századi ember testi, lelki és spirituális megújulását szolgálhatja.
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The heritage of the Life Reform Movements in today's
Camphill Movement

Abstract
The rich and colourful heritage of the late-19th century Life Reform Movement
(LRM) survives in the present-day communities of the international Camphill

Movement. Joining such a life-sharing community involves the newcomer’s full

by the teachings and preserve the practice of several branches of LRM. Especially

one of its peripheral religious trends (Krabbe, 2018), the theosophic-esoteric

Christian teaching of anthroposophy and Waldorf-pedagogy (Németh–
Ehrenhard, 2018) have had a determining influence on the camphill system.

Rudolph Steiner’s teachings, together with Karl König’s curative education

(McKanan, 2017) aim at the holistic development of mentally disabled children

and adults in the hope of providing them with a full life. Therefore, our paper
investigates the surviving traits of the Life Reform Movement in 21st century

camphill communities by describing and analysing the theoretical background
and everyday practices of the camphill lifestyle, curative education and their complex pedagogical system. Our research was based on the content analysis of the
latest English and Hungarian literature, and the website and Facebook pages of

selected English, Scottish, American and Hungarian camphill communities. This

was supplemented by the author’s first hand experience of the Mount Camphill
Community, UK and data from an in-depth interview with Zsuzsanna Halász, a

leader of the Hungarian Camphill Association. Our results show that the ’ecology

of Camphill’ (McKanan, 2017) and the social therapeutic system of curative education have preserved, extended and raised most of the teachings of the LRM to a

higher level by the second and further generations of anthroposophy. However, in
terms of social inclusion, as the equality of mentally imapired people in all aspects

of life, as well as the internationality and multiculturality of its communities are

important distinctions. The camphill values of inclusion and participation, life-

sharing and mutual support, environmentalism and sustainability not only further
the special educational objectives of the Camphill Movement, but also provide a

wealth of good practices to wider society and promote the formation of new
learning communities (Jackson, 2013; McKanan, 2017).
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immersion into its unique way of life and educational system which are inspired
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