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Előszó

M ost kivételesen mindenek előtt  a köszönettel kezdeném: szóval 
köszönöm először is annak a kevés embernek, akik segítettek ösz-

szerakni ezt a számot, ez alatt a rövid idő alatt is. Kiemelt köszönet jár Judit-
nak, aki mindig nagyon sokat segít nekem ebben. 

Hétvégén rendbe tettem a könyvespolcot. Amikor kész lett, és büszkén vé-
gignéztem rajta, arra gondoltam, hogy ilyennek kellene lennie az újságnak is. 
Az újság lenne a polc, a könyvek rajta a cikkek. Mindegyik egy kis különálló 
része az egésznek, de mégis egy nagyot alkotnak; mindegyik egy kicsit más, egy 
kicsit egyéniség – ahogy minden ember. Én az igazi jó újságot úgy képzelem el, 
mint ezt a könyvespolcot, sok színes cikkel, amit sokféle színes ember ír. 

Számomra az a jövő év feladata, hogy legyen egy állandó tagokból álló szer-
kesztőség, akik megvalósítják ezt! 

Ezzel a számmal kívánok jó olvasást, és szép, hosszú nyári szünetet:

a szerkesztőség nevében 

Palya Noémi
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Ebben a számban lelkes zenetanárunkkal, 
Justin Júliáva l folytatott beszélgetésem olvashatjátok.

•  Milyen gyermekkorod volt?
Győrben nőttem fel, három testvérem-

mel. A húgaim sokkal  atalabbak 
nálam, de az öcsém és köztem csak 
másfél év van, így kiskoromban vele 
játszottunk, beszélgettünk, vereked-
tünk sokat. Minden hétvégét az uno-
katestvéreinkkel töltöttünk, bóklász-
tunk a Duna-parton, fára másztunk, 
rossz időben társasoztunk, kártyáz-
tunk. Ahogy megtanultam olvasni, 
faltam a könyveket, imádtam belépni 
a gyerekkönyvtárba és válogatni a 
könyvek közül.

Anyukám is zenetanár, ő gyakran leült 
a zongorához otthon is, főleg Beetho-
ven szonátákat játszott, vagy Schubert 
dalokat énekelt és zongorázott. Ezek 
a dallamok akkor nekem nagyon va-
rázslatosak voltak, egy más világba 
repítettek. Apukám nem tanult zenél-
ni, és bűn hamisan énekelt, de ennek 
ellenére nagyon szerette a zenét, és so-
kat is énekelt nekünk. Érdekes módon 
egyáltalán nem zavart a hamissága, 
szívesen hallgattuk. Nagy mesélő is 
volt, és mivel jóval idősebb anyukám-
nál, még egy nagyon más világban 
nőtt fel. Rengeteg izgalmas sztorija 
volt a második világháború idejéből, 
amit gyerekként élt meg, és az ötven-
hatos forradalomról is elsőkézből kap-
tuk a történeteket, mivel apukám is ott 

volt műegyetemistaként az események 
sűrűjében. 

Zenei általános iskolába jártam, ami azt 
jelentette, hogy mindennap volt ének-
óra, és heti háromszor kórus, emellett 
zongorázni, és hegedülni tanultam. A 
kóruséneklés központi szerepet töltött 
be az életünkben, sokat koncerteztünk, 
utaztunk, minden évben külföldre is 
eljutottunk, ami akkoriban még nagy 
szó volt, mert a családdal egyáltalán 
nem jártunk külföldön.
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• Mi szerettél volna lenni? Mi volt 
az akkori jövőképed?
Van egy olyan emlékem, hogy többször 

iskolásat játszottam a babáimmal, 
és hogy alig vártam, hogy az öcsém is 
iskolába menjen, és matekdolgozatot 
írathassak vele :-) , de nem fogalma-
zódott meg bennem, hogy tanár akarok 
lenni.

Bár anyukám énektanár volt, sosem ve-
zetgetett errefelé, hagyta, hogy magam 
találjam meg az utamat. Nyolcadik-
ban mondta a szolfézs- és a zongorata-
nárom is, hogy me hetnék tovább zenei 
irányba, de én nem akartam zongorista 
lenni, napi sok órát gyakorolni, és bár 
szerettem a szolfézst, el sem tudtam 
képzelni, mi lehet jó a szolfézstanítás-
ban. A város menő gimnáziumába je-
lentkeztem, mint minden jó tanuló az 
osztályból, de annyira nem tudtam, 
hogy mi is akarok lenni, hogy első hely-
re a humán, másodikra a reál tagozatot 
írtam be. 

• Milyen volt a kamaszkorod? 
Jó gyerek voltam, elég volt rám csúnyán 

nézni, akkor már rendesen viselked-
tem, és az iskolában fontos volt, hogy 
jól teljesítsek. Ez kamaszkoromban is 
megmaradt. Ugyanakkor rengeteget 
bandáztam, buliztam, nagyon szeret-
tem táncolni, koncerteken tombolni, 
fesztiválokra járni.

Ekkor kezdtem zenekarokban énekelni, 
sokféle stílust kipróbáltam a hip-hoptól 
kezdve a gothic metálon és a funkyn ke-
resztül a jazzig. 

• Mi volt a legnagyobb „őrültség”, 
amit valaha csináltál? 
Eszembe jut több dolog, ami most felnőtt 

fejjel őrültségnek hangzik, és izgulha-
tok, hogy majd a gyerekeim is csinál-

nak e hasonló hülyeségeket… mesélek 
egyet:

16 éves voltam, amikor először mentem 
a Sziget fesztiválra (akkor még Diák-
szigetnek hívták). Egy barátnőmmel 
mentünk, egész hétre, sátorral. Amikor 
vége lett a fesztiválnak, akkor úgy dön-
töttünk, hogy ott maradunk még pár 
napot Budapesten, mert ugye vidékiként 
nagyon nagy buli volt a fővárosban 
bóklászni… 

Anyukámnak azt mondtam a telefonba, 
hogy a barátnőm rokonánál fogunk 
aludni, talán ő is valami hasonlót 
mondott otthon. A sátrat beraktuk 
egy csomagmegőrzőbe, aztán az egész 
napot a Szépművészeti Múzeumban 
töltöttük, utána kisétáltunk a Mar-
git-szigetre, leterítettük a hálózsákot 
egy szimpatikus füves részen és ott töl-
töttük az éjszakát. Másnap már nem 
emlékszem, mivel töltöttük a napot, de 
este ugyanígy „megágyaztunk” szé-
pen a Vérmezőn  a Délinél. Nem volt 
bennünk veszélyérzet, nem gondoltuk, 
hogy bárki is bánthat minket, pedig 
nem sokkal korábban késeltek meg egy 
lányt a Margitszigeten. Nekünk sze-
rencsénk volt...

• Hogyan lettél tanár? Mikor/ho-
gyan találkoztál a Waldorffal?
Általános iskolás koromban, amikor ma-

tek órán odaültettek egy gyengébb ma-
tekos mellé, jó érzés volt, hogy sikerült 
neki segítenem, hogy jobban megértse a 
dolgokat. 

Amikor elkezdtem a gimnáziumot, vé-
gül a humán tagozaton, akkor egy év 
múlva találkoztunk az egykori zene-
iskolai szolfézsos csoporttársaimmal. 
Abból a csoportból mindenki zenei pá-
lyára ment, kivéve engem és a barát-
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nőmet, aki szintén a gimit választot-
ta. De már kezdett nekünk hiányozni 
a zenetanulás, és amikor mondták a 
többiek, hogy másnap lesz pótfelvételi 
a Konziban (zeneművészeti szakkö-
zépiskola), gondoltuk, megpróbáljuk. 
Így kötöttem ki mégis szolfézs sza-
kon. 

Ettől kezdve a gimnázium mellett dél-
utánonként oda jártam. Ez heti 15 
órát jelentett pluszban. Még így is 
sokáig csak hobbiként gondoltam a 
zenére, de az érettségire már tudtam, 
hogy csakis énektanár akarok lenni. 
A kóruséneklés szeretete továbbra is 
megmaradt, így mentem ének-zene, 
karvezetés szakra. Azóta sem tudok 
mást elképzelni, amivel szívesebben 
foglalkoznék.

A Waldorfra pedig úgy találtam rá, 
hogy amikor az első gyerekem szüle-
tett, kerestem valami olyan könyvet, 
ami biztos fogódzó lehet a neveléséhez. 
A hétköznapi pszichológiánál mélyebb 
ismeretre vágytam. Ekkor ajánlotta 
nekem egy ismerősöm Rudolf Steinert, 
és elolvastam egy könyvét a gyerekne-
velésről. Igazából teljesen lenyűgözött, 
hogy van egy olyan pedagógiai mód-
szer, ami szellemi tanításokon alapul. 
A Waldorf-pedagógiáról korábban csak 
az általánosan elterjedt előítéleteket 
hallottam, de most elkezdtem utána 
olvasni, és egyre jobban megtetszett. 
Hamarosan biztos lettem benne, hogy a 
gyermekeimnek is ezt akarom, és én is 
ilyen iskolában szeretnék tanítani. Ez 
az egy év, amit itt töltöttem, csak még 
jobban megerősített ebben.

Palya Noémi
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Te tudtad? 
Hihetetlen tények tanárainkról…

Korábbi számaink egyik legnépsze-
rűbb rovatát szeretnénk feleleveníte-
ni. Ezúttal a már néhány évvel ezelőtt 
megjelent érdekességekből olvashat-
tok válogatást. Ősszel jelentkezünk a 
sorozat folytatásával.

Te tudtad,hogy…
• Csilla néni balett-táncosnak készült 
és eljutott a Balettintézet felvételijén a 
harmadik fordulóig? És azt, hogy két 
év alatt gyalog végigment az Országos 
Kéktúrán (több, mint 1000 km!)?
• Betti néni négy évig volt gyermekvas-
utas? És azt, hogy országos gyorskorcso-
lya-bajnokságon ezüstérmet szerzett?
• Anna néni négy évig Kubában élt? És 
azt, hogy 5 testvére van: 3 húga és 2 öcs-
cse? 
• István bácsi részt vett egy repülőgép 
lelövésében? És hogy világított egy agy-
műtéthez?
• Magdi néni a Vasasnál kézilabdázott, 
amíg el nem küldték, hogy inkább ping-
pongozzon? És azt, hogy több évig do-
hányzott? És hogy kedvence minden, 
ami kókuszos, még egy macskája is volt, 
amit Kókuszkának hívtak!
• Jutka New Yorkban egy háztetőn 
aludt? És azt, hogy Londonban Kentu-
cky Fried Chicken-ben dolgozott? És 
azt, hogy korábban díjugratásban szer-
zett érmeket?
• Ibolya falát saját kézzel festett pipacs-
virágokról készült festménye díszíti? 

A szerkesztőség
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Szociális praktikum Ausztriában
A 11-esek az év utolsó három hetét szociális munkával töltik. Néhányan közülük 
nem Budapesten, hanem külföldön: Erdélyben, Skóciában, Finnországban illetve 
Ausztriában végzik gyakorlatukat. Ezúttal két lány tudósítását olvashatjátok 
Breitenfurtból, az osztrák Camphillből.

E gy takaros kis „faluba”  érkez-
tünk, színes házakkal, patakkal, 

rajta fahíddal. Már első látásra arról 
árulkodott minden kis részlete, hogy a 
hely működésének alapelvét ugyancsak 
Rudolf Steiner ötlötte ki. 

Először nem volt ott senki, aztán 
megpillantottunk valakit a szamár ka-
rámnál ácsorogni. Barátságosan köszön-
tünk neki, és intettünk, erre ő hangosan 
felmordult. 

– Grrrr.... 
Mi erre ijedten néztünk egymásra: 

„Hová csöppentünk?”
A különböző szintű fogyatékossággal 

élő emberek 5-7 fős csoportokban élnek 
egy-egy házban, az állapotuktól és ag-
resszivitásuktól függően. Mindenkinek 
van saját szobája, tele azokkal a tárgyak-
kal, amiket otthonról hozott, vagy az itt 
dolgozóktól kapott.

Délelőtt a gondozottak  „Werkstatt”-
nak nevezett kézműves foglalkozáson 
vesznek részt gondozóik segítségével. Ez 

már nekünk, sokéves Waldorf iskolások-
nak sem volt meglepetés. Volt, amikor 
énekeltünk, táncoltunk, festettünk, ma 
pedig madáretetőt készítettünk. A mi 
csoportunkban, ahol súlyosabb fogyaté-
kosok vannak, ez főleg a gondozók mun-
kája volt. A gondozottak közül kevesen 
tudnak beszélni, de ha tudnak is, csak 
pár szót, és nem összefüggő mondatok-
ban.

Hogy miben tudunk mi segíteni? 
Már az első nap etettünk. Sokan nem 

esznek szilárd táplálékot, és a teát is csak 
sűrítve tudják elfogyasztani. Másrészt 
sokszor megyünk sétálni, de ott vannak 
a házimunkák is, mint a ruháik mosása, 
vagy a konyhában a mosogatás.

Először persze ijesztő volt látni, hogy 
egy felnőtt embert is pelenkázni kell, de 
két nap után elkezdtük egészen másként, 
más szemmel nézni és látni őket. Egé-
szen mások, különlegesek, de emberek.

Palya Noémi & Pusztai Réka
Breitenfurt – Dorfgemeinschaft Camphill
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Sikerversek a 10.-es   
De miért olyan különleges, 
ha pár gyógyszerrel véget tudsz neki vetni?
Azt mondják, mindig van remény, 
soha ne add fel,
De ha nem látsz kiutat, mégis mit teszel? 
Azt mondják mindenre, ott a hit, 
de ki bizonyítja, hogy Isten létezik? 
Azt mondják, ha jól élsz, a mennybe kerülsz, 
De mi van, ha a pokol az, 
mert annál rosszabb csak a Föld? 
Ezernyi kérdés, melyekre nincsen válasz, 
Engem azonban jobban érdekel az…

***

HALLGATOM

Hallgatom az esőt, ami az ablakomon dobol,
Hallgatom a sötét szobába beszűrődő zeneszót. 

Hallgatom a halkan surranó lépteket, 
Hallgatom a régen elsuttogott ígéretet. 

Odakint a virágok szomjasan nyújtóznak az ég felé, 

Idebent a zongora abbahagyja a zenét. 
S hiába bukik elő néha egy – egy napsugár, 
Nem marad más, csupán a halk félhomály. 

Halkan dúdolni kezdek,
hogy megszűnjön a mély csend, 
Lehunyom a szemem, 
és a gondolataimba mélyedek. 
Képek villannak a fejembe, egy hajszálon függök, 

Arcomat a térdemre hajtom,
 és csak hallgatom az esőt. 

***

Remény vezet minden veszélyes ösvényen, 
Mit életnek nevezett valaki régen, 
S melynek célját elvesztettük egészen, 
Múlt idők homályában égjen, 
Szívünk minden fals érzelme, 
Mert bizonyosan, vagy kétkedve, 
Legyőzünk minden akadályt reménykedve, 
Míg szép nem lesz a világ örökre. 

***

Süllyedek le, egyre lejjebb,
Nem kapok levegőt, 
Kapálózom, de nem jutok feljebb
Várom a megmentőt. 
Aztán ott van ő, megjelent,
Talán álom ez vagy valóság,
Nem tudom, de szívem hevesebben vert, 
Soha nem fedem fel arcát. 

De aztán minden homályba merül, 
Mintha ott se lett volna, semmi nem marad,
Itt ülök magányosan egyedül, 
S szívemben nem marad, más csak harag. 

***

Szeretem a zenét, 
Ilyenkor látom tisztán 
az emberek szemét. 
Elgondolkozom a nagy dolgokon, 
És csak lehunyt szemmel fontolgatom. 

Vidám, és néha mégis annyira
szomorú, 
Aktuális hangulatommal egyhangú
Szeretem a zenét, 
Bárcsak itt lennél. 

***

Csodálkozni, ahogyan az
idő múlik.
Hány emlék, hány tett, 
amit már megéltem. 
Jó úton halad ez? 

Hány dolgot másképp látom már, 
máshogy élem ezt át. 
Hány út van?
De hol a vége?

Az út közepén találom majd meg. 
Látni minden lény boldogságát, 
ez az álom. 
Minden szívem egy csaló, 
engedd most ezt, 
hadd repüljön magától. 

***
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   poétika epocháról
Van az az érzés, mikor már minden mindegy. 
Mikor a kávé keserűségét sem érzed. 
Csak egy tátongó űr vagy, és nem több, 
Már semmiben nem leled örömöd. 

A zene sem fejezi ki, mit érzel, 
S már nem kapaszkodsz csak fél kézzel,
Nem kötődsz már semmihez, 
Közöd sincs többé senkihez. 

Csak futnál, szaladnál ki a világból, 
Sosem ébrednél fel álmodból. 
De minden reggel kinyílik a szemed, 
És még mindig nem fogják a kezed. 

Leülsz, és leírod, amit érzel, 
De mondd, mindezzel mit érsz el? 
Szemedből könnycseppek hullnak,  
Érzéseid belülről pusztítnak. 

Elkerülöd, de mégis várod, 
Csukott szemmel, az arcát látod. 
Az emléke soha el nem kopik, 
A bánat kezedből a papírba folyik. 

***

SZENVEDÉLY

Szenvedély, 
mi tüzével megsüt, eléget,
Mely olthatatlan vágy, 
mi újra, és újra éled. 
Mely gyönyör, mi rabul ejt, 
és markában tart végleg. 
Mely érzés, mi csábít, 
és életre hív téged. 
A szenvedély, 
mely Vágy, gyönyör, és Élet. 

***

Mélyen lakozik a fájdalom,
Sokszor felszínre akar törni.
De nem bánom. 

Ezt az érzést, mi sokszor átkarol 
Megtalálhatod magadban. 
Bármikor, Bárhol. 

Az érzés mi elvesz, majd hozzáad valamit
A tudat, hogy elveszíthetsz akárkit. 

Nem az a fájdalom, sírni, zokogni,
Hanem ezt magadban elfojtani,
Magadtól tagadni.
Ami lassan, lassan felemészt,
Míg nem egy határt átlépsz, 
Ahonnan nincs visszaút,
De majdan rájössz,
Ami volt, elmúlt. 

A fájdalom mely bennünk lakozik. 

***

EGYÜTT

Megszülettem 1998. November 24 – én. 
Azt mondtad, boldog vagy. 
Hazudtál, tudom én. 
Mindig kézen fogva utazgattunk.
Simogattál, öleltél. 
Együtt az egész világot bejártuk. 
Egész nap a hülye vicceidet hallgattam. 
Nevettem, mintha érteném. 
De bevallom, fogalmam se volt, miről beszéltél. 

Teltek az évek, és te elmentél. 
Otthagytál egy idegen országban, 
Egy idegen városban. 
Anyával ketten próbáltuk túlélni. 
Vártalak. Tudod, én mindig vártalak. 
Néztem az ablakon ki minden nap. 
Hátha újra láthatlak. 
Szerettelek. Persze, hogy szerettelek. 
Tiszta szívemből. 
De most látni se akarlak. 
Legbelül azért hiányzol. 
Hiányzik, hogy kézen fogva járjuk a világot. 
De tudom, ezt többet nem kapom meg. 
Azért a remény ott van a szívemben. 
Nem múlik el soha. 
Apa szeretlek, akárhogy is van. 

Palya Noémi
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Huber Lél fotósorozata
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Búcsú iskolánktól
A 13-osok ballagási beszéde

Lassan hagyomány lesz, hogy a búcsúzó osztály ballagási beszéde megjelenik 
az iskolaújságban. Az elhangzott beszédet írott formában teljes terjedelmében 
olvashatjátok.

Zsó : Kedves Osztály, Tanáraink, 
Szüleink, Családunk, Barátaink, Diák-
társak!

Berta: Szeretettel köszöntünk Mind-
annyiótokat utoljára ebben a minőség-
ben, gimnazistaként. 

Mikor elkezdtük írni ezt a beszédet, 
egy dolog biztos volt: meg szeretnénk 
osztani Veletek, hogyan érezzük magun-
kat frissen ballagón és azt hiszem, mind-
kettőnknek csak halvány fogalma volt, 
milyen is lehet ez az érzés igazából. 

Zs.: És most, hogy itt állunk, hogy 
már végigvonultunk úgy együtt a folyo-
són, ahogy legutóbb első osztályosként 
tettük, és amit 12 éven keresztül kívül-
ről kísértünk végig, és amire többé nem 
kerül sor, azt kell, mondjam egyszerre 
nagyon szép és nagyon keserű ez a pil-
lanat.

B.: Lényegében egészen mindenna-
pos dolog történt velünk az elmúlt órá-
ban: végigsétáltunk az iskola folyosóin 
és termein, ami 13 éve nap mint nap 
megtörtént. Még az éneklés sem volt 
furcsa. Az sem, hogy Ti kint álltatok 
virágokkal a kezetekben,  gyelő sze-
mekkel, mosolyogva, kísérve minket 
jelenléttel. A termek is díszben álltak 
már párszor, ballagtattunk mi is már 
12-szer. 

De ma mindez értünk, rólunk, ne-
künk szólt és ez torokszorító, mégis fé-
nyes érzés, valahol egészen hihetetlen. 

Egyértelmű mindenkinek, hogy ez 
fájdalmas élmény. Mindannyiunknak 
más miatt, más válik örök emlékké, mást 
viszünk el innen, részünkké vált aján-
dékként. 

Zs.: És hogy pontosan számunkra 
mit jelent ez, hogy mit kaptunk ebben 
a 13 évben az iskolától, azt szeretnénk 
most megosztani veletek. 

Hogy legegyszerűbb módon meg-
fogalmazzam válaszom erre a kérdésre: 
én úgy érzem, hogy egy második csalá-
dot kaptam. Olyan barátokat, akikben 
megbízhatok, akikre számíthatok, akik 
felvidítanak, akik segítenek, akikkel na-
gyon jó hangulatú ebédeket töltöttem, 
és akiktől nem utolsó sorban rengeteget 
tanulhattam. Legyen 13, 5 vagy csupán 
3 év, de úgy érzem, teljes életre szóló kö-
telékek alakultak ki közöttünk.

Nagyrészt köszönhető ez annak a 
rengeteg programnak, amin közösen 
vettünk részt. Például a táboroknak. 

Nem számított, ha esett, ha fújt, ha 
egész nap gyalogoltunk, bicikliztünk 
vagy a kezünk kihólyagosodott a sok 
evezéstől. Nem számított, ha a szálláshe-
lyen nem volt víz vagy nem volt áram; ha 

alaplap2pont0pont4.indd   14 05/06/15   06:14



15

a szomszéd ajtót pelék kaparták, ha a fe-
jünkre bogarak potyogtak az éjjel; vagy 
ha a sok penész miatt fel kellett jelenteni 
a táborhelyet az ÁNTSZ-nél. Ehhez a 
történethez kapcsolódnék egy vallomás-
sal Miklós bácsi felé. 

Ez a 6-os (?) mecseki vándortábor-
ban történt. Miklós bácsit megcsípte egy 
darázs, ami allergiás rohamot váltott ki 
nála, és amiért kórházba kellett szállítani. 
De végülis kötődik ehhez egy pozitív be-
fejezés, hiszen a kívánságára a pécsi me-
csetben énekelt neki az osztály telefonon 
keresztül, amit ő a kórházban hallgatott. 

Szóval azt akartam ezzel az egésszel 
elmondani, hogy azt a darazsat én en-
gedtem be véletlenül, és … sajnálom! 

Tehát a táborozásoknak voltak ne-
hézségei, később, a gimnáziumi évek 
alatt is. Gondolok ezzel a sátrak éjszakai 
megtámadására, a véget nem érő kapá-
lásra vagy lapátolásra Legénden, az erős 
UV sugárzástól való hatalmas leégések-
re, vagy az egész napos földméregetésre 
Döbröntén; esetleg a kevés ételre, ami 
néhány táborra sajnos jellemző volt. 

Egy közös van az imént felsoroltak-
ban: kivétel nélkül visszamennék bárme-
lyik táborba. És úgy gondolom, valami-
lyen módon mindegyik közelebb hozott 
bennünket egymáshoz. 

A másik dolog, ami ehhez szervesen 
kapcsolódik, és amit nagyon boldogan és 
hálásan viszek innen magammal, az az, 
hogy kivételes tanáraink voltak. Annyi 
szeretetet, bizalmat, törődést és oda gye-
lést kaptam, hogy úgy érzem, ez engem 
mindvégig valahol nagyon pozitívan mo-
tivált. Amit mindenképpen el lehet mon-
dani az itteni tanárainkról, hogy óriási 
egyéniségek, és nincs két tantárgy, amiből 
az óráink menete ugyanolyan lett volna. 

Köszönjük nekik nagyon ezt az el-
múlt 13 évet! És azt hiszem, ezt az egész 
osztály nevében mondhatom.

B.: Én emberré vált magamat viszem 
egy emberré vált közösség emlékével. 
Nagyon különbözőek voltunk mindig is, 
és pont egyéniességünk volt közös. Ve-
szélyes dolog ez, sok feszültség is adódott, 
mindig dinamikus kapcsolati hálónk volt, 
de még ha haloványan is, mindannyian 
kötődtünk mindannyiunkhoz. Az együtt-
működés sosem volt kérdés. Az egyedül is 
elérni kívánt célok közös céllá váltak, bel-
ső érdek volt megfogalmazatlanul, hogy 
végül mindannyian örüljünk az ered-
ménynek, az odavezető útnak.  Az első 
években gyermekként a közösség megha-
tározta énünk miatt volt fontos minden, 
ami velünk együtt, mint osztály történt. 

Erre nagyon jó példa, amikor 2-3. 
osztály környékén sportszerűen színez-
tünk több milliméter vastag réteget viasz-
krétával a füzeteinkbe és mindannyian 
tudtuk és elfogadtuk, hogy ebben Andi 
a bajnok. Szintén az első években volt 
köztudott és elfogadott tény, hogy a reg-
geli találós kérdések megfejtője az esetek 
nagyon nagy részében egy volt osztály-
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társunk, Napsugár lesz. Kimondatlan, 
de mindenkiben jelenlévő érzések ereje, 
amikor ötödik osztályban az olimpiára 
készültünk, hogy magunkkal küzdjünk 
városállamainkért és magunkért. 

Ébredő egónk, egyéni céljaink pedig 
belső tagadások és mélységek megélése 
közben mindig ugyanoda vezettek: rá-
kényszerültünk belső fájdalmas változása-
inkban is az együttműködésre, együtt léte-
zésre,  gyelmet kaptunk akkor is, amikor 
legszívesebben elbújtattuk volna minden 
megnyilvánulásunkat a gyermekség elen-
gedésében,  atalemberré válásunkban. 

Egészen kicsiként még a füzeteink 
bemutatása reggelente, mikor árgus sze-
mekkel  gyeltük egymást, és ha nem is 
mindannyian, de jó páran javítgattuk, 
szépítgettük rajzainkat utána még hosz-
szasan, ihletet nyerve egymás munká-
iból. Vagy a minden héten ugyanaznap 
elmondott bizonyítványversek, amiket 
később sokan próbáltak megúszni a 
padban lapítva. Vagy amikor színpadra 
álltunk, bár már a hátunk közepére sem 
kívántuk, és együtt adtunk elő egymásra 
 gyelve, egymást segítve. Ezek mind kö-

zösségben tartottak, nem engedve elbúj-
ni minket egymás és saját magunk elől. 

Tartozom én is egy személyes val-
lomással, mely jó példa arra, mennyire 
meghatározó volt egyéni utunkon a kö-
zösség egyéneinek jelenléte. Hetedik vé-
gén kezdődtek az első bulizások, akkor 
még egy kifutása volt az estéknek: csata-
kosra izzadva a tánctól dőltünk ki kora 
hajnalban. Egyik ilyen alkalommal, ami-
kor először táncoltam úgy igazán, Csaba 
odajött és azt mondta: ,,Te azért ezt elég 
jól nyomod, mi?” Ez a mondat akkor is 
döbbenetes volt lévén, hogy nem voltunk 
nagyon barátok. Biztosan tudom, hogy 
ez nagyon sokat tett hozzá az önbizal-
mam megmaradásához és továbbfejlődé-
séhez, nem hiába emlékszem szó szerint. 

Zs. Hogy mikor is váltunk vagy vá-
lunk igazán éretté, vagy felnőtté, ara na-
gyon nehéz megtalálni a választ. Ez az 
egész folyamat olyan, mintha elültettünk 
volna egy bokrot, ami napról napra cse-
peredik, és milliméterről milliméterre egy-
re nagyobbra nő. Mi pedig minden nap 
kimegyünk hozzá, és átugorjuk. Előbb 
utóbb már súrolni fogja a lábunk a bokor 
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tetejét. A kérdés az, hogy vajon ez tényleg 
egyik napról a másikra fog megtörténni?

B.: De Zsó val bármennyire is keres-
tük a választ erre a beszéd megírásakor, 
a gyermekből felnőtté válásnak nem volt 
határa. Bár voltak nyarak, amik után 
szembeötlően változtunk meg, vagy mi-
kor új társaink miatt is akár kicsit más-
képpen, más irányokban működtünk. 
És nagy többségünknek 13 éve először 
kezdődik majd az ősz teljesen új embe-
rek között úgy, hogy az osztály, a biztos 
közösség, ahová tartozom, bármi történ-
jék, más minőségben él majd tovább a vi-
lágban, bennünk. És valahogy ez sokkal 
fájóbb, mint gyermekségünk elengedése, 
nem csak azért mert az észrevehetetle-
nebb, folyamatosabb, intenzívebb folya-
mat, hanem mert többé nem együtt, nem 
az összetartozás megnyugtató burkának 
tudatában történik. Átalakul a közösség, 
ahová vérkötelék nélkül tartozom. Elen-
gedjük egymás kezét és bár - képletesen 
szólva – a szemkontaktus megmarad, ki-
nyílik a kör és mindenki a maga útjára lép.  

Zs: Én személy szerint sose vártam, 
hogy eljöjjön ez a pillanat. Nagyon sze-
rettem itt lenni köztetek, ebben a bizton-
ságot jelentő kis világban. 

Ez a mások által sokat emlegetett 
„burok” egyrészről azért kialakult, mert 
az osztály többségét ismerem, mióta az 
eszemet tudom, mert kimaradt a nagy 
váltás 8. osztályban. Másrészt nagyvo-
nalakban azt is el lehet mondani, hogy 
a minket körülvevő felnőttek – legyenek 
a szüleink vagy a tanáraink –, egyetér-
tenek egy bizonyos pedagógiai szemlé-
letmódban, és mi is ebben a közegben 
nevelkedtünk éveken keresztül. Azzal, 
hogy nem voltunk folyamatos teljesítési 
kényszerben, és valóban kaptunk egyfaj-

ta biztonságot az iskolánktól, nem gon-
dolom, hogy bármiféle áthatolhatatlan 
burokban nőttem volna fel.  Számomra 
biztos hátteret jelentett, ahova tudtam, 
hogy mindig jó lesz visszatérni. 

És most, amikor hátrahagyjuk mind-
azt, ami éveken keresztül körülvett ben-
nünket, szembesülünk rengeteg elvárás-
sal és személytelenséggel, úgy gondolom, 
mindannyian leszünk olyan erősek és ma-
gabiztosak, hogy a korábbi háttér helyére 
teremtsünk egy sajátot. Egy olyat, amibe 
a korábbi és a még elkövetkező tapaszta-
lataink közül mi magunk építjük be azo-
kat, amiket arra érdemesnek találunk. 

Véleményem szerint egy jó iskola fel-
adata egyrészről átadni azt a lexikális tu-
dást, ami a tájékozódásban segítségünk-
re lesz, de méginkább az, hogy olyan 
önálló embereket neveljen, akikben ott 
van a készség arra, hogy jól válasszanak.

B.: Kívánjuk mindannyiunknak, 
hogy választásaink igazi valónkat tük-
rözzék, félelem nélkül meghozott dönté-
sek legyenek. Az elkerülhetetlen kitérők 
és nehézségek élmények legyenek, ta-
pasztalások és tanulások, az életet magát 
jelentsék és ne az élet megérkezését kés-
leltető megtorpanásokat. A nagybetűs el-
kezdődött, mert mi írjuk nagy betűkkel. 
Szívből, szeretetből, önbizalomból, leg-
jobb tudásunk szerint cselekedve, biztos, 
teremtett háttérrel magunk mögött, mert 
helyünk van a világban. Köszönjük, és 
igazán ezt köszönjük a legjobban szüle-
inknek és tanárainknak, hogy a teremtés 
maga természetes belső erő, anyagba ér 
gátak nélkül igazi belső valónk. 

Ennek megtapasztalása kísérjen, sze-
retettel búcsúzunk. 

Nagy Berta és Sándor Zsófia
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13 diák, 2 tanár Németországban
N emzetközi projektünk újabb állomása:  júniusban, a nyári szü-

net első hetében 13 diákunk látogat el a Saar-vidékre, ahol a 
Walhausenben lévő Waldor skolában találkoznak francia, angol, török és né-
met diákokkal. A tervezett program: különböző műhelymunkák  (térképrajzo-
lás, sportprogramok, közös főzés, famunkák, munka a biogazdaságban) mellett 
portyázunk majd Trierben, a legrégebbik német városban, megtanítjuk egymást 
népdalainkra és minden este bemutatkozik egy-egy nemzet. Erre az estre nép-
tánccal készül a hős magyar csapat, aminek a betanításáért óriási köszönettel és 
hálával tartozunk Németh Jankának, hogy érettségi szünetéből időt, energiát 
és sok-sok türelmet áldoz ránk! Készítünk egy rövid kis videót is iskolánkról és 
fővárosunk nevezetességeiről, német és angol nyelven.

Akik utaznak: Dancsó Zsó  (8. o.), Nagy Lídia, Rostás Eszter (9. o.), Bíró 
Anna,  Fabulya Fernanada,  Fehér Gergely,  Nemoda Soma (10. o.), Ador-
ján Bálint,  Bíró Marcell, Hegyesi Koralli, Horváth Levente, Kovács Gergely, 
Liszka Eszter (12. o.), valamint Janovics Judit és Vargyas Enikő.

Kinti élményeinkről az Alaplap őszi számában számolunk majd be.
Alles Gute bis dann!

Janovics Judit
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{ Új ta náraink }
d sorozat c

S

Interj ú félévkor jött  némett anáru nkk al, Kálmán Zitáva l

• Hova jártál suliba?
Az Árpád Gimnáziumba jártam, ott kezd-

tem a németet is. Érettségi után Szeged-
re mentem, angol-német szakos voltam 
a József Attila Tudományegyetemen. A 
nyelveket mindig nagyon szerettem, így a 
pályaválasztás nem volt nehéz kérdés. Bár 
a tanítás akkor is tetszett, egyetem után 
végül anyagi okokból nem mentem tanár-
nak. Német és osztrák cégeknél dolgoztam, 
így a nyelvet sem hanyagoltam el. Elvé-
geztem a Budapesti Gazdasági Főiskola 
marketing szakát, majd kiköltöztünk Pi-
liscsabára és olyan szabadúszó-féle lettem. 
Tanultam például szinkront írni, erről is 
sokat tudnék mesélni, nagyon érdekes 
szakma. Például a szereplő szájmozgását 
is  gyelni kell szövegíráskor, hiszen egy 
hatalmas, kereken ejtett „á” hangra nem 
lehet egy „í”-t tartalmazó szót fordítani. 
Nagyon kreatív munka! Meg PR-mun-
kákat csináltam uniós projektekben. 

• Hogyan lettél tanár?
Tanítottam egy nyelviskolában - angolt, 

felnőtteknek. Nagyon tetszett, és rájöttem, 
hogy én ezt szeretem a legjobban: embe-
rekkel foglalkozni, tanítani. Aztán meg-
érkezett kislányom, Kira. Rajta keresztül 
kerültem kapcsolatba a Waldorf pedagó-
giával, ami nagyon megfogott. Lányom a 
piliscsabai Waldorfoviba járt. Elkezdtem 
a Waldorf-képzést 2012-ben - akkor már 
tudtam, hogy én ezt fogom csinálni, ha 
Kira iskolás lesz. És így is lett:). A kép-
zést idén fejezem be.

• Miért pont német tanár lettél? 
A gimiben német tagozatos osztályba jár-

tam, ez nyilván meghatározó volt. Sokan 
mondják, hogy a német nyelv nem szép. 
Szerintem minden nyelv szép. Mert min-
den nyelv egy kicsit más, és a nyelveken 
keresztül azt is meglátjuk, hogy hányféle 
úton érthetjük a világot magunk körül. A 
nyelvek annyi szépséget hordoznak.  

• Miben volt más a nyelviskolai ta-
nítás?
Nagyon más volt, mert teljesen vegyes kor-

osztályú és tudású felnőtt emberek jöttek 
össze. Egy közös volt bennük - angolul 
akartak tanulni. A gimiben a korosztály 
ugyan nem vegyes, a nyelvtudás azonban 
gyakran igen. És nagyon remélem, hogy 
Ti is akartok németül tanulni:)

• Milyennek képzelted a gimnáziu-
munkat, mielőtt idejöttél és milyen-
nek találod most?
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Az Óbudai Waldorf Iskoláról csupa jót 
hallottam barátoktól, ismerősöktől, 
olyan szülőktől, akiknek ide jár a gyer-
meke. Idén kezdtük Kirával az ÓWI-t, 
nagyon tetszett minden, amivel talál-
koztam. Aztán félévkor talált meg a le-
hetőség, hogy egy fél tanár még hiány-
zik a gimiből.:) Nagy örömmel jöttem! 
A tanítást nagyon élvezem. Folyamatos 
tanulás ez is. Nagyon jó a hangulat. 
Mindig újra és újra elvarázsol, ahogy 
ez a pedagógia működik, ahogyan egy 
ilyen iskola dolgozik. A támogatás, 
amit egymásnak adunk, tanárok, diá-
kok egyaránt. Egyszóval jó itt lenni!

• Mi az, ami a legjobban meglepett 
téged, amikor idejöttél?
A közvetlenség, amivel egymás iránt va-

gyunk – bár, a Waldorfot ismerve, ez 
azért nem olyan meglepő. A közösségi 
döntések is eltérnek egy hagyományos 
iskolától, vagy munkahelytől.

• Mi az, amin szívesen változtatnál?
Több németóra? Viccen kívül, kapcsoló-

dási pontokat szeretnék találni más 
tárgyakkal. De még csak fejben tapo-
gatózom. Valami olyasmi motoszkál 
bennem, hogy a tantárgyakat hogyan 
lehetne egy kicsit összevezetni, közös 
pontokat találni. Ez nyilván 11-ben, 
12-ben könnyebb, hiszen ehhez kell már 
nyelvtudás is. Meglátjuk...

• Milyen hobbid van?
Az utóbbi időben sokféle kézműves techni-

kát próbáltam ki egy rendkívül sokolda-
lú barátnőm révén. Jó érzés alkotni. Ko-
rábban nyakláncokat csináltam, erre 
most kevesebb időm jut. De az ásványok, 
kristályok még mindig elbűvölnek.

• Köszönöm szépen! 

Bozsó Tünde

0

Közvélemény-kutatás 
az éves munkák hetéről
A 12–es éves munkák hetében meg-
kérdeztük a nézőközönséget – köz-
tük diákokat, és tanárokat egyaránt 
– arról, hogyan értékelik az elhang-
zott előadásokat. 

A szavazatok szerint…:
A legélvezetesebb előadás: Horváth 

Leventéé volt, 42 szavazattal! Elő-
adásának, éves munkájának címe: 
Teach other, azaz oszd meg a tudá-
sod másokkal, hogy ők is megosszák 
Veled! De nemcsak az előadás, maga 
a téma és az írásos munka is a legél-
vezetesebb, legforradalmibb többek 
szerint.

A legviccesebb előadás kategóriá-
ban az első helyezettek fej-fej mellett 
haladtak.

A legviccesebb előadás végül Pász-
tor Zsomboré, aki a humorról beszélt, 
ő 27 szavazatot kapott! Előadásának 
címe: Élni annyi, mint röhögni a halá-
lon, és belehalni a röhögésbe. A  lmen 
remekül mulattak a jelenlévők!

A közönség szavazatai alapján a 
legmeglepőbb előadás Béres Benedeké 
volt, aki pimaszul pro  bűvész trük-
kökkel szórakoztatott minket. 33 sza-
vazatot kapott az „Egy pakli kártya 
kötél és sok furcsaság” című professzi-
onális minőségű fellépése.

Gratulálunk mindannyiuknak!

A szerkesztőség
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Lénárt Flóra:

A gyerekek az anyjukkal maradnak, ugye?

Második rész

A toronyóra kondul egyet, mire Anna összerezzen. A néni most las-
san megfordítja a homokórát, halványan biccent, majd föláll és szó 

nélkül távozik. Anna kiáltani akar utána, de a torkán egy hang sem jön ki. Néni! Itt 
hagyta a homokórát! A néni nem jön vissza. A pályaudvar üres. Csak Anna ül ott a 
padon. Megint gondolkodik, de immár saját magát látja kívülről… 

Anna Auschwitzban született. A vártnál korábban, mintha megérezte volna, 
hogyha tovább marad bent, elárulja Anyát. Ezzel mindkettőjük életét megmentette. 
Az oroszok már másnap itt voltak. Anna volt az első szabad gyermek, aki Auschwitz-
ban született és életben is maradt.

Születési híre tűzként terjedt a lágerben, és mindenhol a Szabadság szimbóluma-
ként kezdték emlegetni. Mások a Megváltót látták benne. A haldoklók és betegek 
százának volt ő az utolsó reménye, csupán azzal, hogy megszületett. 

Emlékszik, 5 éves lehetett, amikor meglátogatta őket egy néni, és térdre rogyott 
Anna előtt, majd kezet csókolt neki. Anna nem értette a helyzetet, és azt sem, hogy 
a néni miért mond neki olyanokat, őmiatta tartott ki még egy kicsit, nélküle nem 
lenne itt. Anya nem szólt semmit. Az ablakon bámult kifelé és a tavaszi esőt fi gyel-
te. Ő kiment a lépcsőházba játszani. Sosem játszott a vele egykorúakkal, mindig a 
lépcsőházban foglalta el magát, ha Anyához vendégek jöttek. 

De közben rettegett. 
A lifttől. 
Olyan látomásai voltak, mintha megint az a szürke egyenruhás katona szállna ki 

belőle, vállán géppuskával és szúrósan nézve Annára. 
Ezen kívül félt attól, hogy valaki követi. Mindig hátranézett, hogy ellenőrizze, az a 

valaki nincs e mögötte. Véletlenül hallotta meg, hogy Anya és a néni róla beszélnek. 
Anna nagyon morbid gyerek – jelentette ki anya. 
Valóban az – válaszolta helyeslően a néni. 
Nemhiába, aki Auschwitzban születik… Auschwitz! Annába félelem hasított. 

Tudja mi az, hogy Auschwitz. Anya próbálta előle titkolni, de Anna mégis rá-
akadt azokra a könyvekre, amelyekben Auschwitzról írnak. Fényképeket is látott, 
csonttá aszott hullák voltak rajta és csíkos pizsamába öltözött emberek. Meg egy 
vonat, előtte sok száz gyerekkel és asszonnyal. Hát itt született ő! Anna most 
már tudja, Anya miért nem vesz neki soha csíkos pizsamát. Pedig milyen áhítattal 
bámulta a kirakatban azt a piros csíkosat! De most már tudja, mindez Auschwitz 
miatt van. 
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Arra is rájött, Anya miért rühelli a vonatozást. Mert Anya három napig be volt zárva 
egy vonatba, ahol csak állni lehetett és rengetegen meghaltak emiatt. Enni sem kap-
tak, pedig a vonat étkezőkocsijában mindig olyan csábítóak az ételek. Vécére sem me-
hettek. Három napig! Anna nem bírta volna ki. Anna gondolatmenete akkor ért véget, 
amikor meghallotta a lift zúgását. 

Rögtön szaladni kezdett lefele a lépcsőházban, a földszintre. Versenyt futott a 
lifttel. 

Ha megnyeri, az jó. 
De ha a lift nyer, az rossz. 
Akkor őt elviszik Auschwitzba. Annában a lift testesítette meg a gonoszt. Mindig 

félt tőle. Mindig. 
Anna most előveszi a szendvicsét, amit csomagolt magának, és majszolni 

kezdi. Háromnegyed hat. A vonatnak már tíz perce itt kellene lennie. Anya! Csak 
nem vittek el Auschwitzba? A háborúnak 10 éve vége. Az nem lehet. Még egy 
kicsit vár, és anya itt lesz. Megnyugszik. Anya mindig emlegeti, hogy amikor ők 
voltak fi atalok, a kabátjukon sárga csillagot kellett viselniük. Anna is ki akarta 
próbálni. Hiszen Anyáék is ezt játszották, amikor gimnazisták voltak, és biztos a 
vicc kedvéért tették! Anya annyit mesélt a baráti társaságáról, hogy Anna vala-
miféle közös jelvénynek hitte a sárga csillagot, ami őket örökké összetartja. Anna 
barátnőit nem tudta rászedni, hogy viseljék, de ő csinált magának egyet ócska 
sárga anyagból, és egy jobb időket is látott gemkapoccsal a kabátjára tűzte, jól 
látható helyre. 

Az utcán furcsán néztek rá. Egyesek szörnyülködtek, mások azt hitték, újra kitört 
a háború. Anna semmit sem értett. De az hirtelen megvilágosodott előtte, hogy 
Anyáék nem viccből hordták a sárga csillagot. Anya nem volt mérges, amikor ha-
zament, inkább elkeseredett. A sárga csillagból nem csinált új anyagot, hanem el-
égette. 

Anna hallotta, ahogy sír. Az ajtó mögött hallgatózott. Aznap éjjel Annát rémál-
mok gyötörték. Egy pályaudvarféleséget látott, aminek nem volt se teteje, se alja. 
Csak egy nagy, vörös épület állt ott. Őket épp akkor hajtották ki a sínekre, hajszál-
pontosan olyan szürke egyenruhás katonák, mint akiket a liftben látott. Géppuská-
jukat a kezükben tartották, azzal bökdösték az érkezőket. Anna szorosan fogta Anya 
kezét, hogy legalább őt ne veszítse el. A bőröndök ott maradtak a vonatnál, benne 
Anna legkedvesebb játékával, Hanna babával. Hanna babát többet nem látom vi-
szont – futott át Anna agyán, és ettől a gondolattól hirtelen nagyon kényelmetlenül 
érezte magát. Egy fehér köpenybe öltözött katona elé kerültek, akinek félelmetesen 
kék szeme volt, Anna úgy érezte, ez a kék szem a csontjáig hatol. 
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Sikított. 
Anyát vesztette el, mert a szürke egyenruhás katonák ellökték tőle, őt pedig 

a másik irányba bökdösték azzal az undok géppuskával. Hagyjanak engem békén! 
Hova viszik Anyát?! Anna most a sötétben volt, összezárva több ezer emberrel. Az 
izzadságszag és a hőség elviselhetetlen volt számára. Sose szerette a meleget. De 
ez kibírhatatlan volt. Főleg ennyi emberrel összezárva! Mikor mehet már ki? A kö-
vetkező pillanatban Annára erős köhögő roham jött. Azt hitte, megbetegedett. De 
nem. A többi ember is ugyanilyen szörnyű állapotban volt.  Annának egyre jobban 
égett a torka, köhögése pedig csak erősebb lett. Majd legnagyobb rémületére leve-
gőt sem kapott… elmúlik, nyugtatgatta magát, de semmi sem történt. Fuldoklott. 
Majd tompa puff anás… a saját sikítása. 

Felébredt. 
Anya ott ült az ágya mellett, és simogatta. De ennek az Anyának nem volt arca. 

Anna soha többé nem álmodott hasonlót.  
– Anna! – ez ő, Anya! De legnagyobb megrökönyödésére a néni ül mellette. 

Mégis felismeri benne Anya arcvonásait. 
– Szép az élet, mi? Maga szerencsés korba született – a néni ekkor legyint. – Én 

megjártam a lágereket kislányom, de te! – Annára bök. – Te a szabadság gyermeke 
vagy. Anna most már mindent ért. 

– Anna? – ismét ugyanez a hang. A néninek hűlt helye, Anya áll előtte, vállát 
lehúzza a két bőrönd. Anya 26 évesen már őszül, ezért festi a haját. Gyönyörű, vörös 
van neki. Anya 23 évesen, túlélve Auschwitzt száll le a vonatról, karjában a bepólyált 
Annával, egy új élet előtt állva, teljesen egyedül.

Anya első dolga az lesz, hogy a Nyugati pályaudvarról eljőve megkeresse Aput. 
De Apu addigra már nincs. Meghalt, amikor gyalogmenetben hajtották Dachau felé. 

Anya soha többé nem ír verseket, és soha többé nem akar Adyt olvasni. 
Soha többé nem akar sajttálat enni, a legfi nomabb borokat inni. 
Anya csak zöldséget és húst eszik. 
Anya soha többé nem akar küzdeni az álmaiért, csak föl akarja nevelni Annát, az 

egész életét föláldozni rá. 
Anya soha többé nem akar az a lány lenni, aki a háború előtt volt. 
Anya soha többé nem hord barna kabátot, vesz csíkos sálat. Shabbatot nem tart, 

a zsidó ismerőseiről hallani sem akar. 
Anya kikéri Annát a németórákról. Anya sosem utazik Kelet-Németországba, 

még akkor se, ha ott kommunista hatalom van. 
Anya sosem nevet többé tiszta szívéből. És mégis… az ember nem is gondolná, 

hogy megjárta a lágereket.
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