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Groteszk Előszó
Messze

A körúton állt a dugóban;  egy kocsi keresztbe csúszott. Kiszállt két 
sima képű, vasalt bakancsos egy Cabrioból. És üvöltözve, kímélet-

len aprólékossággal szétrúgták a forgalmat feltartóztató autó oldalát. Az mene-
kült. Ők elhajtottak. 

Kristóf azt csikorogta: 
– Elég. Ez itt reménytelen. 
Venezuelában élt egy nagybátyja. 
Ketten kísértük a repülőtérre, az anyja meg én. 
Anyja még a várócsarnokban is megpróbálta lebeszélni. Ácsorogtunk né-

mán. 
Kristóf hozzám fordult: 
– Messze-messze az üveghegyeken túl – kezdte mesélősen –, a hét tengeren, 

a kilenc sivatagon, a tizenkét mocsáron is túl, élt egy ember. Kilépett a házából 
egy reggelen, nagyot nyújtózkodott, körülnézett, és azt mondta: – Hú, de na-
gyon messze lakok én…

Nevettünk. 
Ő meg elment Venezuelába.

(Békés Pál: Bélyeggyűjtemény, Messze c. novella)

Palya Noémi
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Beszélgetés Veszprémi Lill áva l
• Hogyan telt a gyermekkorod?
Kaposváron nőttem fel, és egészen 18 éves 

koromig ott éltem. Nincs testvérem, 
egyedüli gyerek vagyok, a szüleim még 
most is együtt élnek, mondhatni, hogy 
viszonylag normális családban nőttem 
fel. Bár apukámat keveset láttam, mert 
a rendőrségen dolgozott, és sokszor éj-
szaka jött haza. De ezt leszámítva át-
lagos gyermekkorom volt. 

Ami viszont megmaradt belőle, az az, 
hogy azt gondolom, nagyon magányos 
gyerek voltam. Egészen az egyetemig 
nagyon vágytam volna egy nagyon jó 
barátra, de ez nem adatott meg. 

Középiskolába testnevelés tagozatra jár-
tam. Egészen az utolsó évig az osz-
tálytársaim valamiért nem akartak 
tanulni, ez nem volt nagy divat, én vi-
szont nagyon jó tanuló voltam, emiatt 
kellőképpen ki voltam rekesztve. Emi-
att sokszor rosszul éreztem magam a 
gimnáziumi osztályomban. 

A középiskolai évek alatt sokat sportol-
tam, röplabdáztam 6 évet egy egyesü-
letben Kaposváron, s ezt nagyon szeret-
tem. A csapattársaim között voltak jó 
barátaim is. Persze az osztályomban is 
voltak, akikkel jóban voltam, de egyik 
sem volt olyan szoros barátság, ami-
lyenre vágytam volna. 

Mindig mindenből egy kicsit vargabetűt 
írtam: elmentem testnevelés szakra, pe-

dig igazából a nyelvek érdekeltek. Így 
a nyelveket magamtól tanultam. Ér-
dekes, hogy angolból ebben az időben 
éppen csak a középmezőnyben voltam, 
egyáltalán nem érdekelt az angol nyelv. 
Az oroszt szerettem, és azt tanultam 
gőzerővel.  Az angolórák nem sokat je-
lentettek, azért sem, mert a tanárunk 
 atal volt és tapasztalatlan, úgyhogy 
a feje tetején ugráltunk. Így angolból 
gyakorlatilag semmit sem tanultam 
meg a középiskolában. 

Aztán az egyetemen történelem – orosz 
szakra jártam, majd  lozó át tanul-
tam, és csak azután iratkoztam be az 
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angol szakra, mert az orosz már nem 
volt kötelező nyelv. Szóval már a hú-
szas éveimben jártam, amikor megta-
nultam jól angolul. 

A gyermekkoromból két olyan dolog, 
amire büszke vagyok: az egyik az, hogy 
matematikából nem voltam jó egyál-
talán a középiskola négy éve alatt. De 
annyira féltem, hogy megbukom az 
érettségin, hogy az utolsó évben elmen-
tem egy magántanárhoz, volt rá két – 
három hónapom, hogy megtanuljam, 
amit kell. És az a fura, hogy elképesz-
tően élveztem a matematikát! Így végül 
ötösre érettségiztem, összesen két pontot 
vesztettem a maximumból. Ez volt az 
egyik legnagyobb siker a tanulás terén 
az életemben. 

A másik pedig az, hogy régen volt olyan, 
hogy Országos Középiskolai Tanul-
mányi Verseny – ami persze most is 
van - és akkoriban az nagy szó volt, ha 
valaki bejutott az országos döntőbe. Én 
országos 4. helyezett lettem oroszból, 

így abból nem kellett felvételiznem utá-
na az egyetemre. 

Furcsa az élet, mert a negyedik hellyel 
egyáltalán nem voltam elégedett, pedig 
mindenki mondta, hogy ez milyen nagy 
dolog.  Én csalódott voltam, mert úgy 
mentem neki, hogy első szeretnék len-
ni. Nagyon sokat tanultam rá, de beteg 
lettem a döntőre, magas lázzal csinál-
tam végig. 

• Lázadó kamasz voltál?
Egyáltalán nem voltam lázadó… na-

gyon jó gyerek voltam. Később lázad-
tam, a húszas éveim derekán. 

 Szerintem ez amiatt volt, hogy egyedüli 
gyerek voltam, és nem akartam a szüle-
imnek és az iskolában csalódást okozni. 
Talán túlságosan is jó gyerek voltam. 

• Mi volt az akkori jövőképed? Mi 
szerettél volna lenni akkor? 
Nálunk a nők között a családban sok a 

tanár. Talán mindig is tanár akartam 
lenni. Már általános iskolás koromban 
is a babákat és a macikat sorba ültet-
tem, és megtanítottam nekik azt, amit 
az iskolában tanultam. Nekik is volt 
ellenőrzőjük, meg füzetük, én meg ve-
zettem a naplót… 

Csak egyszer bizonytalanodtam el ebben. 
A középiskola utolsó évében jelentkez-
tem Moszkvába nemzetközi újságírás 
és diplomácia szakra. Leginkább azért, 
mert kint akartam tanulni az akkori 
Szovjetunióban, mert annyira szeret-
tem az oroszt. De még mielőtt megjött 
volna az értesítő, hogy felvettek vagy 
sem, én visszamondtam. Így soha nem 
tudtam meg az eredményt, de való-
színűleg nem, hiszen hatalmas volt a 
túljelentkezés, meg hát oda nem ilyen 
mezei pockokat vettek fel, mint, én, Ka-
posvárról… 
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Ekkor már tudtam, hogy tanár szeretnék 
lenni, és tanár szakra jelentkeztem az 
ELTE – re. 

• Hogyan találtál rá a waldorfra? 
Hogyan lett belőled waldorf-tanár?
Ismerted Tallós Pétert, ugye? Vele taní-

tottam együtt az Árpád Gimnázium-
ban, és ugyanabba a baráti társaságba 
tartoztunk. Ő mesélt a Waldorfról. Az-
tán sok időre elváltak az útjaink, mert 
nekem akkor születtek a gyerekeim. 
Igaz, amikor a  am, Andris még kicsi 
csecsemő volt, akkor már jártunk a fér-
jemmel az Óbudai Waldorf iskolában, 
mert tanárokat kerestek a középisko-
lába, csak nem tudtam jönni a kisbaba 
mellől… Így hát ez elfelejtődött évekre, 
amíg a gyerekek kicsik voltak. 

Aztán egyszer véletlenül sétáltunk az óbu-
dai Waldorf óvoda előtt, és ki volt írva, 
hogy mikor lesz a felvételi. Bementünk, 
megkérdeztük, és beleszerettünk… az 
óvodába. Tehát kezdettől fogva két szá-
lon futott a történetünk a Waldorffal, 
majd a két szál összeért. 

Andrist elvittük az óvodába, de azt még 
nem tudtuk, hogy Waldorf-iskolába is 
akarjuk-e adni, arról még szó sem esett, 
hogy én waldorf-tanár leszek. 

Később Szentendrén tartott Vekerdy Ta-
más egy előadást a Waldorf-iskoláról (a 
pilisszentlászlói iskola éppen akkor ke-
resett szülői kört). Az előadás után ben-
nem nem is az volt, hogy a gyermekemet 
Waldorf-iskolába viszem, hanem hogy 
én akarok Waldorf-iskolában tanítani. 

Ez a szentendrei előadás volt a nagy mér-
földkő az életünkben, ez billentett min-
ket át a Waldorf-világ felé. 

• Köszönöm a beszélgetést! 

Palya Noémi
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M int már sokat  értesültetek 
róla, szeretnénk újra bein-

dítani a Diákönkormányzatot a gimiben. 
Ennek az apropója egy Waldorf D.Ö.K 
találkozó volt, melyet március 2-án a 
Regionális Waldorf Gimnázium falai 
közt tartottunk meg. A magyarorszá-
gi 13 Waldorf gimnáziumból 11 iskola 
tudta képviseltetni magát, ami szerény 
véleményem szerint jó arány. 

Sok témáról szó esett, de az egyik, ami 
talán a legégetőbb volt, az a Waldorf isko-
lák közti kapcsolat. Számos oka volt an-
nak, hogy eddig miért nem működött ez 
a kapcsolat, viszont most szeretnénk rajta 
változtatni és ebbe titeket is bevonni. 

Eddig többféle Waldorfos rendez-
vény került megrendezésre, melyeket 
bizonyára ismertek és valamelyiken 
talán részt is vettetek. Ilyen például a 
WaldorFeszt vagy a Waldorf Diák Ta-
lálkozó. Ezek az események nagy nép-
szerűségnek örvendenek és szeretnénk, 
ha ez a jövőben is így maradna. Ehhez 
viszont rátok van szükség. Mindenki-
re. Fontos lenne, ha az iskolai D.Ö.K, 
amolyan szócsőként működne felétek, 
diákok felé. 

Hogy miért jó ez?
Nos, egyrészt azért mert így értesülné-
tek sok olyan nyílt napról, 11.-es kon-
certről és hasonló dolgokról, amiről ed-
dig nem kaptatok hírt. Mindig hallani 
olyanokat, hogy erről nem szóltak, arról 
nem szóltak… stb. Ha ez a kis szerve-
zet működni tudna, akkor mind rólatok, 
mind tanárainkról levennénk a terhet 
azzal, hogy egymás közt, gyakorlatilag 
azonnali információcsere történne és 
nem kéne szöszölni, hogy ő vagy ő elfe-
lejtett szólni… 

Miért jó még?
Azért, mert például a már meglévő és 
a még szervezés alatt lévő rendezvé-
nyek kialakításában is részt tudnátok 
venni. Ez egy jó lehetőség arra, hogy 
például betekintést nyerjetek a rendez-
vényszervezésbe, vagy új embereket 
ismerjetek meg, akikkel majd akár egy 
életen át tarthatjátok a kapcsolatot. (Az 
emberi kapcsolatok a mai világ egyik 
legbecsesebb kincse, ami az embert vé-
gigsegíti élete során.) 

Jelenleg a Diákönkormányzatok-
kal kapcsolatos témákról egy Waldorf 
Szenátus névre keresztelt csoportban 
értekezünk. Ebben benne van minden 
iskola D.Ö.K.-ös tagja, és itt tudunk 
tájékozódni a többi iskola eseménye-
iről és ötleteiről. Így minden osztály 
képviselője első kézből tudna értesülni 
a dolgokról, melyeket az osztályfőnöki 
órákon az osztályoknak is át lehet adni. 

Nagyon nagy lelkesedéssel vágtunk 
bele ebbe az egészbe, és örülnénk, ha 
ezt rajtatok is tapasztalnánk. Ideje ki-
csit önállósodni és beleállni a dolgok-
ba és olyan rendezvényeket szervezni, 
amiken mindenki jól érzi magát, mert 
hozzá tett valamit. Formáljunk meg 
egy stafétát, amit majd a minket követő 
 atalok is biztonsággal foghatnak meg 
és adhatják tovább az őket követők-
nek. Mindenkit meghallgatunk, akinek 
ötlete/javaslata van és ezek remélhe-
tőleg most már mindenkihez eljuthat-
nak. Hozzuk össze az ország Waldorf 
közösségét, hogy egy nagy családként 
tudjunk kommunikálni és működni. A 
jövő ma kezdődik és rajtunk is múlik, 
hogy hogyan alakul. 

Nagy Kristóf 
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Bújócska
Behunyt szemmel futok az éjbe, 
könnyek közt fullva tekintek az égre. 
Az út alattam, mint sűrű tenger, 
saját mocskában fetreng az ember. 
Lába alatt nyüzsög megannyi féreg,
szívét lassan eléri a méreg.
Vére, nem folyik, csak lelke száll tova, 
Most, most végre megtudjuk hova. 

Sötét, nyirkos falú a terem, 
mint egy lélekbe zárt hideg verem.
Vérszag árad szerte – szét odalenn, 
ki tudja mi vár rá odabent. 
Idegtépő éles sikolyt hallok, 
eljött a perc, amikor mindent bevallok.
Letépi láncát teljes tudatok, 
nem vagyok már más. csak egy csupasz 
halom.

Egy évesmunka-vers
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XXI. 
SZENT GYÖRGY
NAPI vásár és
SOKADALOM

Szeretettel várunk Mindenkit!

 

10.00
11.00

12.00
13.00
14.00
14.45
15.30

13.00

13.45
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1001 éjszaka Törökországban

A törökországi út olyan jól 
sikeredett,  hogy legszíve-

sebben 1001 éjszakát maradtam volna, 
de sajnos csak egy hét állt a rendelke-
zésünkre. Ezalatt igyekeztem minél 
többet megtapasztalni a keleti kultú-
rából.

Ahogy leszálltunk a repülőről és 
beszálltunk a buszba, amely a szállá-
sunkhoz vitt, látszódott, hogy egészen 
más a környezet: a táj dombos, sok 
pálmafa és csak panelházakból álló 
városok voltak, melyek mellett elha-

ladtunk. Egy kis városban, Aliagában 
(Alia) volt a szállásunk a tengerpar-
ton. A környék nagyon csendes és 
nyugodt volt. 

Másnap, amikor bementünk az 
iskolába, akkor találkoztunk először 
igazán helyi emberekkel, akik nagy-
részt alacsony termetűek, barna bő-
rűek és fekete hajúak, igen kedvesek 
és barátságosak. Emi, a programve-
zetőnk, pedig igyekezett spontán és 
energikusan vezetni a csoportmunká-
kat. Sajnos a nem megfelelő kommu-
nikáció miatt voltak szervezetlensé-
gek, de igyekezett mindenki áthidalni 
őket. A programokban foglalkoztunk 
a jelen lévő nemzetiségek költőivel, 
zenéivel és ékeivel. valamint országaik 

Az ERASMUS+ program 
tavaszi projekthete 
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Diákjaink Angliában is jártak 

Ringwood magyar szemmel

kultúrájával. Mi Weöres Sándort vit-
tük költőként, és a „Tavaszi szél vizet 
áraszt” című dalt, amelyet mindenki 
nagyon könnyen megtanult.

A csapatmunkák során alkalom 
adódott kipróbálni nyelvtudásunkat is. 

A hétvégén elmentünk kirándulni 
Epheszoszba, ahol eltöltöttünk egy na-
pot, hogy megnézzük a környéket. Szá-
momra nagyon nagy élmény volt, mert 
a romok és maga a táj nagyon szép lát-

vány volt, még annak ellenére is, hogy 
csak ezen az egy napon zuhogott az eső.

Hétvégén a kihalt tengerpart is 
megtelik emberekkel, akik ilyenkor ki-
ülnek a partra sütögetni, és beszélget-
ni. A mecsetekből hallani mindennap 
a müezin imára szólító énekét. A nö-
vényzet mediterrán, a tenger és a város 
pedig igen tiszta és olcsó a pisztácia.

Döbröntei Klári

N os, akkor kezdjük  az ele-
jén. Anglia egy csodálatos 

ország, gondolom, hogy nagyon nem 
kell senkinek sem bemutatni, ugyanis 
a világ egyik vezető országa, tagja az 
Európai Uniónak és a NATO-nak is. 
Tehát egy átlagos európai ország.

2016. január 25-én indultunk el 
négyen: Szeszák Panka, Póth Bende, 
Polónyi-Gyuricza Krisztián és én. Gé-
pünk a Liszt Ferenc reptérről indult 

és Lutonban szállt le. Az út kellemes 
volt, semmi extra. Lutonban hideg, 
esős idő fogadott minket, és egy taxis, 
aki elvitt minket Ringwoodba a suli-
hoz, ahol a „pótszüleink” vártak ránk. 
Náluk laktunk a következő 3 hétben.

Krisztián, Bende és én egy család-
hoz kerültünk, a Wilmar családhoz. 
Ők egy nagyon rendes és kedves csa-
lád. A sulinál az anyuka várt minket. 
Otthon először Kjalttal, a legkisebb 
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gyerekkel találkoztunk, aki most hete-
dikes, aztán befutott az apuka, és ké-
sőbb Imke, az egyetlen leánygyermek, 
és Jarne, a második legidősebb  ú. 
Este érkezett meg Lars, a legnagyobb 
 ú, aki Imkével együtt itt volt novem-
berben a budapesti projekthéten. Így 
estére már mindenkit ismertünk. 

Másnap kezdődött a suli; reggelen-
te 7:30 kor volt reggeli, 8:30-ra kellett 
beérni.

Egy átlagos nap két szakórával 
kezdődött, ezek 10:30-ig tartottak, 
utána következett a főoktatás, ami 
11:00-tól 13:00-ig tartott. Ezután jött 
50 perc szünet, és végül újabb 3 óra. 
Az iskola 15:45-kor ért véget.

A család minden hétvégén elvitt 
minket valahova. Az első szombatun-
kon például uszodába mentünk egy 
francia és egy német diák társaságá-
ban. 

Az uszodáról
Azt hittük, hogy egy „klasszikus” 
uszodába megyünk. De nem ez tör-
tént, ugyanis ez egy csúszdapark volt, 
egy bevásárló központ belsejében. Az 
uszoda olyan zsúfolt volt, hogy alig 
fértünk be. Beültünk a spa-részlegbe, 
amit később „zsírmedencének” nevez-

tünk el, mert a víz olyan zsíros volt, 
hogy több volt a medencében a zsír, 
mint a víz. Elég fura, nem? 

 Másnap a beaulieui autós múze-
umba látogattunk el. Ott rengeteg 
szép régi autót láttunk egy helyen, 
ráadásul ez egy magán múzeum, amit 
egy helyi herceg alapított 1989-ben sa-
ját pénzen.

Voltunk a tengerparton is, ott olyan 
erős szél fujt egész nap, hogy aludni 
lehetett rajta anélkül, hogy az állás 
bármi fáradtságba került volna. Ezzel 
jó sokat szórakoztunk. 

Aztán énekeltünk egy két speciális 
dalt is magyarul, külön a tengerparti 
sétálók részére (szerencsére nem ér-
tették őket). 

 
Tapasztalatok
Mi volt, ami nehézséget okozott?
Bár az Angliában töltött 3 hét csodá-
latos volt, nem ment minden tökélete-
sen, ugyanis az ottani  atalokat egész 
más dolgok érdeklik. Ezért olyan té-
mát találni, amiről komolyabban lehe-
tett volna beszélni, nem volt könnyű 
feladat. Végül a számítógépes játékok-
kal találtuk meg a közös hangot.

Eléggé meglepő volt számomra, 
hogy ha találok egy témát, akkor on-
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nantól kezdve már megy is az egész 
magától, tehát mindenki sokkal fel-
szabadultabb lesz. Kicsit furcsa volt, 
hogy mennyien vannak külföldiek 
az iskolában, mármint az Erasmus+ 
program keretén belül. Ez csak any-
nyi nehézséget okozott, hogy amíg 
Magyarországon volt a projekt hét, itt 
új dolog volt az, hogy külföldi diákok 
és tanárok vannak itt, és ez nagyon 
látszott azon, ahogy foglalkoztunk 
velük, ahogy a mindennapjainkat kö-
réjük hangolta a fél iskola és hogy 
mennyire ismerkedni akart mindenki. 
Na, ez Angliában egyáltalán nem így 
volt, hiszen ott mindennaposak voltak 
az egyes külföldi diákok érkezései és 
elutazásai. Ezért nagyon nehéz volt 
kapcsolódni az adott osztály közössé-
géhez (legalábbis nekem). De ez nem 
az iskola hibája, ez ott egy elkerülhe-
tetlen dolog.

Mi volt, ami különösen jó volt?
Ami nagyon tetszett, az a család hoz-
záállása ehhez az egész befogadós do-
loghoz. Nem volt olyan este, amikor 
ne csináltunk volna valamit közösen: 
társasoztunk, labdáztunk, beszélget-
tünk,  lmet néztünk vagy éppen sétál-
tunk. Nagyon jó volt azt érezni, hogy 
kvázi családtagként kezeltek minket. 
Külön megkérdezték, hogy mikor van 
a születésnapunk és amikor megtud-
ták, hogy én kint leszek a szülinapo-
mon, azonnal lehetett sejteni, hogy va-
lami meglepetést terveznek. 

Összefoglalva: Anglia egy cso-
dálatos ország, ahova legalább egy-
szer mindenkinek érdemes elmenni. 
Ringwood gyönyörű vidéken van, 
amit még jobban kiemel, ha nem esik 
az eső (ez nem fordult elő elég sűrűn). 
A Ringwoodi Waldorf Iskola jó suli, 
még ha nem is olyan nagy. A tanárok 
kedvesek, a közösség összetart és segí-
ti az idegenek beilleszkedését. Kiváló 
hely a nyelvtanuláshoz, új ismeretség-
szerzéshez és végül, de nem utolsó sor-
ban egy nagy halom pozitív élmény.

Készítettünk egy videót az utunk-
ról. Ezt a http://pgykstudio2.blogspot.
hu/ Angliai út címen találjátok meg. 

Szekrényes Zsolt
 

FOTÓ: 

SZEKRÉNYES ZSOLT, 

POLÓNYI-GYURICZA 

KRISZTIÁN 
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A mikor az üres  sötétségből 
kizuhanva hirtelen vissza-

tértem az életbe, annyira megörültem az 
arcomba csapó, lágy fuvallat érintésének, 
hogy sírni kezdtem. A mámor csak akkor 
múlt, amikor kinyitottam szemeim és nem 
a várt látvány fogadott. Biztos voltam ben-
ne, hogy amikor kinyitottam a szemem, a 
szép északi tájkép, a teraszunk korlátja és 
a dohányzó asztalon derengő folyton izzó 
pipám fog a szemem elé tárulni. A valóság 
nem volt ilyen kegyes: 

Egy mező közepén ültem és körülöt-
tem több kilométernyi fűtenger terült 
el. Ha életed során fogott már el olyan 
érzés, hogy igazán mondtál volna valami 
frappánsat a helyzetre való tekintettel, 
de semmi jó nem jutott eszedbe, akkor 
tudod, mit éreztem. Annyi volt a kü-
lönbség, hogy nem csak jó szöveg, ha-

nem az égadta világon semmi nem jutott 
eszembe. 

Nem mozgott egyetlen gondolatmor-
zsa sem az agytekervényeim végtelen 
mélységeiben, ezért csak szótlanul ültem a 
mezőn. Gondoltam, egyetlen emlék felvil-
lanása is elég lesz ahhoz, hogy megteljen a 
tudatom gondolatokkal, de úgy tűnt, a hir-
telen történések hatására teljes sokkban 
voltam és a nevemet sem tudtam volna 
megmondani. Hirtelen egyetlen mondat 
futott át az agyamon. „Ha valaki elérheti a 
magasat, annak törekednie is kell a magas 
felé.” Fiatal koromban, apám mondta ezt 
mindig, amikor megmutattam neki írásai-
mat vagy csak elmondtam neki, mi szeret-
nék lenni egyszer, ha felnőtt leszek. Persze 
én sosem tűzoltó vagy nyomozó akartam 
lenni. Az én álmom az volt, hogy író legyek, 
író, aki megváltoztathatja emberek véle-

Kocziha Gergely: Én, Parzival
1. rész
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ményét, és aki nyomot hagyhat a világban. 
Mindig is vonzódtam a kalandregényekhez 
és már egészen fi atalon elkezdtem írni. Bár 
a szókincsem közel sem volt elég egy mi-
nőségi munka elkészítéséhez, én mindig 
büszkén vállaltam írásaimat és mindenki-
nek megmutattam műveimet. 

Ahogy teltek az évek, egyre jobb íráso-
kat adtam ki a kezeim közül és minden-
ki azt mondta, hogy tehetséges vagyok. 
Mindenki, kivéve egy embert. Apám soha 
életében nem mondott még csak hason-
lót sem. Mindig leszólta a regényeimet és 
ahhoz képest, hogy otthonról dolgozott, 
egy percet nem töltött velem soha. Két 
olyan emlékem van, ami szorosan apám-
hoz kötődik. Az első az, amikor egyik este 
hazajött szülőiről és megvert azért, mert 
nem lett ötös egy dolgozatom. Akkor sem 
mondott többet egy mondatnál. „Ha vala-
ki elérheti a magasat, annak törekednie is 
kell a magas felé.” 

Újra kinyitottam a szemem. Most nem 
a mezőn voltam, ahol a lágy szellő ciró-
gatta borostás arcom, hanem egy egészen 
más helyen. Egy szobában ültem. Ahogy 
megmozgattam izmaim és felálltam az 
irodai bőrszék hűvös szorításából, szédü-
lés fogott el. Apám munkaszobája kellős 
közepén álltam. Dohos papír és valami-
lyen tinta szaga terjengett a szobában. A 
hirtelen szédülés miatt az asztalra kellett 
támaszkodnom. Ahogy hozzáértem a jég-
hideg fenyőfa asztalhoz, megnyugodtam. 
Azt hittem, apám az egyedüli, aki ennyire 
szereti emlegetni a törekvést, de ahogy az 
asztalra vetettem tekintetemet, egyetlen 
könyv feküdt a hideg asztallapon. 

A borítóján nem volt semmi minta, 
burgundivörös alapon arany felirat jelölte 
a tisztelt írót és a könyv címét. El sem ol-
vastam, csak az járt a fejemben, hogy akár 

az én nevem is lehetne egy ilyen könyvön. 
Úgy gondoltam, el fog még jönni annak is 
az ideje, de most másra kell koncentrál-
ni. Majdnem elindultam a szoba résnyire 
nyitott ajtaja felé, de valamilyen belső 
indíttatásból mégis elolvastam mi áll a 
vörös könyv elején. Akármennyire keres-
te tekintetem az író nevét, nem találta. 
Az egyetlen szöveg, ami a könyv borítóját 
díszítette, fájdalmasan hatolt a szívem-
be. „Ha valaki elérheti a magasat, annak 
törekednie is kell a magas felé.” Az első 
este a kollégiumban. Az első csók. Az első 
korsó sör. Ezek a dolgok annyira megvál-
toztattak, hogy teljesen megfeledkeztem 
eddigi vágyaimról, hogy író legyek. Csak 
a jelenben éltem és semmi nem érdekelt. 
Egyre „menőbb” lettem, megromlottak 
a jegyeim és szép lassan leszűkült az ér-
deklődésem egy dologra. Pontosabban va-
lakire. Máig tökéletesen él bennem a kép, 
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ahogy elmegy mellettem. Én utána nézek 
és az tárul a szemem elé, ahogy hátra 
veti gyönyörű, aranybarna hajkoronáját 
és kecsesen elhalad az iskola folyosóján. 
A következő emlékkép már az, ahogy he-
vesen csókolgatom egy házibuliban és azt 
mondja: „Gyere! Tűnjünk el erről az átko-
zott helyről. Tudom, hogy sosem szerettél 
itt lenni.” Azért emlékszem annyira, erre az 
estére, mert igaza volt. Csak azért marad-
tam abban az iskolában, hogy vele lehes-
sek. Már egy egész éve egymáséi voltunk 
és semmi mást nem kívántam az élettől, 
mint, hogy vele öregedhessek meg. Azt 
mondta, ő is ezt szeretné és én el is hit-
tem neki. Egyik este a szokásos csapongó 
hangulatomban indultam el a kollégium 
folyosóján egy csokorral a kezemben. 

A csokor vörös rózsákból és pár zöld 
szálból állt. Az ajtaja előtt még igazí-
tottam egyet az alkalomhoz felvett in-
gem gallérján, majd bekopogtam. Mindig 
ugyanaz a rituálé: én bekopogok, ő mond-
ja, hogy szabad, halkan bemegyek és egy 
óvatlan pillanatban elkapom és átölelem. 
Persze egy ideje már számít erre, mégis 
mindig olyan, mintha először csinálnám. 
Most sem akarok máshogy tenni, lassan 
felemelem a kezem, bekopogok és várom 
a választ. Csend. Nyitva van a zár, ezért 
hirtelen gondolattól vezérelve bemegyek 
a szobába. Ahogy meglátom őt, megáll a 
szívem egy pillanatra. Egy számomra is-
meretlen fi úval volt. Furcsa volt így látni 
őt. Ugyanazt a tisztaságot és gyönyö-
rűséget láttam benne, mint eddig, csak 
másik szemszögből. Egyszerre fogott el a 
szeretet és az undor, amit iránta éreztem. 
Amikor meglátott, felugrott és oda futott 
hozzám. Meg akart ölelni, de én csak eltol-
tam magamtól, a kezébe adtam a rózsát és 
azt akartam mondani: „Vigyázz magadra” , 

de egy hang sem jött ki a torkomon, ezért 
csak elsétáltam. Egyből a szobámba men-
tem, összepakoltam minden holmim, köz-
tük a legfontosabbal. Az anyámtól kapott 
írógép volt a mindenem. Vállamra vettem 
a táskámat és elindultam. 

Nem tudtam hova megyek csak azt, 
hogy minél messzebb erről a helyről. Ami-
kor már az iskola kertjében jártam, érez-
tem, hogy valaki fi gyel egy ablakból és azt 
is tudtam, hogy ki az, de nem néztem visz-
sza. Egyre csak egy mondat járt a fejem-
ben. „Ha valaki elérheti a magasat, annak 
törekednie is kell a magas felé.” Megint a 
szél sipítására lettem fi gyelmes. Most is 
éreztem, ahogy belekap az arcomba, de 
más volt. Kinyitottam a szemem és a lát-
ványtól hirtelen rosszul lettem: 

Megint a mező tárult elém, csak tel-
jesen más szemszögből. A magasban re-
pültem és onnan néztem le, de a mostani 
látvány nem volt vidámnak nevezhető. Te-
metésre váró, elhalt testek ezrei feküdtek 
alattam sírtalanul. A lemenő nap zsenge 
sugarai alatt, melyek halovány fénnyel 
árasztották el az eltávozott sereg komor, 
groteszk hegyeit. A garmada csendes gya-
logjai és lovasai mozdulatlanul, mit sem 
érezve a világból, merednek a semmibe, an-
nak végtelen távolságait fürkészve. Ahogy 
elrepültem felettük, megértettem valamit. 
Az a gondolat futott át az agyamon, hogy 
bár lehet, nem tartottam jó embernek apá-
mat, mégis ő volt, aki helyes szemlélettel 
nézte a világot. Ha képes vagy arra, hogy 
elérd a „magasat”, akkor törekedni is kell 
arra, különben úgy végzi, mint az alattam 
elterülő mozdulatlan szörnyeteg. 

Kocziha Gergely 
FOLYTATJUK A KÖVETKEZŐ SZÁMBAN! 
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A z ezotéria szó jelentése:  egy belső körnek szóló tanítás. Az ezoteri-
kus tanítások célja nem más, mint a polaritás világa fölé emelkedni, 

az egységbe. Az ezotéria elismeri, hogy a valóságnak van egy olyan dimenziója 
is, ahol kettőség, polaritás uralkodik. 

Az ezotériát jellemző egység e kettőség felett van, így rálát, és tudja, hogy 
nem a polaritás az egyetlen valóság. 

És mi a valóság? 
Az, amit mondanak? 
Az, amit látunk? 
Vagy valami teljesen más? 
A kérdés már sok emberben megfogalmazódott, hogy igaz-e az a világ ami-

ben élünk? Most egy nagyon érdekes témát emelnék ki az ezotéria világából: 
1960-ban Ernetti Atya bejelentette, hogy ő már 10 évvel korábban létre-

hozott egy időjáró gépet, egy tudós társaság segítségével. A gép előállításában 
részt vett: Enrico Fermi és Wernher von Brau. Erenetti Atya felismerte, hogy 
minden, ami történik, az rögzül a tárgyi környezetben, és ha ez így van, akkor 
bizonyára lehet olyan készüléket építeni, amely kinyeri ezeket az információkat. 

A készüléket 1972-ben nyilvánosság előtt is bemutatták. A készülék segít-
ségével elkezdték vizsgálni a Bibliát és már egyből az elején gondok jelentkez-
tek, ugyanis kiderült, hogy a Messiás nem mindent úgy mondott el, ahogy az a 
Bibliában áll, és ahogy azt évszázadokon át tanították. Ez nagy zavart okozott 
a Vatikánban. Kiderült, hogy Jézust nem is Jeruzsálemben végezték ki, hanem 
egy másik városban. A hitelesség alátámasztása érdekében végignézték Musso-
lini nyilvános szerepléseit is, de itt nem találtak eltérést. 

Vajon miért kellett a 2000 évvel ezelőtti eseményeket már a Bibliában meg-
hamisítani? 

Pajzs Vanda

z ezzoto érérériaiaiaiai ssss óózózózózó jjjjjjj leleleleleleenenntétése::  eggegyyy bbebelsső körnek szóló tanítás.
kus taníítátásosokkk cécéljljaa nem máás mint a polaritás világa fölé

Mizo?Mizo?



Hogy Én, Parsifal?
Valótlan. Hazug tulajdonság,
Semmiképp sem sajátom. Kint vár
Hetvenhárom néző. Színház vagy hazugság?

Játszani tudok, de félek, ez
Most mást igényel… Hetvenhárom!
Ennyien vannak. A szemem véreres,
Ezek a tények. Csípj meg, álom ez?

Az igazgató a múlt héten
Egy tükröt hozatott. Most itt
Állok mezítláb, és abba nézek éppen.
Most itt. Most itt. Most itt.

Talán végre megőrültem.
Tíz éve játszom. De szerepet?
Lábaimnál előző éltem. Megkövültem.
Van, aki gyógyít, ilyen sebeket?

A jelmezed,  am, most menj,
Ha mindenki elégedett, majd akkor pihenj.
–
Ahogy a jó Herlode,
Anyám helyett anyám,
Rám adja, illik rám, de
Adj tanácsot is. kellékes dadám!

Kifakadok és kérlelem,
Ő pedig tanácsolja, hogy
Mit hogyan. Azt hiszem, Őt szeretem
Igazán, először. Tudom, menni fog.

Kilépek a deszkákra,
És, és, és, most, most…
Fogalmam sincs, mi történik,
Gúnyolódik a nép, valaki sört oszt.
Maradj a szerepnél, maradj!
Elhagyom az erdőt.
Mindig, ahogy hallottam, haladj,
Haladj, kell találnom egy nőt.

Megvan! Karomba veszem, csókolom,
Belém csíp. Mit művelsz? Nem akarom!
–
Szünet. A rendező jön
Felém, ordít. Mit művelek?
Lovag vagyok. Korlát. Átlököm.
Így ne. A nyaka meghajlik. Mit művelek?

Ahogy lezuhan az
Emeletről, Iréth nyakát
Töri. Az vagyok, vagy nem vagyok az?
Lovag vagyok, páncélt viselek. Tarkát.

Az öreg Trezif hív,
Megoldás lehet, gyógyír nekem.
A ruhám nevet, a testem sír,
Szívem zavart, lelkem talán nincs is nekem.

Ő a legrégebbi tag,
A társulat alakulásánál is
Ott volt. Megetet, megitat.
Alhatok. Ad új ruhákat is.

Átöltözöm, ezúttal fénylőnek, daliásnak.
Erre vártam! Vége az első felvonásnak
–

Zelei Péter: 



Ismét a porondon,
Az ellenfelem legyőzöm,
A szövegem is jókor mondom.
Éhezés? Zsarnokok? Isten békéjét őrzöm.
Isten békéjét őrzöm!
Isten békéjét őrzöm?
Egy billegős deszkán időzöm.
Instabil egyensúlyom őrzöm.

Egy jelenetben odasúgják,
Átalakul a társulat.
A rendező eltűnt, nem találják.
Hetvennégyen néznek. Kábulat.

Nem, azt tanultam jobb
Az, aki kimarad tisztán, mint
Az, ki túl sokat kérdez. 
Ott hagyom. Hideg fogad kint.

Új jelenet, miközben férjét siratja, megtudom,
Nem kérdeztem, örökké kell bolyonganom.
–
Zavartan járkálok a
Színpadon, jelenetről jelenetre,
Szerelemről ábrándozom,
Meglelhetem, elveszíthetem.

De világosodik már, ti
Nem jöhettek, ezt nekem is
Egyedül kell megjárni.
Benned. Az Úrban. Bízz.

Így nem lehet, kész,
Elengedem, nincs súgó,
Nincs Iréth, Herlode és
Akaratom sincs. Sem mindentudó.
Négy és fél év, négy
És fél színpadi pillanat
Mikor a remetéhez ér,
Elhagy a szó. Csak a forma marad.

Ganwa, jó barátom, talán őt kellene
Követned, kedves, most szeret egy nőt.
–
Ganwát nézem, egy kastélyban
Harcol most, bolyongásomban
Egy tükörvillanásnyit látom ott,
Ő is engem. Ő van most az én bolondságomban.

A díszlet befestve vérrel,
A hős, legyőzi az ellent.
Az asszonyok nem pengével,
Szóval harcolnak a gonosz ellen.

Tudom- e Én, ki barát,
Ki pedig gonosz lovag?
Kívül, mint húszas karát
Arany, de belül olykor rohad.

Hirtelen engem hívnak,
Egy álnok, ismeretlen lovag.
De szól, Zefírnek hívják,
Testvérszínész, majd Ő is lovag.

Majd apa, majd  ú – Én pedig király.
Alakul, fejlődik a szerep, így akarja a Grál.

: Én, Parsifal



Az Alaplap régebbi számaiból 
gyűjtöttünk össze egy kis válogatást!

Te tudtad? 
 ❋  hogy Th assy Csaba tanár úr 10 éves korában bombákat készített és az egyik 

a kezében robbant fel, melynek nyomai ma is láthatók rajta?
 ❋  hogy az iskolánk jövőre lesz 25 éves? Hogy az első osztályba már 19 gyerek járt? 
 ❋  Tudtad, hogy Jutka egyszer egy csörgőkígyóval találkozott erdei séta közben? 

És hogy egy éjszakát New Yorkban egy háztetőn töltött?
 ❋  hogy Illés Zoli két Waldorfban is tanított már, utoljára ez előtt Nyíregyházán? 

És hogy szeret a természetben járni, ásványokat gyűjteni, és gombászni?
 ❋  hogy Magdi néni a Vasasnál kézilabdázott, amíg el nem küldték, hogy inkább 

pingpongozzon? És hogy kedvence minden, ami kókuszos, és hogy volt egy 
macskája, akit Kókusznak hívtak?

Interjú Koller Gáborral a felső tagozat földrajz tanárával, 
aki az év csak 3 hónapját tölti iskolánkban! 
(Interjú részlet)

☞ Mit csinálsz, amikor nem az iskolában tanítasz?
– Az iskolában csak három hónapot tanítok, de nem ebből élek. A fő dolog, az, hogy 
ásványokat gyűjtök a világ különböző pontjain, és azokat „adom el”. A másik dolog a 
kerámiaárusítás. Ezeket nem én készítem, hanem a feleségem szülei. Ezért találkozhattok 
velem különböző vásárokon, mint a Vörösmarty téri karácsonyi vásáron, vagy más kéz-
műves vásárokon. Igen, mint már mondtam, dolgozom az iskolában, de bármilyen furán 
hangzik, az nekem inkább szórakozás, mint munka.
☞ Mondtad, hogy sokat utazol ásványokat gyűjteni! Mesélj a kalandjaidról! 
– Egyszer raboskodtam egy Macedón börtönben. Amit szerintem kevesen mondhatnak 
el magukról; ez vicces így utólag. Az ásványgyűjtés egy olyan dolog, amivel nagyon nem 
tudnak mit kezdeni az emberek, ezért a macedón határőrök összegyűjtöttek bennünket is, 
mert nem tudták eldönteni, hogy mi most mit csinálunk. Bevittek minket, és egy napot 
ültünk, ameddig tisztázódott a dolog, rájöttek, hogy mit csináltunk, és hogy ez nem fegy-
vercsempészet, nem drogcsempészet, hogy nem büntetendő.
☞ Hogyan kerültél a Waldorfba?
– Hét vagy nyolc éve jöttem Budapestre és az első állásom végül is véletlenszerűen a 
Kispesti Waldorf Iskola volt. (12 éve tanítok, szóval nem ma kezdtem a „szakmát”) Ott 
annyira megtetszett a Waldorf, hogy már máshol nem is tudom elképzelni a munkát, úgy 
érzem, ez az, ami nekem való.

(Készítette: Huff mann Alex)



Rövid kérdések és rövid válaszok 

Szemere Gábor tanár úrtól

(Interjú részlet)

Mióta dolgozik tanárként? És itt a Wal-
dorfban? 
– 1993 óta, illetve itt 2003 óta, két év szü-
nettel. 
Mit csinált a tanári pályája előtt? 
– Tervező mérnők voltam. 
Miért pont a matematikát, a fi zikát, és a 
számítástechnikát választotta? 
– Hát ugye a fi zika, ami a kémia és a ma-
tematika szorzatának négyzetgyöke. A mate-

matika meg kell a fi zikához. Anélkül fi lozófi a. 
A számítástechnika pedig… én olyan őslény 
vagyok, hogy akkor még a számítógépeket 
csak fi zikusok merték bekapcsolni…  
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Hol tanulta a mesterségeit? 
– Jó pap holtig tanul, mégis bután hal meg. 
Valahogy így vagyok én is. 
Milyen volt a gyermekkora? 
– Mint minden nagyjából egykorú apró falu-
ban felnőtt gyermeké. Suli, foci, tehenek… 
Mit gondol a világvégéről? 
– Mindenkinek megvan a sajátja. 

(Készítette: Tóbiás Dániel)

A Golden Gate gimnazista szemmel
A Golden Gate híd a Csendes Óceánt, 

és a San Francisco-i öblöt elválasztó szorost 
öleli át. Ezen a helyen elég bizarr természeti 
jelenségek tapasztalhatóak: a híd alatt kétfelé 
folyik a tenger… a hídnál találkozik a hideg 
és a meleg levegő, így legtöbbször óriási köd 
van. 

A város terjeszkedni akart, de már nem 
lehetett hova, ezért jött az az ötlet, hogy hidat 
építsenek egy ilyen lehetetlen helyre. 

1933. január 5 én kezdődött az építkezés. 
Először a déli pilont tették le, aminek az alap-
ja stadion méretű volt. A víz alatti munka ne-
héz volt a feljebb említett kétfelé folyás miatt. 
Először is simára kellett robbantani a tenger 
fenekét. 42 millió liter vizet szivattyúztak ki, 
és 100 ezer köbméter betonnal töltötték fel. 
Amikor kész lett az alap 2 év múlva, összesen 
3 méterrel lógott ki a vízből. A pilonokhoz 
egyenként 44 tonna acélra volt szükség, hogy 

225 méter magasba nyúljon az ég felé. 300 
kézzel bevert szegecs is kellett, hogy a rácsos 
szerkezetet összetartsák. 

A következő lépés a főtartó kötelek elhe-
lyezése volt, amit 130 ezer km ceruzavastag-
ságú acélhuzalból fontak össze. Az építkezés 
alatt egy hatalmas hálót feszítettek ki a híd 
alatt ami 125 ezer dollárba került, de 19 em-
ber életét mentette meg. 

A gyakori földrengések miatt féltek, hogy 
a híd nem fogja bírni a gyűrődést, de egy 6,9 
erősségű rengés alkalmával a híd csak kilen-
gett és elnyelte a rengés energiáját, így semmi 
baja nem esett. 

A híd elemeit az idő múlásával folyama-
tosan cserélik a rozsdásodás miatt, és újabb 
és újabb lengéscsillapítókat tesznek bele a 
szerkezetbe. 

 (Készítette: Horváth Levente)

Összegyűjtötte: 

Palya Noémi
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