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EnyéDI, tied·, övé 
Szükség van-e iskolaüjságra? Pontosabban 

fogalmazva: rrúlyen iskolaüjságra van szük
ség? A Piár Futár olyan iskolaüjság akar lenni, 
amely méltó a piarista rend és iskola több száz 
éves hagyományaihoz, és céljának tekinti azok 
megőrzését és felvállalását. Ugyanakkor talán 
ennél is lényegesebb az, hogy üjságtmk megtalái
ja a megfelelő hangot összes olvasójához: szi.Uők
höz, az iskola szerzetes és világi tanáraihoz, és 
ami a legfontosabb: az iskola volt- és jelenlegi 
diákjaihoz. Csakhogy a szegedi piarista iskola 
lapja nem egy passzív, elsősorban befogadó kö
zösséghez szól; mi egy nyitott, véleménnyel ren
delkező, és azt felvállaló olvasóközönséghez szó
llmk. 

Mi tehát a Piár Futár? Lehetőség. Egy lehe
tőség diákoknak, szüleiknek, tanáraiknak arra, 

hogy véleményt mondjanak. Egy lehetőség arra, 
hogy megosszák örömeiket, bánatukat, gondola
taikat a többiekkel. A Piár Futár nyomtatottagóra 
kíván lenni, egy olyan fórum, ahol minden érv és 
ellenérv meghallgattatik. Esélyt ad minden.ki.nek, 
aki kapcsolatban van az iskolával, mindenkinek, 
aki kedvet érez arra, hogy részesévé váljon egy 
olyan intézmény nyilvános fórumának, amely
nek már eleve részese. 

A Piár Futár mi.ndruu1yitmké. MagLmkénak 
érezzük, mi, akik írjuk, és mi, akik olvassuk. FOJ'
tos tehát, hogy ne idegenkedjünk attól, ami a 
sajáttu1.k. Iskolaüjságtmk célja pedig nem más, 
nem kevesebb, mi.nt az, hogy havonta egyszer 
minden olvasójának élményt nyüjtson. Jó él
ményt, hogy az olvasó megnyugod~asson, van 
még érték a világtmkban. Az egy közösségbe 

az utolsó stáció 
pilátusok életre ítéltek 
s bár mosták kezüket 
ártatlan nem vagyok 
magamat núnt keresztet 
vonszolom végtelen utamon 
nem nagy idő és · 
üjra összeroskadok 

arcom mocsokban ázik 
mint szemé t mit eldobtak 
a veronikák és simonok 
már réges-rég meghaltak 

míg meggyötört testem 
bűnt kíván 
agyarnban a tudat 
lassan meghasad 
korcs lelkem 
fekélyek borítják 
s er.qhülést remélve 
nyaldosom magam 

.de utam végén 
a kereszt már áll 
-vétkeim súlyos lajstroma -
s rajta feszül szelíden 
a feltámadás 

tartozás, a kapcsolatok, a "védelniet nyújtó pro
tekció" felemelő élményét. A fórum, a v.élemény
nyilvánítás szabadságának élményét. 

Ingyenes élményt egy olyan világban, ahol 
mi.ndenért fizebu kell. Nem pénzért, nem önös 
érdekek által vezérelve. Azért, hogy valami tíjat, 
fontosat, és jó dolgot hozhasstmk létre. Ebben 
támogat minket az iskolai alapítvány. A nyomdai 
előállítás költsége nem túlzottM magas, ám az 
alapítványnak eredendően nem újságfulrulszíro
zás a célja. Éppen ezért kérjük azon olvasóinkat, 
akik jó ügynek érzik lapunk rendszeres megjele
nését, s nnyagi helyzetük is lehetövé teszi, hogy 
támogassanak minket! Szívesen fogadw'\k olyru1 
önzetlen pénzadományokat, amelyek megerősí
tenek minket szerkesztőket, mi.J'\ket olvasókat 
abbélll a hitünkben: szükség vru1 iskolaüjságra. 
llyen iskolaújságra van szi.ikség. 

Vincze Máté 11. c 
fiíszerkes:t,; 
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A SzcPil're.~.~ jdt•nli 

I dén tavasszal második alkalommal in
dult útjára a Piaris ta Vállalkozói Képzés 

iskolánkban. A tava lyi év s ikerei sokak 
érdeklődését felkeltették, igy idén 34-en 
kezdték el a kurzust a 10-11. évfolyambóL 
Reméljük többségük kitart egészen a nyári 
záróvizsgáig, ahol a négy legjobb lehetősé
get nyer az egy hóna pos utazásra az Egye
sült Államokba. A nyári megméreltelésig 
két szakasza lesz a képzésnek. Először hús
vétig három fia tal közgazd ász (Losoncz 
Géza és Juhász Péter öregdiákjaink, vala
mint Tu za Orsolya) segitségével megismer
kednek a közgazdaság alapjaivaL Húsvét 
után vállalkozók, gyakorlati szakemberek 
előadásaival folytatódik a képzés május 
végéig. Mindkét szakasz végén egy-egy 
teszttel adnak számot tudásukról a résztve
vők. Május végére cl ke ll készíteni egy rö
vid dolgozatot is, ami szintén beszámít a 
végső értékelésbe. A magyarországi képzés 
június elején egy záróvizsgával zárul a 
Calasantius Alapitvány (a képzés szervező
je és finanszírozója) munkatársainak jelen
lé tében, ahol kiválasztják a négy legráter
mettebb jelöl tet a harmadik (Egyesü lt Álla
mokbeli) szakaszon való részvételre. 

• • • 

APiarista Diákszövetség Öregdiák tago
zata 2003. április 7-én, 17.00 órakor 

e lőadás t rendez a Dugonics András Piaris ta 
Gimnázium Tanácstermében Az idegell szn
vnk helyes értelmezése címmel. Előadó: Dr. 
Pelle Pál. Minden érdek lődöt szereleltel 
várunk. ... 
N agy örömünkre indul a sakk-kör. Idő

pontja: szerdánként 15.00 ó ra. Az e lső 

foglalkozás 2003. április 9-én lesz. A szak
kört vezeti: Horváth Tibor tanár úr. 

A sakk házibajnoksággal kapcsolatos 
információkat is ná la szerczheti tek be. 

. . . 
Ebben az esztendőben február 28-án ren

dezte meg iskolánk a Piarista Alapítvá
nyi BáJt. A jeles esemény, melyen 220 ven
dég vett részt, 232.775 forint bevételt jelen
te tt a Dugonics András Alapítványnak. A7. 
iskola vezetése ezú ton is hálás szivvel kö
szöni a támogatás t! Az adományozók adó
visszaigényléshez az iskola gazdasági iro
dájában kérhetnek igazolást. 

••• 

V ekerd y Tamás pszichológus, egyetemi 
tanár a nevelésről tar t előadást g i rn 

náziumunk Dísztermében szülőknck és 
pedagógusoknak 2003. április 29-én, 18.00 
órátó l. A belépés díjtalan. Minden érdeklő
döt szeretettel várunk! 
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Piarista bál - szülői szemmel 
Ha veszel, megtel ik A k!'t.ed, 
Ha adsz, megtelik n sdvcd. 

M,J');ttrl'lt' S,·t>mrnn 

Ebben az. esztendőben került második alka
lommal megrendezésre az iskola alapítvá

nyának jótékonysági bálja. Szerenesésnek 
mondhaijuk magunkat, mert részt vettünk 
mindkét esztendőben. a rendezvényen. 

A tavalyi bál nagyszerűsége a rögtönzé
sekben mutatkozott meg. Olyan események 
követték egymást, 11melyeket a szeevezők előre 
nem terveztek meg, és így nem is tudták -
nem is kellett -befolyásolni. 

Az idei rendez,·ény inkább előre meg
tervezett koreográfia szerint zajlott, ennek 
előnyeivel és hátrányaival egyaránt. Az igaz
gató úr beszédében kiemelte az együttlét örö
mét, baráti kapcsolatok építésének fontossá
gát. Ezek a gondoleltok nagyban hozZeijárultak 
a bálozók kellemes alaphangulatához. 

Ezt követte egy müvészcsoport fellépése, 
közkedvelt sanzonokat énekeltek Jó ötletként az 
iskola öregdiákja is szerepet kapott ebben a pro
dukdóban. A tá rsast.íncok bemutatója szintén az 
intézmény volt növendékeinek közreműködésé

vel került bemutatásra. Jó ötletnek tartjuk a rnű

sorokban szerepeltetni a már végzett tanulókat. 
Ebből hagyományt lehetne teremteni . 

M árcius 
l 4-én, 

az első órában 
iskolai meg
emlékezés 
keretei közt 
tartott kiváló 
előadást Pin
risttík a sznbnd
ságltarc/Jan 
címmel Zakar 
Péter törté
nész, a szegedi 

B<lrsos fó:..«-f: Nem:cltir egyetem okta
tója. Érdekes történetekkel gazdagította a 
diákok ismereteit arról, hogyan vették ki 
részüket a piarista atyák a magyar nemzet 
függetlenségének k ivívásából, hogyan buz
dították a katonákat a harcterekcn, és mi
lyen önfeláldozóak voltak a szi.ikség idején. 
Balogh Bálint 12. a osztályos -:liáktársunk 
előadásában hallhattuk Babits Mihály P1•lófi 
koszorúi címü vers6t. A megemlékezést La· 
jos István tanár úr jóvoltából negyvennyol
cas nóták közös éneklésével zártuk, melye
ket Fábri Géza ta nil r úr kísért kobzon. 

Fodor Anta/W. n 

Zenei csemegeként fellépett a Néjják 
együttes. Sorai köz ül hiányoztak a c:.inos, jó 
hangú, vokalista lányok. Kár! 

A t,inczenét szolgáltató Rivrrsitlr tenekar 
közremliködését többen egy ktcstt túl hangos
nak ítélték nu>g. Főleg azok a Jl.'lenlévók tették 
ezt szóvá, akik valamilyen oknál fogva nem 
akartak a táncmüvészeteknek hódolni. 

A vacsora úgy mennyiségilcg, mint mi
nőségileg kit(ínőre vizsgázott. A finomabbnál 
finomabb hidegtá l készitmények, valamint a 
melegételek jó ízléssel elkészítvl.' kívántatták 
magukat az éhes vendégseregnek A mi társ-l
ságunk is "három a magyar igazs.ig" eh·et 
követte. 

A mulatscíg végén nem túl nagy létszá
mú, de nagyon lelkes amatőr csapat kobozzal 
kísért, népdalokból és műdalokbó l (nótákból) 
improvizált, közös beéneklést tartott. At_ ige
kötő arra \t tal, hogy bele az éjszakába :;zólaltak 
meg az örom és bánat hangjai. Hiszen ezt Eu
rópa minden népe tudja, hogy "~ín·a vtgad a 
magyar". 

Köszönet a szervezőknek, a közremükö
dőknek és segitő i knek egyaránt! 

Szticstté Kopasz Ki11gn. 
n Sziil<iket SegítJ Bartfil Tár.,n,rig w:döte 

G imn:ít.iumunk a harmadik hcl}cn végtell nz 
isko lák ös~zcs ítetr eredmén) <: alapJán, a SLe

gedi gimnátiumok között pedig az clsö Icu! 
Leg~:redm~nycsebb a l l. évfolyam volt. 

ahol a c~apat harmadik len. A csapat tagjai. Oltd
nyi Gábor ll. b (cgyéniben: 9. hdy): Mayer Péter 
ll. a (cgycntbcn: 13. hely): Borb:\s Péto:r l l a 
(cgyénibcn: :!2. hely). Legercdmén)cschb diákok: 
Qlt,,ányi G:lbor <ll . b) 9. hely: Oltvány• Jó7•'<:f <9. 
a) 10. hely. Grntuhílunk! 

ll'i n)·i 1\:émitwt•t·st·nr 

M árcius 12-én iskolánkban zajlott a 35 . 
Irinyi János Középbkolai Kémt.wec

seny megyei fordulója. A korább• évekhez 
hasonlóan a verseny lebonyolításában ~okat 
segített Bara Tamásné dr. Herczegh Ottilia, 
a kinek l'ZÚton is köszönjük a segítségtit A 
megmérettetésre 37 tanuló érkezett. Iskolán
kat Csip<~k Árpád 10.b osztályos tanuló képvi
selte. Az elméleti és számítási feladatok meg
oldása ut,ín a \'ersenyzöknek bmerellen ösz
szetételü olddtok összetételét kellett megálla
pítaniuk titrál,issal. A pontszámok ö~sze.,ítése 
után nyolcan jutottak a győri országos döntő
be, valamennyien a Radnóti Mikl6s Kisérleti 
Gimnázium t.mulói. A me·gyénket képviselő 
diákoknak eredményes felkészülé~t, tov.íbbi 
sikeres versenyzés! kívánunk' 
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Humorfesztivál 2003. 
Pt·o? 

M árcius elején megrendezésre került a minden évben kiváló szórakoz.íst 
nyújtó humorfesztiváL Idén hat csapatos és egy egyéni produkció kö

szöntötte a kívánesi nézőket. A diákok nagy meglepetésére egy tanári csapat 
is versenybe szállt a~ első díjért, egy tortáért, amit a másnapi szavazás ítélt oda 
a legjobbnak. Kemény fába vágták azonban a fejszéjüket, mivel ringbeszállt a 
tavalyi év nyertes csapata, a 11: c is. Csak úgy, mint tavaly, ebben az évben is 
egy TV-s műsort vettek alapul. Ezúttal a Való Világ kiszavazó showját imitál
ták, ahol a villa lakói a tanárok voltak. Egy -komoly eiOkészUJetekre utaló film
felvétellel inditottak, ahol a parodizálásra ítélt tanárok legjellegzetesebb szoká
sait, mozdulatait mutatták be zenei effektusokkal színe:;ftve. Talán Csobán 
tanár úr lett a leghitelesebben imitálva, akit Vincze Máté alakított legalább 
akkora sikerrel, mint tavaly Bán tanár urat. Rajta kívül nem csak hogy renge
teg tanár lett nevetség forrása, de még Rózsa oéniröl, a most már sokak által 
ismert takarító néniről is készítellek filmet. Az előadás végén hatalmas tapsvi
har dicsérte a gondosan megszerkesztett paródiát. Egy ilyen szúwonalas pro
dukcióval egyértelműen a 11. c aratott győzelmet. 

A másik, igen komoly felkészillést igénylő előadást Mészáros Ferenc, 
Zsova Tamás és Györi Ferenc tanár urak mutatták be Hacsek és Sajó eimmel, 
hibátlan előadásban. László Imre tanár úr kíváló szavalókészsége is megnyi
latkozott, mikor előadta Heltai Jenő Jó tesh>érek cúnú versét. 

A 9. a osztály egy hat, azonos nevű emberről szóló darabot mutatott be 
Pető tanár úr kérésére. Ez volt az egyetlen előadás a hét közül, amelyben egy 
szerep!O elnevette a szövegét. Természetesen nem könnyú megállni a nevetést 
egy ilyen fesztiválon. Egy szerepiőnek pedig fOként nem. 

A 10. b előadásában a közismert Legyen Öli is milliomos! szolgált alapul. 
A három versenyző Zsova Tamás, Angyal László és Kohári György tanár 
urak imitátorai voltak. Ebbe a produkcióba a közönség is besegített, ugyanis 
feltétlenül helyesbíteni kellett Kohári tanár úr "á" hangját a jellegzetes "a" -ra. 
Ezzel viszont csak a második helyet sikerült megszerezniük. 

A 7. a osztályosok csapata alatt rezgett ugyan a léc, de ez érthető, mivel 
ők még nem voltak szemtanúi az előző évek nagysikerű előadása inak. Jövőre 
minden biwnnyal nagyobb eséllyel fognak indulni. 

A 9. b helyzete hasonló volt a tapasztalat tekintetében. A hozzáállác;sal 
itt sem volt baj, mindössze annyi hátráltatta a csapatot, hogy hárman is hiá
nyoztak betegség miatt. Nagyon dicséretes, példaadó, hogy ezek ellenére sem 
ment el a kedvük a szerepléstOI. 

Érdemes leszűmi azt a tapasztala tot, hogy szinte minden évben azok a 
produkciók ara~ák a legnagyobb sikert a diákok számára, amelyek a tanáro
kat parodizálják. Kívülállók és szülők számára viszont kevésbé érthetőek ezek 
a jelenetek. Ezek mellett érdemes meb>ta1tani ezt a kevésbé durva, nem sértő 
sh1ust, hogy a tanárok ne érezzék magukat kényelmetlenill és ne sértőeljenek 
meg az lz léstelenebb poénoko n. 

Fodor Antn/10. n 

és lwnlna? 

T öbb mint tízéves hagyomány iskolánkban, hogy farsang utolJán évről 
évre megrendezzlik ezt a veté lkedést. Ebben az esztendőben mar 

hetekkel korábban pinkátok hirdették a "nagy eseményt". Ennek ellenér!:' 
csak hat csapat indul t .1 lehetséges tizenkettöböL Az osztályoknak ,, fele 
érezte úgy, hogy nincs mit bemutatnia. Ók legfeljebb nézőnek jöttek el. 
Üdítő színfolt voll viszont a tanárok megjelenése. Egy ilyen összeJÖVetel 
célja az is lenne, hogy a rendkívül gazdag magyar humorirodc1lomból 
1gényesen bemutassunk valamit. Kár, hogy nem akadt követőjük. A d1ci· 
kok körében a tanárparódia volt a legkelendöbb. Nincs is ezzel semmi 
gond, hisz amióta világ a világ, még nagyhatalmú koloston elöljcirók.Jt, 
sőt pápákat is parodizáltak farsangkor. 

A probléma ,nzal volt, hogy a hat produkcióból igazából csak ket tő 

volt említésre érdemes, a többi négy könnyen felejthető. 
Örök tanulság, hogy csak felkészülten, igényesen elkészített mtisor

ral szabad a nagyérdemű elé lépni. Rögtönözni csak a legnagyobb mim.>
szek képesek. Érthetően, szépen artikuláh•a kell beszélni, nem snbad 
sohasem hátat fordítani a közönségnek. A fellépő nem nevetheti, el ma
gát, ez a nagyérdem(Í privilégiuma. Apropó nagyérdemű ... A közonség 
é~ a fellépők nagy része a commedia dell'nrte v ilágát idézte, azaz rögtönöz
tek, a nézök közbekiabáltak, beszélgettek, ettek stb .. Az egyes produkció
katlefelé mutató hüvelykujjal miqősítették a latinos múveltséggel rendel
kezők. 

A müsorvezetö kiváló partner volt mindehhez. Önmagát is fell épö
nek érezve, azon melegében értékelte a műsorszámokat, túllép\'e ezzel 
saját hatáskörét. Igaz, a publikum nagy megelégedésére tette mindczt. Kel· 
pott is érte jó néhány szavaz.llot, pedig nem is indult a versenyben. Ez 
azokat minösíti, akik komolytalama vették a szavazást, amely a gyl~Ztest 
volt hivatva kiválasztani. Az iskola tanulói sajá t osztályaikra szavaztc1k. 
Szerencsére akadt néhány olyan diák, és tanár, aki reálisan tudot t értékel
ni. fgy milúmális különbséggel a ll. c osztály Piár Világ c. produkciója 
lett a nyertes, s ök kapták megérdemelten a tortát. 

Az est végén egy kicsit szomorúan tekintettem végig a fel
felmorajló tömegen. Az egyszerű vendég vajon nem téveszt-e minket 
össze a ltntkilóssnl? 

Ez a két írás is mutatja, mennyire másként látunk azonos dolgokat. Alig
ha csodálkozhatunk ezen. Hiszen ahány befogadó, annyi vélemény. Ez 
így van jól. Egyetérteni nem vagyunk kötelesek senki \'iláglátásával, de 
odafigyelni a másik szavaira s megfontolni azokat, alighanem ép\Jlé
sunkre szolgál. Szeretnénk, ha a jövőben is helyt adhatna lapunk azonos 
dolgokról a lkotott, egymástól eltérő véleményeknek 

1\ surk. 

Fedezzük fel Sz.egedet! 

Ezzel a címmel hirdetett versenyt a Dugonics 
András Piarista Gimnázium az álta lános és 

a középiskolák, valamint a d iákollhonok szá
mára. 

próbára a csapatokat, és közben a versenyzők 
elmélyülnek a város kulturális és történelmi 
értékeinek ismeretében. A versenyre 22 által,1-
nos~, és 16 középiskolás csapat nevezett. 

Gépidő 

A számítástech111k.1 1. teremben tanítás ut,\n 
15.30-ig lehet dolgozni. Grafikus böngé,.tő 

15.00 és 15.30 között használ11ató, a karakteres 
böngésző nincs korlátozva. A számítógépe; fel
adatok elvégzéséhez 15.00-ig biztosan van szabad 
gép. Ha netán mégsem lenne, engedéllyel lehet cl 
szt2-es teremben is dolgozni 15.30-ig. Ha 15 úra 
előtt, egy iskolai feladat megoldásához gmfikus 
böngésző szükséges, akkor engedéllyel lehet dol
gozni a 2-es terem~en is. Stúdium után a prefektus 
jóváhagyásával gépidő a sztl-ben 19.45-től 20.45-
ig. A géptermekben 15.30 után csak a rends.tergaz
da vagy az igazgató, esetleg az infmmatil-..1 t,már 
engedélyévellehet dolgozni. 

A város folyamatosan clSSZimilálta a bete
lepülöket, magához formálta Oket. Versenyünk 
nemcsak az együttélés, a lakhely, a munkahely 
szegediségét akarja tudatosítani. A XXI. század 
elején, a hagyományok, a kulturális értékek 
őrzőit lá~a a felnövekvő nemzedékben. Ezért 
tartjuk fontosnak, hogy az általunk h.irdetett ifjú 
l!elytörl~nész lePelező csapnlverseuyen ne csak az 
előzetes ismeretek határozz.ík meg a végered
ményt, hanem a verseny alatti tapasztalás, az 
emlékek, élmények és ismeretek gyüjtése tegye 

A versennyel kapcsolatban Káro lyi Attila tanár 
úr nyújt felvilágosítást. 

Er-,')· ohasha(Ó lwtilap 
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Eltűnilí-e a koboz? 

A" Ittak már az első piarist,, iskolák, amikor 
Szepsi Csombor Márton, .1k1 Franciaország

ban talál rá a kobozra, mmt hun eredetű hang
szem~, igy ír: .,Magyarországon még a gyere
kek is azt pengetik". Hová tünhetett ez a rövid 
nyakú, körte formájú pengetős hangszer mint
egy 300 év alatt a magyar nyelvterü let szmte 
valamennyi részéről? 

Nem ritka jelenség a hangszertörténeti 
ku tatásokban, hogy azonos hangszernevek 
egymástól eltérő hangszereket takarnak. A 
hangszer elnevezését, a kobozt a korai köztip
kortól ismerjük Magyarországon. Valószínüteg 
kun közvetítéssel kerü lt nyelvünkbe (a Codex 
Cumanicus szójegyzékében a cobuxci magyar 
megfelelője sonator, azaz zenész), a közép Ázsi
al népeknél pedig minden\ltt megtalálható 
(kazak kobii:z, kirgiz komuz). A hangszer neve 
török régiségekben is felbukkan, nyugati forrá-
sok is említik már a XIV. ;.zázadtól. · 

Egy 1560-ban sz\! rzett széphis tóriában 
Szilágyi Mihály a tömlöc abl,l k~ban ül, "Kobza 

" 

kezében, kesen·es nót.it szépen 
\'\!ri vala". A költő Zrínyi :Vhk
lós kedves hangszere tanul6-
évelben a koboz volt. Orb,\n 
Balázs a Székelyföld ku ta töja 
erdélyi magyar hangszerként 
a.~:onosítja ezt a ma is hasz1Mlt 
instruml'ntumot, amelyet L1szt 
Fen.>nc l'> le1r, mint a mandohn 
egy1k faJt,1)át. 

A koboz történeti emlt'kP
it Igy végiglapozva néh,íny 
fontos d olog tünik ki: 
- a koboz elnevezés valamilyen 
fo rm,\ja .1 belső ázsicll turk né
pek IWOmán "égigkövethetö; 

- a történeh emlékt•k a J,,ntot és a kobozt meg
kulönböztetik; 
-a koboz 1600-as 1700-as években való alt<~ l,\

nos elterjedtsége viszo11ylag könnyen elkészít
hető hangszertestre utal, ezért a régi kobo.~:nak 
nem la ntszerű, helnem inkább hosszúnyakt:1, 
tamburaszerü form.~ja lehetett. 

Joggal tekmthetjuk tehá t a tambur,\k,lt i~ 
l'Si magyar hangszerl'knek, nem pedig a li.tl.í
,·októl, vagy a törökoktól .ltvettnek. 

A mai formJt,\ban továbbélő hangszer 
azonban mégis elég titokzatos .módon tu nl el a 
magyar nyelvterület jel en tős részéről. Ma mii r 
csak románok, és J moldvai csángók használ
ják zenekarban. 

A magyarországi táncház-mozgalom 
azonban újra relfedezte a kobozt. Ez a \'issz<lfo
gott hangú, m,ltt h,1ngszínnel pengő, nyokhúru 
hangszer távoli úZl'IWtf.'ket hordoz Eb wgíthet 
történelmünk, lelkuletunk mozaikrészeuwk 
összeillesztésében. 

f tibri Géza 

Es ellíezdődött a bél'e vége ... 
M árcius 5-én a Humanista Mozgalom de

monstráció! szer\rezett Szeged belvárosá
ban, melyen Irak megtám<1dása ellen tüntett\!k a 
résztvevők. Gyertyák meggyújtásával próbált,l k 
relhívni a poli tikusok figyeimét a tények alapo
sabb megfontolására. Többek közt beszédet 
mondtak egyetemisták és békeakti\'isták. H.mg
súlyozták, hogy legdragább vagyonunk az em
beri élet, ku ltúra és civi lizáció. Számos tiltakozó 
plakát szövege hirde tte a kiáltást a béke mel
lett: .,A nevünkben· ne!", "A pénz mozgatja a 
világot, de merre!?" Soka k szomorúan tapasztal
ták, hogy a Dugonics tliri felszólalók ideje igen 
rövid volt. Este kilenc órától az Old Timer-ben 
szükebb körben folytatódott a tiltakozás, latm
amenkai zene kíséretében. bkolánk több d1ák1a 
IS jelenlétével támogatta ,1 békemozgalom akh
vistái l. A Humanista Mozgalom elérhetőségei: 

06-20-381-4675, sc/rrdall®frcrmnil.lw, www. 
Jrrrmmristn.Jru. 

FD<Ior A11tnl, Kiss Gábor 10. a 

' ' 

.:- r: ··:~~ .... \ 
/ 

-l 

J\1á•·cius idusa 
Január ncg)'l'<.iike volt, reggel hat ór,l, egy 

ha,·as, téh hajnal, amikor kulröldl b.tr,\tom
mal elindul tunk Szentesröl a röv,\ro;.b,l \'llllill· 
tal. Régi, rossz szokásom szerint megcrkczé:>l' 
óta egyfolyt,\b;m ad agoltam szegény1wk a ma
gyar történelmet, ö pedig Mexik6 ut6bb1 (•\ tize· 
deiröl bcszl'l t, nomeg nem is igen hitll', hog} 
egy ilyen kic!>l lm,z.lgnak ilyen n.1gy {o, k,ll.m· 
dos történelmi' \'cln. Egy, az államokbúl Szen
tesre tévedt t:•s 1ttr.1gadt angyal, Tim tog,llmazta 
ezt meg találóan: "Egy amenkam,lk h,li!>Z•íz é\' 
a tör ténelem". 

Én meg, mint már oly soks7.<>r, n.tl\'cln 
várta m, hogy ta lán kérdez , ·alamit. i:s l'kkor 
megtörtént a c::;od,1. ,.Szóval, mit i~ c~m,ílt ez <l 
legnagyobb nMgyar?"- mutatott ,\z ött'7re~en 

lévő arcképn.>. "'\aggyá akarta tenn1 :'-.1agy.m ,r
szágot. Oly.mn,\, mint amilyen Anglia, 'agy 
Franciaország volt abban az időbtn." - \',íla
szoltam. "Ezt tudom, de mi történt vc.• le azután, 
hol halt meg?" - jött a következő kérdl1s . .,Egy 
elmegyógyintézetben. Öngyilkos lett. Vagy 
megölték, nl'm tudjuk De mások roh tatt,\k, 
amit elindítolt"- javítottam az összképe t. 

Bejártuk m,\r a Corvin köztől ,1 Batthy.í· 
ny-örökmécsescn keresztül a Sztin,1 ll'ng az 
egész város t, mindenhez hozzáfűztem ,, meglE.'· 
Jelönek ítélt magyaráza to!. A mexik61 napsuté~
böl a magyar télbe é rkeze tt vendég ped ig sum
mázta a magyar forradalmak történelmC> t: .,A 
magyarok el akartak érni valamit, ,1m i il n> ulia
tiaknak már adott volt. Fölkeltek, és ~ikerre 

\'itték íorrad,llm,likat. Aztán egy:.z<.>r ($,lk Jlllll•k 
az oroszok. Mondd c~ak, egys1er !>em gyo1te le 
\1agyaror!>~ág Oroszországot?" "Dt•, u Ebü 
Világháborúban" - feleJtem. "Ezt t>dc..Hg 1wrn 1s 
mond tad. Biztos lelt valami eredményt•!" lC' I
kesedett. "Igen, elvesztettük az orszc'lg te rülett1• 

nek kétharmad,\!." - vettem cl E.'Zt M t'hzintE.' 
örömöt. A magyarosan pesszim1st,1 kiJelenté
semre már c:.,tk este, egy plázadiszkók ,ílt,11 
még nem tönkreklt pesti búfelejMben reag,ílt. 
Meglepődtem, ,lmikor ezt mondta: .,Azl•rt még
is szerencsést•k vagytok ti magyMok. Azért, 
mert amikor elbukik egy megfontol l Szt•dwnyi, 
akad egy forr,tdalmi hevületű Kossu th. Am1kor 
elbukik egy Kossu th, akad egy m<ís módllll 
bölcs De,ík. t\1 indig akadt ,·alaki, ak1 tudt,\ m1t 
kell tenm." 

1\ 1.\rcius 1 <;, egy lehetöség arr,1, hog) em
lékezzünk. Hogy emlékezzünk a negywnnynl
casokra, Széclwnyire, Kossuthra, D('ákr,l, Gör
geyre, Bl'mre, Petöfire, Klapkár,l és ,1 kor ma
gyarhon,\ra. ML• rt a reformkor szellt>mb.Jgt• azt 
s ugallja: igt'n i~ kl-pes egy egész orsz,\g l'!Wútt 
gondolk1xlni, amikor úgy tirzi szü~'~\!;et 
Együtt C:>dekedm, elmikor úgy kell tennit•. 

A nemzcll ünnep nem tüntt>té~ , .,11.1m1 
ellen, hanem C'lódeink emlékezetének ,ípol,ha 
Nem zajos, Ü\'liltl\ demons tráCió, h,tncm méltú· 
s.ígte ljes, btis;,kt• hc1gyományápotá~. 

VIIII"ZI'Mtift• /lt 
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Hatnvazószerdától húsvétvltsát~napig 
. . . . 

A nagyböjt a keresztény egyházban a 
húsvéti előkészület ideje. Böjtöléssel, 

egyházi és népi ájtatosságok végzésével. 
Jézus negyven napi böjtölésének emlékére 
tar~ák. A negyven ilapos böjt a VII. század
tól vált szokássá, 1091-ben II.· Orbán pápa 
iktatta törvénybe. Hamvazószerdától hús
vétvasárnapig tart, utolsó elötti. hete a virág
hét, amely a virágvasárnappal zárul. Ezt 
követi a húsvétvasárnapig tartó nagyhét. 

A húsvét mozgóünnep, melynek idö
pon~át 325-ben a niceai zsinat a tavaszi nap
éjegyenlőséget (március 21.) követő holdtöl
te utáni első vasárnapban állapította meg, 
így a húsvét március 22-e és április 25-e ·kö
zötti időre eshef 

A nagyböjt .első napjának- hamvazó
szerda, böjtfogadószerda, szárazszerda, 
aszalósierda - stb. elnevezése utal egyrészt 
az e naphoz kötődö hamvazkodás egyházi 
és laikus szokására, másrészt jelzi ~ böjt kez
detét. A templomban a mise után az elmúlt 
évi szentelt barka hamuját a pap megszente
li, és keresztet rajzol a hívek homlok'ára: n 

Emlékezzél ember, hogy porból vétettünk, 
porrá leszünk!" szavak kíséretében. A ha
muszórás, a hamuhintés a bűnbánat ősi jel
képe az Ószövetségben is. Egyházi szertar
tásként a XII. századtól vált általánossá. A 
néphitben a hamvazkodásnak gyógyító erőt 
tulajd01útottak. 

Böjt idején· tilos volt a lakodalom, a 
bál, · mindenféle zenés, hangos mulatság. 
Ekkor so~kal inkább gyóntak, áldoztak, a · 
haragosok igyekeztek kibékü lni. Ilyenkor, 
bűnbánati időben a lányok és menyecskék 
egyszerűbb, sötétebb színű ruhákat viseltek. 
A hívő katolikusok húst, zsíros ételeket nem 
ettek, olajjal és vajjal főztek. Sokáig a tej és a 
tojás evését is tiltotta az egyház, csak a refor
máció terjedésével enyhült annyira a böjti 
szigor, hogy a XVII. század elejétől a pápa 
engedélyezte a tejes ételek és a tojás fo
gyasztását. Volt, aki napjában csak egyszer 
evett a nagyböjt egész ideje alatt, ezt nevez
ték negyvenelésnek Az egyház az 1920-as 
években már csak a hamvazószerdát, a pén-

teki napokat és a nagypéntek től nagyszom
bat délig terjedő idöt írta elő szigorú böjt· 
nek, amikor csak egyszer lehetett jóllakni és 
nem volt szabad nüsfelét fogyasztani. 

Böjtben jellegzetes ételeket ettek, ilyen 
a cibereleves. Többféle alapanyagból készül
hetett, például korpából. Nagy cserép- vagy 
faedénybe rozs- vagy büzakorpát tettek, s 
arta forró vizet öntöttek. A néhány nap alatt 

.l 
megerjedt korpárói a savanyú levet leszúr-
ték. Kölest, hajdinát, kukoricát főztek bele, 
majd li~zt tel, tejföllel behabarták. Az aszalt 
gyümölcsből főzött savanyított levest is ci
berének nevezték. Ezenkívül a böjt idején 

. ál talában kenyeret, halat és száraz növényi 
eledeleket ettek. 

(Forrás: Tátrai Zsuzsanna - Knrrícsony Molmír 
Erika: feles napok, iinnepek, szokások. Pla~~t'tá,; 
kiadó, 1997.)' 

V alkony Balázs 7. a 

A Biblia növényei 

Vácrátóton, a Magyar.Tudományos Akadémia Botanikai Inté
zetének botanikuskertjében egészen a !<özelm últig egyedül

álló kiállítást lehetett megtekinteni. A Biblia növényei című 

beutató elénk tár ta a Szentföld legfontosabb termesztett növénye·
it, az edzettebbeket a szabad ég alá ültetve, a kényes.ebbeket 
üvegházba telepítve. A gyűj teményt a kert igazgatója, Kereszty 
Zoltán hozta létre, aki tavaly nyugdíjba vonulJ, így a kiállítás 
további fenntartása, a növények gyarapítása. bizonytalanná vált. 

koronáját. Legalább harminc szúrós faj él a Szentföldön, közi.ilük 
csupán egy, amelyik nálunk is el lett ültetve. Akad bőven egyér
telműeli azonosítható faj is, mint az abesszín tömjénfa, a libanoni 
cédrus vagy a mirhacserje. Sajnos ez u tóbbiak még nem honosak 
a gimnázium kertjében, de idővel, az élő növények mellé kapott 
mintegy kétszázféle magból talán ezek a nevezetes növények is 
felnevelhetök lesznek. 

Az iskolánkat övező tágas, parkosítható terület és az épüle
tek tágas belsŐ ·terei lehetövé teszik, hogy nálu1~k is létesüljön egy 
vácrátótihoz hasonló gyüjtemény. Ennek érdekében megkerestük 
Kereszty urat, aki nem csupán· segítséget ajánlott, hanem magát a 
gyűjteményt is felkínálta. Némi egyeztetés után, a múlt év no- · 
vernberében érkeztek iskolánkba a növények. A h idegtíírőbbek a 
biológia terem el őtti területre lettek ültetve. Került ide füge, grá
nátal ma, vadalma, európai kri~ztustövis és néhány· lágyszárú 
évelő, mint például a húsvéfi keserűsa lá tát adó salátakatáng, ' 
vagy a mézgás csüdfű . Az érzékenyebb növényeket, melyek 
Vácrátqton üvegházba.n éltek, a templom karzatára telepítettük, 
ez azonban hidegnek bizonyult, ped ig e növények hazájában is 
előfordul a fagypon t körüli hőmérséklet hidegebb teleken. 

A mediterrán térségnek, s különösen Palesztínának rendkí· 
vül gazdag a flórája.' A sokszínű növényvilág a Bibliában mint
egy 200 növényi utalásként jelenik· meg. Sok esetben eldönthetet
len, hogy a szövegekben szereplö növény milyen faj t takar. Nem 
tudjuk például, hogy milyen cserje ágaiból fontá k Krisztus tövis-

Koluíri Cyörgy 

Olelll'llropilea - olajfák 11 Getszemán i kerWen 
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Könnyű-e a könnyű d1·og? 
Meglehetösen aktuális a t~ma napjainkban. 
Az ún. kemény drogok használatát a legtöbb 
ember elítéli. Hogyan vélekedjünk a könnyű
nek nevezett kábítószerekről? Általános társa
dalmi probl~ma. A napi politika kedvelt t~má
ja. Az egészs~gügy, a pszichológia minden
napjainak megkeserít(íje. Szabályozás? Tiltás? 
Felvilágosítás? Megelőzés? Ebben már igen 
különbözóek az elképzel~sek. 

Három terület - mentálhigi~nia, teoló
gia, eg~szs~gügy - k~pviselój~t k~rtük, osszák 
meg velünk a témával kapcsolatos v~leményü
ket. 

Legelső válaszként vegyük a sötétben köz
szemlére tett elefánt esetét, amiről ki-ki 

akként nyilatkozik, épp amelyik testrészét ta
pintha~a. Kinek lapos és sima, kinek oszlop
szerű, kinek egy legyezOre hasonlít, kinek egy 
kemény szllrós tárgyra ... 

Vagyis a hétvégi élvezők az· Exfnsyt 
könnyűnek nevezhetik, beszerezni is viszony
lag az. Klfizctni már bajosabb. Elhatározni, 
hogy tiszta maradsz egy idő után mindcntől, 
segítséggel mehet, betartani végleg, magányos 
crőfeszít~s. Kimászni a fogyns=fók-denlerek köré
ből piszkosui nehéz. S akkor még nem említet
tem azok szempon~ait, akik szülőként, testvér
ként, barátként, s<:crelmcsként, tanárként, 
rendőrként kerülnek kapcsola tba az élvezőkkel. 

Könnyü-e a könnyű drog? 
Könnyelműség lenne felelősen igennel 

válaszolni. Több szempont vezérel abban, 
hogy nemet mondjak: 

A drogkarrier kezdetének Iegkrilikusabb 
időszaka a 12-18 év köZÖlti életkor. A 
Jzeroi11jüggök 90%-a ebben az életkorban kezd 
valamilyen illegális drogot fogya sztani. A 
legveszélyeztetebb időszak ez a gyermekkor és 
a felnőttkor közti átmenet, amikor meg keU 
birkózni a testet és lelket érintő változásokkal, 
fejlődést kisérő feladatokkal, iskolák .1dta kilú
vásokkal, kullarcokkal. A drog csábító látszat
megoldás lehet! 

Senki nem lesz máról holnapra átmenet 
nélkül drogfüggó. Az átmenet fokról fokra 
folyamatos. Különböző fiatalok, különbözó 
sántÍe jutnak el, s csak kevesen érnek a végső 
stádiumba. Hogy hogyan lesz valakiből ·do
hányzó, alkoholfüggő, illegális drog ki próbáló, 
s egyszer csak rendSZl'res fogyasztó, függ a 
fiatal életkor.Hól és személyes és szociális hely
zetének stabilitásától. Ki mondja meg hol a 
határ? 

A szakirodalom egyébként nem használ
ja a kömzyzi drog kifejezést. Beszél könnyen be
szerezhető és nehezen beszerezhető, legális és 
illegális drogokról, házilag előállítható, termé
szetes eredetű, szintetikus és kábítószer pótló 
anyagokról stb. S anú most a kérdésünk szem
pon~ából igen fontos, bes;cél ba'c::etö drogok
ról. A statisztika szerint, akik legális drogokkal 

élnek (nlkolzol, 111kofi11), 1-1-s;.cr nagyobb az es~
lyük, hogy késöbb km11111/1isz t vagy E.\tnsyt 
használnak. [:~.lnsy ill. mnrilwmzn használata 
mcghatszorozz.1 még a hcroi11 használatának 
veszélyét. Minden egyes lépés a kontroll el
vc:;ztése felé mutat! 
S amit szcrc111ék legfontosabb üzenetként meg
fogalmazni: a drog csalárd ígéret, iUúzió bár
nulyen és b,\rmekkora. Nem véletlenül hasz
nálta a Rolling Stones együttes "Morfill 11Óvér'' 
kifejezést. Rendelkezik azzal az erőve l, hogy 
az emberi kapcsolatainkat látszólag helyettesít
sc. Valójában nem pótolja .,zokat, mindeneset
rc tön'kre tesz1. Rendelkezik azzal az erówl, ha 
nincs türelmünk kivárni, hogy felszabadultak, 
feldobottak legyünk, készs<"gesen előscgrti azt .. 
Dc amit ad az egyik oldcllon, többszörösen 
visszaköveteli a másikon. Legfontosabb erőfor
rásainktól fost.t meg minkct: kapcsolatainktól, 
önbecsülésünktöl, hogy szcrctni és szereletet 
elfogadni tanuljunk. 
Könnyű-e a künnyű drog? A döntés rád vár. 

S::tís::111é Fclzén•tíry A11ikó 

Saját - igen csekély - tapasztalatom alapján 
úgy látom, hogy man,lps,\g két tendencia 

figyelhető meg a középiskolások körében. Egy
részt a többség lá~a a drogok veszélyeit és nem 
vág bele~ bizonytalan kalandba. Másrészt van 
azonban egy kisebbség, aki különböző okból 
és más-más körülmények között, de legalábbis 
kipróbálja a könnyűnek nevezett drogokat, 
ismét mások több-kevesebb rendszercsséggel 
é lnek is vele. 

Nyilván nem kell sok szót vesztegetnünk 
arra, akit csak a kíváncsisága vezet a kipróbá
láshoz: reméljük, nem válik rendszeres fo
gyasztóvá, és lcgal<~bb sajclt tapasztalata ;, lap
ján belá tja, hogy a drog inkább veszélyes hely
zetbc sodor, és nem segít, még rövid távon 
scm. Talán a barcHai kör scm ezen fogja tesztel
ni a bnrtífstíg fokát, va!,')' ha igen, akkor azon 
~rdemes elgondolkodni. 

A rendszeresnek nevezhető fogya$zlók 
jó részénél elég nyilvánvaló S7erintem, hogy 
problémáik, mcgolctatlan gondjaik, csalM1 
helyzetük e löli menekülés a drogok (v,,gy a 
cigMetta, alkohol) használel lel. ÉrJemcs azon- · 
ban meggondolni, hogy a drog nem old meg 
semmit, ma'\lmum idólt•gescn feloldjel a fe
szültséget, .umbcn a legtöbb középiskolás a 
kudarcok, a vágyak és a Vel ióság közölti kü
lönbségek miatt síny lődik. Igazi mrgoldást 
csak a gondok okainak feltárása és a megoldás 
megtalálása jelenthet (persze elismercm, nem 
minden családi gondot lehet középiskolásként 
megoldani, dc ,, valósággal való szembené;.és 
itt is segíthet elviselni a nehézségeke!). 

Ha púiig valaki csak azért fogyaszt 
könnyű drogokat, mcrt csak igy érzi jól magM 
egy buliban, ,1z s;.crintem egy nagyon vcszé-

lyc~ útra tért: ahol nehéz lesz nemet mandelill ,1 

keményebb drogokra, mert heH miért ne, h,1 
attól még jobban pörögnek a dolgok. Nem lesz 
oly,m lelki gát, ,,mi visszatarts,, és a követkw· 
mények fclmérhctetlenek. 
Tapaszt,llom, hogy akik már elindultak ,v ön 
ismeret rögös útján, és vannak céljaik és rt•ah~ 
vágyaik az életükkel kapcsolatb,m, azokat JÓ· 
val kevésbé fenyegeti az "oldószer" haszna l,, t. 
Kívánom, hogy minél többen legyetek ilyenek 

Szilvtísy Ltíszló Sch. P. 

... 
D rognak nevc;.ünk minden olyan any,Jgot 

amely c1 szervczetbc kcrlilve a kö:poult 
idcgrends:crre hat és módosítja annak működé· 
sét. Megváltoztatja a használó gondolkodcis,it, 
hangula tát, viselkedését. 

A drog kipróbálásának kisértése titen
éves korban a legerő teljesebb Talán te is gon
doltá l már rá ... A diszkó a bulik mind egy-egy 
olyan helyzet lehet, amikor a hc1verok eldic~t>
kcdnck milyen volt a legutóbbi uln=tísuk, nwk
kor.H pörögfek, hogyan estek széf. Ilyenkor ú gr 
~ rezheted lemaradtál valami n,1gyon nagy l'l· 
ményről, valami n<~gyon menő dologról ,\ 
nemet mondás, önmagad vállalása nem gy.iv,J
ságl Előfordulhat, hogy a társaság ilyenkor 
elfordul t6Jrd, de vajon milyen kapcsolat cll, 

.1m it csak a közös drogozás tart össze? 
A legújabb felmérések S7.crinl az emlw

rck 30-,10% -a !>zcnvcd valamilyen függl~~ég· 

ben. 
Ahhoz, hogv valós képet kaphassunk ,, 

drogfogyasztásról f011tos megismernünk att 
foly,,matot ami n függőséghez vezet. Mmden 
knrria' a kipróbálélssal, ismerkedéssei kezdő
dik. Statisztikák :;zerint a kl'mény drogtl)
gyasztók 99%-n kezdte a könnyu anyagokk,,l. 
S az, hogy tovább halad-c azon az úton, mcly
rc lépett csak a/.On múlik, mennyire tud meg· 
birkózni a rá v,\ró nehét..ségckkel, mennvirl' 
tudja mérlegelm a valóság é drog nyúJIOtt,l 
csalóka érzés közölti különbségct. Tud-e reá}i., 
célt t űzni maga elé, vagy csak él bele a vil<1gb,,, 
Kömzyzi-c n kömzyzi drog? 
Könnyü vele felold,mi a feszültséget, a nyr•
meht enyhíteni. 
Künnyű vele elmenekülni a problémák, szürkc 
hétkömapok elöl. 
Kömw\J vele "bMátokat" szerc111i. 
Könny ü vele" valahová tartozni'' 
Könnyebb effogaJni, nunt NEMET mondam. 
Könnyebb c lfoga~ln i magam, elmikor az anyag 
hateh.l alatt vagyok 

Dc ha ilyen könnyü, miért bizonyult 
még1~ olyan nehéznek annak a több százezer 
cmbci·nek aki a S7Cnvedélybetcgségévcl küzd, 
s ann,1k az arclellan tömegnek akmck nem sikl'· 
riilt a harc s már nincsenek közölt ünk? 

Grósz11é Fli::csz Ág 11<'S 
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A parti kultúra velejáróJa ,1 drog. Ez tény. Ósidöktől kezdn• torek· 
sz•k az ember egy más tudatállapot elérésére. Kezdetben s.ímánok 

és táliosok a mon(llon, törz~1 dobok és a nem klassziku~ értelemben n ?ll 
tud.Jtmódosító szert>k hat,\s;íra, egy egészen más "Z·ilágba" kerultí'k, 
ahol k.1pcsolatba léptek a túlvil,íg misztikus lényeiveL 

E~,, vágy a~ évezr<>dek folyamán m it sem változott. Bár napJamio.
ban nem s.ímánok ugráh1.1k ,, tűz körül, s próbá lnak kapcso latba kerulm 
a tú lvil,íggal, h,mem p.utizók f;'z rei a d j pult előtt arra tö rekedve, hogy a 
monotonit,ís 'segít~égével önk1vülc ti á llapo tba ke rüljenek. A monoton1· 
tás azonban nem m indcnkinek e lég önmagában. Itt jön képbe a drog. E 
segédsz<'r h,1sznála t,ívnl sokka l könnyebben e l tud mélyedni az egyén ,1 
zene fo rga tag;lban. De termész~·tesen ennek árn van. Ezek a szerek szé· 
pen lassan tönkrC'l<'szik nz emberi szervezete t. Azonban azt meg kell 
em líteni, hogy egyes kuta tási ered mények azt igazolják, hogy megfelelő 
droghilsznála t me l lett nincs tartós károsodás. (???-A szerk.) Ugyanis a 
drog az agyidegeket (is A szerk. ) károsítja, melyek i dővel regenerálód· 
na k; de vajon medd ig bírják a folyamiltos te rhelést? 

Épp ezért sokan úgy vélik, hogy az elektronikus zene il d roggal 
egyen lő, hisz<.'n itt m utntkozik meg leginkább a m onotonitás. Ped1g l1.1 
jobban belegondolunk a modern zenék szin te mindegyikében megtal,il 
hiltó a drog. Ugyilnis ez egyéntöl fLigg és nem zenei kultú rától. lvi inden
ki magil dönti el, hogy til-c vele, vilg}' sem. Minden ember a rra töreksz1k, 
hogy JÓl érezze magát, ki így, ki úgy. Ehhez azonban szerintunk nem 
kellenek segédszerek, hbzen nélkiJluk is ellehet me1ülni a zene ,·égte len 
mélységeibe. A zene legfontosabb célja a szórakoztatás, nem ped1g az 
hogy bárki 1s tönkre tegye magát csak .1zért, hogy a pillanat öromt'nek 
élhessen, és ez.íltdl "jobban" élvezhesse a zenét. 

MaJ:ik Tamás 9. a - Radl'lÍIIs::ky jti11o,; 10 a 

Jézus és a cann~~bis 
V alósclgo::. Jézus-ipar kj lődü tt ki m.u-a. Mindenki megtalálja a maga 

Jéw sM. Még a h<lnno~, kék ~/.Pill Ű, ,l llles i vá ltozat a legkevésbé ext
rcm. Van pa rthus (SzC'gről -\·(ogról 1l1.1gy.11") j ó-us is, egyes h ívei szerint a 
názáre tit ,,magyam •tirwk" kc•ll ejtC'ni. MagvMréti Jézus tá ltosember, lé
lekvándorl.ht meg onmegv.l lt,ht hirJd, elsőkén t az livéinek (nekünk); 
kérdés, ha megv;íltha~uk \inm<~gunkclt, mi !'7..ü k.~é~-,rünk van őrei. Ha llha
tunk a zsidó (va ll á~\Í) )l'zusro), .!kinek rerszc nt•m a klTC'SZ tények, ha
nem a talmudist.'lk ,, követői; a..:t.in itt a l lit gyül i ~ ]t'.w:>, ilk i nem lehC'lett 
szegény, hiszen i\:émeth Silndt•r Sf:'m !-<Zegény. A buddhista Jézus egy 
guru, aki sépl'kt->t t.lnítntt, (o, lnl'<litcílt a pükhálo,od,\sig. A mohamed,l
nok 'zerint jézus az utnl ... éo ít,'k•tknr \"is~z.wonja tanait, harcot hirdet ,, 
hitetlenek ellt•n, cs nunden d1s~not Je,· á~. ))e,, legfeltúnöbb az a ,·álllnat, 
akit .11íg egy hctt• h,uangowtt l>e <:'g)' new~, bak•ldali buh·,írlap 
(jnbbold.lh bul\',írl,1p n1n1'-'): .1 k.ibitóVl'r<:'~ Jt>,ru~! Amerikai tudósok wt~ 
rint- igy,, cikk sa m·,~m,ib,1n clh,lng~ó r.ida)músnr- J Bibliáb,m emlí
lelt olaj, amellyd mmd .1 1\kstcr, mmd a t.milvanyai gyögyl!ottak, nagy 
menny•sligü cann.1bist tc~rt.1lm.1zott. :--,.,, m.ir n111~t il c.1rmabbgyantcít a 
kendemö,·ényböl nyerik, fölt>g h.l~i..,k~'zitt>~ végett. H.1tóanyag.1 meg· 
egyezik ,1 marihuánál'\',11, amC'Iy .1 ha~is unokaöccse; mindkettót puha, 
illetve lágy drogként igyckcznC'k cgyt•s hbcr,llbok megs~ercttetn i .1 ma
gyar néppel. A wcn?,kiú~ tudllm<lnyos fe lfedezésre persze ~pp akkor 
kt!rü lt !'Or, amikor l'z ,, fo lv.mtilt Zcljl ik. Ínw. egy tudományos én · ,lzo.J... 
e llen, ,1ki k mindig a r.mnabis m'g.ltiv hcltcÍsa it, a p.u1ikrcakciökat, ,, p!>zi
chikus fü ggés t, ,] SZl'nlt'lvi'r~ tn t.i h;, l'zét hu ll .ísát emk~eti k' Lá ri r.í ri, 
megmondták .lz anwri kai t udo~ok (nl<liMP:>•íg ~ .'.inte mindent ők monda· 
nak megl: Jl'zu;. is t'u.t•l gyögyílo tl. l'l'kldklln ll'mlítik aznk,lt az esctt•kel , 
dmikor kezét tette,, bc tl'gP I..rc·. 'VI i m.í~ le lw tnc l~Z. rnin t cannilbi-.sznl ke
negctés? 

Van ilZc>nb,m néh,mv p rtlb lém<l, am (' llyd a mégoly a merika i tudó· 
~t>kn,lk is s7.lmolniuk kt·ll. A;. Ö~zö,·e t$~glwn a ~lertartásokhot. ha~zn.11t 
nl;• i i\«7P1<'1Pir .1 kiivC'lkC'ZÍ': (íi9Nt•k. hu• mi1'h .1. ió ill,l tú fahéi. k.1lrnu~. 

kas:.zi.1 és ohv,wl,lj. j('/.u~ kor,íl' c111 .1 gyógyíl<í~hoz olíva-, Ille l\ t' 
lhlrdusolcljilt h,lS/n<íltctk. c.mn.lhi;.gyantát nem. Ehhez k~pest llliÍr l'l h.1-
ny.1gnlh.Jto körü l m~ny, lwg.v jC'zus nem kent meg senkit ola jj.ll, r~ak J 

tan ítvány.H. l~ilZ, c1 be t<'flC'krc• telt'' a kezé t, aminek következtében '.1kl>k 
nyerlék \"iS:.lc1 a hit.lsuka t, ,1 lwncík t"tj r.l jártak, me~-,rnyíl tc1k a s ikett'k lük•i . 
Mondorn, nw~ny1lt,1k ,1 ~lkPh·k fi.ilei! Gyanítom, hogy a 
cannabishasználJt nem jár ilwn k<in•tkt'zményckkcl. 

A krisztusi k(•zrátétcl ,zimbnlikus c~f:'lekedet. hámm jelente~e b 
van. fbókl·nt· ,lld,b. M;botbzor, tl'~~ek megkapa~zkndni: b1rtokba\ .!lel. 
)O:•z.tl~ 'Zt'llll'lrdwn ,v l 'ten kinyilv.uutotla: mo.,t.mt\'1 az t•nyérn '.lg\ .v 
én hat.1lm.1m nnz ttlgt•d. /\ ll.lrmadik az ügyne\·ezC'tt idenl•lík.mú. ,. 
eg~yé lt'h'l", J:ncl azt mondta .lé7Us: küzibsé~ct \"állaiPk veled . Ami 
b,·nnem ,.,,n (trg,llom, -.zf:'r<:'let. l-Zentség), ettől a p<:'rctol .1 lit'll . Am1 bc·n· 
ned , ·olt (hú n, b(•tl'g"t'g, h.vudoz.ísi kenys~er), a,rt t> h e~zem tölt'll. l lelt 
,•zt'rt nC'm nundC'gy, k1 lt'"ZI r,lnk" kt'Zt1l. 

Mindl'Z a parthu~. öido, anwrikai. budapesti Jezu~r,l nt'm 1g.u. A 
~.r.ent t>lilj alkutodemel kö:wl eg}'f:'<ltli .1 mirhitt b merték kclbító!'zerkl'nt , 
de c.~.1k borba ke\ t'T\ t'- E' t volt .11 .1 .,t.e~. amelyt:>t .1z igJzi Jézu-.' •~v.l · 

utasított ,1 kl\"t"•gzé~C' Pl<'ltt, Oll'rt m'm ilkaria .n emberiség bünei<'rt v.111,1lt 
~zenvedc!s~l kbcbbílcni. l'mbC'ris<·~ alatt pedig cl bűnös világot értett~. 
araboka t, zsid\>k,tl, hindukal, .mwn k.ti professzorokil t, e Cikk gy.n·l•• 
~zt'r/<)jet é!> (\nükt·l is, tis.-:tel t k.íbít(hzP r·nép<ozerű&ltó hber,íli~<~k. \,· 
h•'>Sl'lll'k a ll•bli.Hil hiv,Hko~:ni! i\ 131bli .1 sz!'rint )t~z us meghalt öni)kC'rl, t'' 
nem az<~ rl t.\madtltl fel. hogv t\lnn.üJist, hanem hogy örök élett!! kmaiJ<'Il. 
Amil cl k.tbllO~ZPre~ J•'zugröl hirdt•liwk, elZ t'llllek il Jézusnak, elZ igazln.lk 
cll arcul (~·l J'<i,a. 

BnlnvlÍII!J Cyörgy 

A Mngynr Ncm:.rl 2003. ja11wír 20-i s::nuuíbmr megjelelll cikkel a szerkl's:IJség 
l'll'(cdéllfé!•l'i közö/jiik. Köszöllt'tlel - A szerk. 



~·Iunkásölíöl, ''asöliöl 
phtl.áCkhíllíi;Í., a Ft•l,t•H·-há,ban 

A z idő kerekét 
visszafele 

forgat\•a érdekes 
kiállítás részeset 
lehetünk a szegedi 
Fekete-ház kiállító
termében.' 

Belépve at 

ajtón, egy hatal· 
mas ököllel talál· 
haljuk magunkat 
szembe, amint egy 
ház romjait üti, 
fölötte négyszögle
tes betilkkel ez 
áll: "és CZIIIIÍII j/ill 
az tíjjáépllés!" 
Tovább menvén, 
sok furcsa plakát 
fedezhető fel: kéztratok, fényképek, hivatali okmányok. 
Emellett megtalálhatók még ~zavil/ólapok is, amelyeket 
érdemes megtek.i.nteni, mivel sok kUJön~ van a mai· 
hoz képe-t. Erre egy példa nyolc rubrik.1 egymás mel· 
lett, alatta a pártok nc\'e. /v C!,')'ik négyzetr.ksra hatal· 
mas nyl1 mutat, raJta szÓ\·eg: "ide tedd az X-i:t1 - Magyar 
Kommunista Párt". Ezen ld\'UI rengetcgemht6;re méltó 
karikatúra is található. A sok plak.ít köLött cs.1k egyetlen 
festmény ''an, bár az igen fdtúnó: hatalmas tomeg álldo
gál, kezukben plakát, a pódiumon Rák06t elvtárs Ilezé
det mond, a háthleben pedig hid, a tC't<.'jén nyomtatott 
betúkkel: "RÁKOSI MAlY ÁS HID". Ez ,, három dolog 
érdekes kompo.ticiót ad ,, münck. A m.bik s.tob.\ba 
átmenve szmtfu kulönös lát\•ányb.m lehet r6zunk. 
Választást plak.ítok, raJtuk ígéretek: "A jövő il/ ifjCts<igé, · 
a Jövő a kommunista párté! Több ntha, tobb élelem!" A 
terem végén egy sárguló pilpiron hatalmas felirat: 
"Rák06i megigérte a földet- megadtil 
Rákosi megigérte a JÓ pétut- megterem tette 
Rákosi megigérte n külföldi katon.1k ha,.,,hontalát -
hazahoza !ta!" 
Alatta konkl(17.ió: "R.íkosi Mátyás mindig megtarij<~ 
szavát1" 

Kifelé jövet, a falon egy különös gondolat búcsúz· 
tatj<1 az ide látogató!: 
"Fasizmus= háború, S;oci.11izmus ~b<! ke." 
Hogy ez mennyirc igaz, mu1denki saját belátAsil s;erint 
ftéljemeg! 

Megtekinthető: SZ<.-gcdcn a Somogyi utcai Feke
te-házban marctus 21-ig. S1omb.1ton diákoki'ak ingye· 
nes .. 

Mnróti János Bfla 10. b 

\d~· End••t• 

lia lá h ia·á~: a <·M)Ii 

Fekete pillangók foga~.ín 
Mcgyek majd a7 utolsó csókrn. 
Az asszonyom· 1-Jalálvtrág, 
Még soh~e láttam: legkulönb, 
Tavasszal nyíló ő~lírólsa. 

Halálvir<lg, ha maJd az elsO 
Májusi ll old "' égre föl Jön, 
Ril1gó ágyadon pihenek. 
Vigyáu, vigyáu, l l,llálvirág, 
Mindcn k is Sti rmod tünd ököljön. 

Szcnt test-kelyhed nyisd ki <1 Holdnilk, 
Hadd ámuljon cl csodaverten 
5 amfg mi összctilpad~mk, 

Minden kis bokrot zengjen á t 
Náslmlllsika a forró kertben. 

Gounod opt·rá,ja Alföldi szerint 

G ounod "Faust" címu oper.lját láthalja a nagyérdL'
mű a Szegedi 1\:emzeti Színházban. /v id~i első 

bemutató a FmnáArt, a franóa kultur,\lis é\•ad ml-gnyi· 
tásaként került szinpadra Alföldt Róbert l'l.'lldez('Sélx~l. 

Charles Fran,ois Gounod (1818-1883), az í1ig-vérig 
franóa zeneszerző, a franciil operil egyik k-gkicmclkL'
dóbb alakja, kinek truútványil volt Bizct és Dchbc,; is. 
Negyvenéves korában, 1!>59-ben, il B.btille lerombol,\· 
sának évfordulójára írta meg a Faustot, nwly h.lm.uo
san egész Európát bejárta, átütő sik<>rt arat va. 1863·ban 
hazánkban is bemutatták. AL. opera valö;;.'lgos n<.'m1cti 
szimbólumm~ vált Franciaországban, n ncnv.cti ünnep 
h.iányozhatatlan p rogr<unja a mai napig. 

A Faust-mese a legkülönbözőbb cur<ipai n~pck· 
nél bukkélll föl, több népmonda kit,cseit m.1gában öt· 
vözve. Első nyomtatott emléke l587-b61, N~metol'>otág· 
ból maradt ránk. A következő évs7..iZi\dokbiln fölbuk· 
kan a bábjátékok SLúlpadán, a b,liNtben, a drámairoda
lomban, a bohózatban és a muz~ikában is. Klasvikus,'ii\ 
vált alakját a német költőóriás, politikus b poli his; tor, 
Jollann Wolfgang Goethe alkotta meg: FatLst doktort 
megkL<érti az ördög Mefis7tó képében Cserébe lelkéért 
föli\jánlja neki a földi gyönyöröket (Mcnnytrc ha,;onlit 
a bibliai jelenetre, amikor a sátán megl..isérti }étu.,t') 
Faust belemegy az alkuba, Mefi,;zto megadj,, neki a 
boldog szerelmet, egy fiat.1l és ti'<7ta l.ín)', Margit s7L'
mélyében. A következmény: Margit várando:'t. k'S7 A 
szégyen híre elterjed a ,·ár06b.m, mtndenki megwti és 
~közösiti, hön szerelett bátyja megátkoua Ot A su::· 
rencsétlen lány megönti a reá zúduló c;s.'p.twktól, őr· 
)Ollgésében megöli ÚJS.Wlött gyermekét Kimontlj<\1.. r.l il 
halálos ítéletet ám imi\i megmentik lelkét EJt Zl'llés! 
tette meg.Gounod. A mu egyébként sz,)moe; /CilCSt~r
wt megihletett: többek között Zöllncr, Bolto, 
Brüggemarm, Wagner, Rubinstcin, Schumann, Lu;1t 
Ferenc és Beethoven-ilkit halátoo ágyán is c mli ml>g· 
zenésítése foglalkoztatott - kom pon,\ It. hossz,,bb
rövidebb zeneművet il Faustro~. 

Ez a gyönyörű törtétwl Alföld i Róbert rend ezé· 
sében a következőképpen néz ki: 

A szere lmc:; Faust (aki 111. előadás jö r&.;;e a l,ltt 
napszemüveget visel) mdlé11 egy jókora p iros s1ív 
villog; Margit és Valentin egymás arcképét viselik póló
jukon, pir06 szivbe foglalvil. (ilzt hangsúlyot.va t'IICl, 
hogy egymás irán t érzett szeretetük több, mint t<-,;tvéri 
szcretet, allogy ezt a ret1detü mondja). Az lskn vine 
elé bchánatért menckül6 Margitot szado-miizO " 
JClmezbe" öltözött pribékek korbi\csolják kl a templom· 
ból. A mú botrányos mivoltát jelli az is, hogy több 
neves szinész nem volt haJlandó il darabb.m ~/Crepclni. 
Tizenhat gyerek statisztáJt volna, dc tizt>nnl'gy s71ilt>i a 
fo atókönvvet eloh"iiS\'il Monnill \~svamNlCha wr· 

Kis virágok súgJanak fu;szc: 
>>Ez ''olt itt n csóknak Láláqn, 
Holott csók-úrnak swletctt, 
Méltó csókokat nem kapott, 
Most aztán csó.kolutOIJ,\ra.<< 

Hajad, karod, szeml>d tü.t.cllcn, 
Ajkad, csípőd, isteni mcllcd, 
Bársonybör-lábad, mindcned. 
Édesitsd meg, l lalálvir,íg, 

· Nekem az utolsó szerel mct. 

Feke te pillangók fogatja 
Térjen v issza üres bat<irra l, 
Ha lá l v irág, szaladj tc is, 
Ne tudd meg,. hogy én egyedül 
M it bes7élek majd a ha lállal. 

mckc szcrepl6;L't AL. rockkar tagjaina!-- spt.'l.;áh" aJ,..,. 
nemű t kellett vilm1Í (fontos; a fekete ruha aLott üg} ,,m 
lá~zik); több v.ereplónek patkány má,zkált \·olt.t " 
nyak,1ban, de ez már sok \'olt A rendező <11gc'<-il'tt, ,, 
p.1tk.ínyok nem keruitek a darabba Kerult \lSLm t <".;y 
,my.,vult meztden táncospár, akik - nem tu,!ni. klt 
~lcmél}'c"ítettek nleg - mard tiz peren kcn.>sztul Íd 

rengtek ,, földön, ugrándoztak, VOI'k1glottak, \'ad .1kta't 
folytattak, nem cgy>zer a szado-mazá.ok O>tOr<ll.l>•l 

közepette. EleJ.; után talán már meg sem lcpödunk (') 
aLon, hob'Y Margiion a sanpad közep(·n, szemben ,, 
nét.őkkel aborntszt ~artanak yégre. Nilb'}'lll\ izg11 t\ 
sil~ 11y, v,,"rudakból, mCíanyag elemekból és c-,;owkbn) 
.illó dívlet már nem is köti le figyelmünket (folt,•v• 
pcrsz~. ha eddig lekötötte), mert csak úgy röpkodncl.. 
st .• u,,",.ét a véres Cilfatok a mútóasztal köri.tl. A miitd 
vtlgén vdőtr~tó sikoltás hallatszik, és at "orvosok"' 
diad,1ln1.1s.m mutat)ák föl konyékig ,·éres kezukd . [, 
mindekozben hi\tborzongatóan S7ép Iene szól 

De ez m.:-g nundig nem minden1 f\7 egL'sl nui 
IL'nyegét, ·'' legslebbet il zárójelenetet Alföldi Róbert .1 
fcrc tctc)i're álhtott~. Emlékezzünk: a Fau.' t ,·egc•n :". 1.1r· 
gli at:-1.dlemült arccal énekli himnuszát "Tít-d ''"!>')·ok, 
tc ment:. meg, ó Atyám! Tí angyalok, mennrbch ,..,r,~ 
gck, gyül)Ctek körém, és \'édjetek meg'" Mcfist.to korán 
örül. ,.Elkárhozott'" - mert mikózben Margit ll'lk<' 
mL'gli<t.tulva, bűneitól meg:szabadulva a magasl:>a tor, .1 
m.1g<1"!x'>l hang hallatszik: .. ~1egváltatott1" - AL tskru 

mE!b~\t;\s dtcsósége ragyog föl, és a ml-gtéró bum.,., 
lelke a metm}·be száll. AL Isten diadalmaskodik itt .1 
Gom.,..zon. 

Színhi\zunk szinpadán paradox módon, h• '!>Y· 
hoh'Y nem, <17 énekkar a megváltásról zeng.' mi.ll,ltt 
( f',lt~.>t L's l\largit már lelőtte mag.ít) )\!efistto dégc-dd · 
ten cig,ut?ttát·a gyújt és kilép a lezáró<! ó tugg<»l }' d <. A 
pirtl6 fuggöny előtt <IZ ördög, dolga végeztév<.'l "IM,In" 
pöfékel il rcflektorfényben, és fölzúg a taps. Vé~. 

Ha val,,ki nem hinné el, hogy ezt jelentené ,, 
bdcjcz6, bizonyítéklll idézem az opcr.1 hiv.Italos is· 
mcrtctöjét: "Onkczével pusztul Margit, Faust "a h.1li\l· 
b,\ me11ekül, <1 megvá ltás elmarad, hiábil szól az istc·nt 
kön~.> : "Megmentve! Krisztus feltámad! Kriszt\ts tÍJ1.1 · 

szulet<•tt! - mcrt o dies irae a pokol mutatvilnp~-;.ín.tk, 

Mcfistona~ 1eng ma (>Sle és mindörökkön örökké." 
llt,\ba mélt,ltta az előadást Botka L<\S!ló polg,ír· 

m<.-stcr, ,, franci,, huturális attasé, hiába S/Crcpdt,•k ,, 
NizL<li Opera jeles és rendkívül jó hangú stínmU\·t-sll't, 
luába \Wt>nyelte (kitúnóen!) a csodálatos .tPilét \'u" " ' t 
Monteil, a korhalAros előadás botrányos és ,.b..<zat.hi t 
tó. Még ~wrencsc, hogy Goethe és Gow1od nem látt,, . 

Királt1 A11dr•i< 12" 

Cseh Rettáló 11~<' illu :<:tr.1o<l;a 
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Gondolatok a böjtt·ől 

\litől szomot·ú e~· piarista dié\li? 

Az amerikai csapatszállító hajó lelkésze vajon mivel bíztatja a 
tűkön ülő katonákat? . .. Már csak kis idő és egy jó krimi részt

vevői lesznek? É lőben közvetíti hőstetteiket m inden valamire való té
véállomás? A Magyar Nemzet helyszíni tudósítójától tudjuk, hogy ll. 
János Pálnak /uvala/i kötelessége a békéről papolni ... -Még böjti idő
ben is nyomasztó ez a halálos várakozás ... 

Péntekenként nem elég Krisztus szcnvedéséről megemlékezni, húst 
sem ehetünk. Lehet-e vidáman böjtölni és derűsen önmegtagadni 
magunkat? 

Hol van már az a tavasz? Hideg van és tanulni kell. A tavaszi szünet 
is mcssze van, hát még a nyár ... Az állapotbeli kötelességek taposó
malma hoz-e számunkra megváltást? Alig csúszik be egy-egy jobb 
jegy ... 

"Aki ugyanis mértéktelen és nem választja meg a kellő időt, az nem 
sokáig tart ki, ami pedig nem tart sokáig, az inkább ártalmas, mi~t 
hasznos." 

(Evagrios) 

Vigasztal és bíztat: Jézus se könnyen ment neki a szenvedésnek ... 
Szomorúan vette tudomásul, hogy barátai nem éreztek együtt vele 
getszemáni gyötrődésében, a bajban szétfutottak, Péter megtagad
ta ... - Nem leheh1e egy kicsit fájdalommentesebben ezt a megváltást 
véghezvinni?! 

1:odor ,\kos WJ-sc·i 

Záa·ój(~)~n tés 

Aki nem akar 
meghalni, még nem biztos, 
hogy szeret élni. 

i\ bí.ín (l·c)nfusz t:\sa 

Hazugságunkkal 
is magunkat valljuk meg. 
Mindenkor gyónunk. 

Xi-nia 

Kérlek: bocsásd meg, 
\'agy legalább felejtsd el, 
hogy s miért gyűlölsz. 

llalocti besz(-d 

lsten álmai 
volnánk? És Ira: csoda-e, 
hogy föl-fölriad? 

.)óldY;Ínság 

Legyen erőd lent 
hagyni, amit nincs erőd 
följebb emelni. 

:J negatíY szó 
nincs 

semm i 

b aj 

:\lantra 

A Napért nyújtózz: 
t'tgy elérheti kezed 
a fán az almát. 

Pf'ntt•li 
' (n!•zkt) 

Következik a végső Golgota. 
A kicsike, a hel y i, az egyéni, 
mert kinek-kinek meg kell halnia 
ahhoz, hogy e világon tudjon élni 

És megreped a hegy. Csorog a vérünk, 
az üres éjben e lhasad karunk. 
Csak az válthat meg, aki meghal értünk, 
s csak azt vál~uk meg, kiért meghalunk. 

' 

Nekem a nagyhét ma is nehéz, 
a feltámadás ma sem látszik, 
csak az a fájdalmas út 
virágvasárnaptól a Golgot<i1g. 
Én ma is látom azt a kisgidM, 
akivel egyi.itt sír tam gyerekkoromban, 
amikor ott az udvaron 
nagyapám késevitlan t. 
Nekem a nagyhét ma is nehéz, 
incselkedik Cb'Y kérdés velem, 
miért lah·oké azóta is 
kereszt helyett a kegyelem. 
Én ma is látom Jézus szemét, 
csak találgatom, hogy mit is érzett, 
amikor ott a régi kertben 
nagypéntek este visszanézett. 

Kiríindulás 

Egy hátizsák a vállamon, 
sorsom van benne. Vállalom. 
Tudom, mindennek ára va n, 
azt is, ami még hátravan. 

Emlékeinkben hullafolt: 
a VOLT 

Sz(•mt-J~·i sz;ím 

2 320613 3938 
ennyi voltál. 
Az hogy talátkoztál valakivel 
még nem volt TALÁLKOZÁS. 
Az hogy barátkoztál valakivel 
még nem volt BA RÁ TS ÁG. 
Az hogy beírtak az anyakönyvbe 
kaptál egy szakszervezeti beutalót 
a mtmkaérdemrend 
aranyfokozatát 
és saját halottjuknak tekintettek 
még semnúrc sem BIZONYTÉK 

Voltál-e CSILLAG egyszer is 
valakinek a tenyerében? ... 

\'álto~:atok 
Kamaszkoromban: 
a testem nem szereltem 
csak árnyékot kerestem 

Ma csak árnyékom látom 
a testem nem tatálom 

Halottkorom ban: 
a testem lesz árnyékom 
árnyékom lesz a testem 

EGYBEESTEM 

• • g o n d o l · d tovább t • • 
Az oldalt összeállította: Szegheő József Sc/r. P .. 
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Pia1·ista diálíolí 
az olimpiai játelíolí történetében 

Waníe Rezső Dr. Szegeden született 1908. 
~prilis 12-én. A piaristák szegedi gimnáziu
mában végezte középiskolai tanulmányait, 
1926-ban tett érettségi vizsgát. 1986-ban 
hunyt el Toron tóban. 

A Magyar tesh1evelés és sporttörténet 
évtizedekig méltatlanul elfeledett 

alakja Dr. Wanie Rezső Szegeden született 
1908. április 12-én. Családja igen nagy való
színííséggel francia eredetíí, a történelem 
viharainak köszönhetöen kerültek a török 
megszállás után, az elnéptelenedett Bánság
ba, ahol az ott élő sváboJcr:lak köszönhetöen 
asszimilálódtak. Nagyapja Dr. Wanie Ven
cel Cs. és Kir. állatorvos, édesapja Dr. 
Wanie Rezső Kir. Tanácsvezető bír6, édes
anyja Kálmán Piroska. 1918-tól 1926-ig járt 
a Piarista Gimnáziumba, osztályfőnöke Dr. 
Csaba jenő piarista szerzetes volt. Gimná
ziumi tanulmányaira tekintve _végig á tla
gos eredményeivel nem tartozott a leg
jobb tanu Iók közé, de az itt eltöltött nyolc 
esztendő alatt több sportágban is bizo
nyította kivételes tehetségét. Harmadi
kos kora óta nyaranta rendszeresen vett 
részt az iskola által szervezett ttszást 
gyakorló órákon, melyeket a Tiszán 
vagy a közfürdök meglehetősen kismé-
retíí uszodáiban tartottak. Az 1920-as 
években az úszás egyre népszerűbb lett 
Európában és hazánkban is. (1907-ben 
rendezték meg az első úszóversenyt a 
városban.) Az 1924-es esztendő hozza meg 
számára az igazi elismertséget. A kitartó 
edzésmunkáját végre siker koronázza, ami
kor alig 16 évesen ·megnyeri élete első ko
moly vidékbajnokságát Békéscsabán. Au
gusztusban országos feltűnést keltve meg
veri Szigritz Gézát, az egriek nemzetközileg 
is elismert versenyúszóját. 1925-ben Kapos
váron megrendezésre került vidékbajnok
ságon már nem meglepetés, hogy a 17 éves 
szegedi gimnazista100m-es gyorsllszásban 
(1:07,4) és 400 m-cs gyorsllszásban (5:35,4) 
is megnyeri a bajnokságot. Eredményeinek 
javulásában az a tény is közrejátszott, hogy 
végre megkezdték a Rókusi-tavon az állóví
zi pálya építését, amely az úszás és vízipóló 
fokozottabb edzéseinek megteremtette az 
akkoriban ideálisnak mondható feltételeit. 
Az 1926-os esztendőben elért iskolai sport
eredményei is elismerésre méltóak. Atléti
kai háziversenyen a 100 és 200 m-cs síkfu
tásban első helyezést, hármasugrásban má
sodik helyezést ért el 11,16 m-rel, súlydo
básban 10,4 m-rcl első helyezést, d iszkosz
vctésben első helyezést 29,28 m-rel. Az 
1925-26-os tanévben az iskolai Dugonics 

Sportkörnek ö volt az ifjúsági elnöke, ill. a;z. 
úszó szakosztály kapitánya. Testvéréhez 
hasonlóan életeleme volt a víz. Kiváló vízi
labdás hírében állt öccsével, Andrással. 
Amikor szabadidejük volt, akkor kedvtelés
ből beszálltak edzés végén a kétkapus játék
ba. A sikeresen lerakott gimnáziumi érett
ségi után a szegedi Ferenc J6zsef Tudo
mányegyetem jogi karára nyert felvételt, 
majd annak elvégzése után a jogi pályát 

Wa nie Rezső 
Fotó: Gábor Amo/d - A szrgedi sport története 

1927. 

választotta. Az 1927-ben kiadott ~zegedi . 
sporttörténeti összefoglaló több helyen is 
megemlíti Wanie Re.cső nevét. A remek 
fizikai adottságokkal megáldott sporto_ló a 
Dugonics Sportkörben és a Szegedi Uszó 
Egyletben is kiváló eredményekkel hívta fel 
magára .a figyelmet. 1927-ben, Bolognában 
(Olaszország) az úszó Európa - bajnoksá
gon testvérével és két egri liszóval kiegé
szülve (Szigritz, Bárány) a 4x200m-es 
gyorsváltó tagjaként a német és a svéd csa
pat ~1ögött harmadik helyezést értek el. 
Élete első s egyben utolsó olimpiáján 1928-
ban Amszterdamban, több versenyszámban 

is bizalmat s.cavazott neki a szövetség1 ka
pitány (l Jalmay Zoltán kétszeres olimpiiu 
bajnok, világcsúcstartó llszó), így a 100 m
es gyor~u~zásban (a középfutamban kl
esett), a 400 m-es gyorsllszásban 
(el<"ídöntöbetl esett ki) és a -1x200 m-es váltó
úszásban, ahol negyedik helyezést ért t•l '' 
csapattal. Sajnos az előfutamban tiszott re· 
mck 9:46,6-os idejét nem tudta megismétel
ni a váltó, így lemaradt a dobogóról. Wanie 
Rezső a váltó harmadik tagjaként 2:28,0-clt 
úszott, s ezzel az eredményével a váltó mit· 
sodik leggyorsabb emberének bizonruH 
1929. s.ceptember 29-én a szegedi sport
uszoda megnyitóján, melyet Hajós Alfréd, 
első olimpiai bajnokunk tervezett, szmtén 
rajtköre állt. 

Az 1930-ban megrendezett magyM 
bajnokságot a SZUE váltója nyerte a 4x200 
m-es gyorsúszásban a Mihállyffy, Boros, 
Wanie A, Wanie R. összeállításban, megsz<l
kítva ezzel az egri győzelmek folyamatos
ságát. fiáromszoros főiskolai világbajnot.... 
Úszásban és vízitabdában egyaránt sikere
sen szerepelt az egyetemisták versengl?st!
ben. 1930-ban a 4x200 m-es grors\',lltll 
tagjaként Európa-csúcsot liszott a \'álog<l
tottal, melynek tagjai Wanie András, 13,,. 

. raJ,yai Károly és Bárány István volt,lk 
Eredményük 9:20,6 volt. Egykori diá

kunknak sajnos a harmincas évek közept!
töl kezdve egyetlen hazai szakirodalombnn 
vagy életrajzi lexikonban sem lehetett meg
találni a nevét, még Bakó Jenő egri sporttor
lénész Eger az IÍs.::ó város címü könyvében 

· (1997.) sem tett említést róla. Felesége Dr 
Wanie Re:tsöné, született Rimóczy V1ol:t 
(1922-1983) \'Olt. Az utolsó adat róluk, hogy 
testvérével, Andrással Kanadában, Ill at. 
Egyesült Államokban telepedtek le, feltehe
tőleg még az 1944-45-ös években, ahol c~il
ládjukkal éltek. 1986-ban Torontóban hunyt 
el. A családi sírbolt a belvárosi temető l/-l-
85-ös parcellájában található. 

Nagy fnn6s 

Az I~J2H·ch illlt~ZirrdttllltclftiiiJIÚitluCg.IJ('litk ltefl(tZCSl ('lé'l't i"i/t'' 
1VIItllt' 1<.. Szigntz. Wtmu· A. HariÍIIIf 
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I skoliinkban hosszabb kihagyiist követően 
1998 őszétől foglalkozhab1ak a diákok ism~t 

a kosárlabdávaL /\z első hónapokban az edzé
seket Nag}' János tanár úr vezényelte, de cl 
csapat irányítását rövidesen Szilvásy tanár úr 
vette át. Az új sportág nagyon népszerű lett, 
hiszen egy csapatra ,·aló játékos azonnal össze
gyűlt. Az edzések ekkor még a Móricz Zsig· 
mond Általános Iskolában és a Szent Imre Kol
légium tornatermében zajlottak. 

A köve tkező évben a kemény munka 
meghozta a várt sikert. Az 1999/2000. tanév
ben a csapat a városi bajnokság 5. korcsoportjá · 
ban 2. helyezést ért el. 

A 2000/2001. tanév sokkal eredménye
sebben sikerült. A városi bajnokság 4. és 5. 
korcsoporljában aranyérmet szereztek a fiúk. 
A tanév a KlDS-en elért 3. helyezéssei zárult. A 
2001/2002. tanév az ezüstérmek tömegét hozta 
el. A váro!.i bajnokság 4. és 5. korcsoportjábclll 
2. helyezés, a Veszprémi Piarista Játékokon 2. 
helyezés és a KIDS-en is a 2. helyezés jutott. 

Az eredmények önmagukért beszélnek 
és reméljük, hogy nem szakad meg ez a jó so
rozat! 

Megkezdődött a kosárlabda házibajnok
ság, amely bizonyára népszerű lesz, akárcsak a 

Sport 

tavalyi. Idén a tanárok is képviseltetik magu
kat, ami sokkal inkább fokozza .JZ izgalmakat. 
A házibajnokság eddig lejá tszott mérkőzései: 
A csoport : 7.a-9.b (7:15), 9.a-9.b (22:8), 7.a-8.a 
(6:24). 

A kosárlabdáról é:. ,, házibajnokságról 
Szil\'ásy tanár urat il. megkérdeztük: 
Mi a célja a kosárlabda oktatásnak és a házibaj
nokságnak az iskolában? 
Fontos11ak tartjrtk, !rogy az i:.kolríbmr 11 szellemi 
1111111ka me/lett fizikai 1111111kát is t>(:gezuHrk 11 Imr u
fók. A kosárlabda sok 111/ÍS sportríglroz lrasonlóa11 
kitartásra és ál/óképrsségre /lel'rl. Nem az 11 szá~tdé

krlllk, lzogy élsporlolókat ll<'lWljiillk, lra11em nz, hogy 
jól érezzlik mngrmkat egymás kti:.t és éfl•ezziik ezt a 
játékot. 
Mit vár a csapat idei szereplésétől? 
A t•árosi blljnokság 5. korcsoiJOrtjálxm «omo/y esé
lyünk !>Illi érmes helyezésre és t•::e/ egyiitt a to
vábbjutás/ is megszem:lzriJiik. Elóttzmk áll zllég a 
KIDS is, alzol szeretn~nk 111111dkét korcsoper/ban 
elilldulni és /emrészetesm miuél jobb lre/yezést 
elémi. 
Mit vár a tanári csapattól a há:Gibajnokságban? 
Nem kérdéses az első Ize/v sorsa. Szrímwrkm biztos 
n győzelem ... · 

Márklis Attila 10. b 

Terematlétilíai házibajnolíság 

M ásodszor rendezte meg iskolánk a l lázi 
Terematlétika Bajnokságot. A résztve

. vők két korcsoportban (7.- 9. osztály, illelve 
10.-12. osztály), hét versenyszámban mérték 
össze tudásukat. Az eseményre versenyszá
monként átlagosan tíz fö nevezett, a v,íltófu
tásban három csapat vett részt. A legnépsze
rűbb számok a harminc méteres síkfut,\s és a 
tömöttlabda-lökés voltak. 

A legJobb eredményt egyéniben három 
aranyéremmel (30 m-es síkfutás, magasugrás, 
helyből hármasugrás) Báló Barnabás 9. a osz
tályos tanuló érte el. A második legeredmé
nyesebb versenyző Jakab Gábor 11. a osztá
lyos diáktársunk két arany- (magasugrás, 
helyből hármasugrás) és egy ezüstérem me l 
(30 m-es síkfutás). Az osztályok közölti pont
versenyben is a 9. a osztály bizonyult a leg
jobbnak. A többi osztály - így a második he
lyezett 11. a osztályis-esélyt kap az ere>dmé
nyek javításc\ra, a tavalyihoz hasonlóan május
ban megrendezésre kerülö Házi Szabadtéri 
Atlétika• Bajnokságon. 

A Terematlétikai Bajnokság megmrdrzésh•el 
amellett, lzogy egy /elzetóséget mltunk azoklrak, akik 
a foci és n kosárlabda me/lett az atlétikábmz is sze
retzrék megméretteilli magukat, a sportiÍg zrrpszt•
l'lÍSítésére, illetve a legjobb atlélrik telretsfgfzrrk 
felmérésére is törekedtiink. - mondta cl lnpunk
nak a verseny kapcsán Győri Ferenc t.már t'1r
Az atlétikn ttibbrk közö/l azért áll olyan kö:e/lroz
zrím, mcrl egy tiszta spcrMg; 11em bírái dö11té::ek, 

A kétlegkivtilóbb: Btl/6 Bamal>tls 9.n ~' fnknl> Gá/x1r 11.n 

lra11em té11ylegcs eredmcziyt!k és erőfcszílésrk döntik 
ela verserzyt. Ebbell a ~porfllgba11 is igaz az, hogy a 
jóistezr zrem győzelmet t>ár el a résztz•ez•őktől, lra
zrcm kiizdelmet és !ltljiiÍ:.t a jo/1b aedmézzyért. 

Osztályok közölti pontversc-ny \'égeredményc: 

1. 9.a 72/'<llll 
2. na 62/'<llll 
3. B.a 49 pou t 
4. 10.b 43 pont 
5. 11.c 34 pont 
6. 7.11 21 po11t 
7. 12./J 16 pou/ 
8. 9. b 14 flOlll 

Vill(:e Mtíté 11. c 

PIÁRFIUTÁR ~~ 

SzePi-Kttpa 
nt.""g)'~dszer 

Fcbru.l r 15- 1 6-~n rendeztük immáron IW· 

gyeuik alk<~ lommal a középiskolilsokn,ü. 
kiirt J,1bdMúg6 teremtornát. 16 csapat \'eit 
ré-;zt ezen a rendezvényen, elsősorban vt');l'· 
dick, Szeged környéki középiskolák. AznnlMn 
hagyom.íny, hogy erre az eseményre kullold• 
csapatokat i~ lm unk, így három .,kol,l: ll·· 
mes\ i\ r, Arad és Szabad ka képviselte ,, h,)!,i
ron túli magyars,ígot. Ebből is látszik, kelllls 
célt tűztunk magunk elé: játéklehetőség b•zttl· 
sít,\s,\ télen cl fiataloknak, illet\·e a hat,í ron túl 
é lő rn<~gyM iskol,\kkal a kapcsolattartás,,, m.l 
gyar;.,\g ,\polása. 

/1. toma szombaton kezdődött, négv 
csoportb.m négy csapat körmérkőzést v1vott. 
Gimn.izlllmunl.. A csapata a Deák, Hans,igl , 
SZVSE cs,lpatokkal került egy c~oportb,\. 

Eredményeink: 
P1amta A -Hansági 3-1 

P1arista A- Deák 1-1 
Pianst,, A -SZVSE 3-0 

Ez ,1:c:t jelentette, hogy csoportel~öként 
vártuk" másnapi folytatást. 

/1. B csapatunk, amelyet elZ ~lt,ll,\no, 

iskolás korosztály alkot néhány kilencedikes
sel kiegész•lve, a Krödy, Tápai, Ságvári cso
portba keriilt, ahol utolsóként végzett. Tt'rmíi
szetE:>:>e>n nem szabad elkeseredniük, h1szen 
éppen cl tapa~ztal,ltszerzés miatt indítottuk el 
öket. 

Visszatérve az A csapathoz, v.1sárnap ,, 
B csoport m,hodik helyezetqével játszottunk. 
Tudnunk kell viszont az előzményeket: ,, sor· 
sol.iskor örültunk, hogy a Krúdy, c1ki mu
mus - emlékezhettek az elözö számban lt'"o 
besz.ímolól?ól - a másik csoportba, a B-be kl'· 
rült, így azt bizto~ megnyeri, tehát, ha m1 i~ 
elsők vagyunk, nem kerülünk össze, c,ak ,, 
négy közütt. Mi történt? Krúdy kikapott ,, 
Tcípaitól, ök lettek a másodikak, így vas,irn<~p 
a Pianst.l 1\ ,, Krúdyval játszott a négy kim1 

jut.is~rt. A1.. eredmény a szok.hos: ll-l 
(emlékeztek?). Véglll az 5-S. helyért ját~;:ot

tunk, és nundenkit megven·e az 5. helyen 
végeztünk: 

Piansta A- Galamb J. l-O 
PiMista A-Tá pa i S-0 

Köszönjük mindenkinek a szurkolást! /1. 
cs11pat: Újhelyi Zsigmond ll. C, Hér,\ny N,in
dor "10. A, l lérány Sándor 10. A, Rácz Cergö 
13., B.1rna András 11. C, Kum Zorán ll. C, 
Szécsényi T.1m.1s 12 .. B, Jagicza Imre 12. 13, 
Lc1ntos Ád,ím 10. B, Debrey Róbert 10. B 
A végeredml'ny: 
1. Csonkel J. :\lm.zaki Szakközépiskola 
2. SZVSE 
3. G.íbor D. Szakközépiskola 
-1. Krüdy Gy. Szakközépiskola 

Kös;.önetteltartozunk a Sole, cl TisL,\11.:1, 
"Sas l'a tiJ,.,,, ,, Szeged Press és a Chio t,\mo~,1-
t,is.íért, ,\ kiknPk jóvoltából ajándékok,11 osztot
tunk. 

Megjegyzem: ha az eredeti feláll,is v.1n, 
mi játszuk,, döntőt a SZVSE helyett, dt> nm 
csen HA ... 

Zsoz•a Taliitb 
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Viceclődünli, vkcclődiinli .. . ? 

Egész évben 313 egész türhetö nap van. Azon 
kívül ott van 52 hétfő. · 

Eddig beképzel t voltam. Most már tökéletes 
vagyok. 

Emberek, ne féljetek! Tegnap megettük az 
utolsó kannibált is. 

Ha ellenfeleid lőtávolságon belül vannak, a k
kor te is! 

Nem vagyok babonás, de ezt most le is kopo
gom. 

Az. ember átlagos alvásigénye: csak még 5 
perc. 

Ha nem mész el mások temetésére, akkor ők 
sem jönnek el a tiéd re. 

Kell egy asszony a házl>an! - mondta Kömü
ves Kelemen. 

Ezt a .levest egy hajszál válasz~a el a tökéletes
től: 

Az alkohol öl, butít és savakka l aldehidet ké
pez. 

Hárman is képesek titkot tartani, ha közülük 
legalább kettő halott. 

Minden elismerésem a mentösöké: ö k minden 
nap áldozatot hoznak. 

Miért mindig a horkolók alszanak el előbb? 

Előttem áll az élet. Nem látok tőle semmit! 

Csak a kisember tart rendet. A zseni átlátja a 
káosz t. 

Ez az ember talpig becsületes, de attól feljebb 
nem garantáljuk! 

A hisztéria alattomos betegség. A nő kapja 
meg, és a férfi hal bele. 

Adj Uram türelmet, de azonnal' 

Normális vagyok - A hangok is ezt mondták. 

Összeállítot lll: Fodor Allill/10. a 

Mi a szösz? 
Három hittérítő és három kannibál egyszerre 
érkezik egy folyó egyik partjához. Szeretnének 
átkelni. A csónak, amelyet a parton ta lálnak, 
legfeljebb két embert bír el. 

Hogyan szervezik meg az átkelést, ha a 
hittéritök - érthető o kokból - nem akarják, 
hogy a kannibálok többségben legyenek a 
folyó bármelyik par~án? 

A megoldásokat ll szerkesztőség címére kér· 
jiik ·eljulllltni április 15-ig. Az első megfejtő kölly
velnyer. 

A feladutÍny Bata Erika ~'!!'íj tése 

Hátsó Fertály ..... , 
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E lurvi rejtvényiinkben egy ld res elllber twvét és egy mondtistit rejtetfiik el. 

... 

A megfejtéseket április 15-ig a portán elhelyezett szerkesztőségi postaládába kérjük bedobni, 
vagy a piarfutai-®szepi.hu e-mail címre eljuttatni. A helyes megfejtést beküldők közölt könyv
jutalmat sorsolunk ki! 
Múlt havi rejtvényünk megfejtése: "Be szömyil, hogyha jó ll szó, de rossz a telt." (Szophoklész) 
Köny.vjutalmat nyert: Bozsik Balázs 13. évfolyamos tanuló. A jutalmat átveheti a gimn;ízium 
titkárságán. 

lsten ne1n ver bottal ... 

A chicagói · rabbi szenvedélyes go l ~átékos. 

Egész héten ködös az idő, a rabbi nem hódol
hat a szenvedélyének. Végre szombat reggelre 
kisüt a nap, akkor meg a vallási tila lom miatt 
nem játszhat. Gondolja, hogy ennek ellenére 
kiszökik a pályára, mondván, senki sem látja. 
Az apja azonban észreveszi a mennyekben és 
szalad az Úrhoz panaszra: 
-A fiam megszegi a szombatat! 
- Na várj, mindjárt megbüntetem érte! -
mondja az Úr. 
A rabbi ütésre emeli az ütőt, megsuhintja vele 
a labdát és a 250 méterre levő lyukba egyene
sen beletaláL 
- Ezt nevezed te büntetésnek? - értetlenkedik 
az öreg zsidó. 
Na hallod! - nevet az Úr - Micsoda ütés, és 
nem tudj~ elmondani senkinek. 
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