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t>it••·•·t• Emmamwl 

Cibus \'iatorttln 

Mellénk került Emmausz felé 
Menet az út felén 
Hol Kleofás meg én 
Lehajtott fejjel lépegettünk 
S nem volt még fölnézni se ked v ünk 
Ahogy hozzánk csatlakozott 
Mit beszéltek oly szomorún 
Egyedül csak te nem tudod 
Hogy Krisztus keresztre jutott 
Három nap földben volt a teste 
De most már nincsen ott 
6 ti balgatagok 
Szívetek mily konok 
Izajás nem megmondta-e 
Mennyit kell elszenvednie 
Hogy dicsőségébe bemenjen 
Hallva mit mond nekünk 
Repesett a szívünk 
Előttünk próféták repültek 

Albrt'chr Dürer: Kriszrus b az emmmt.f;,i ranírványak Fordította: Ró11ay György 

Tavaszi bezsongás 

Bizony, már le sem tagadhatjuk: itt a tavasz, a szerel
mesek, a boldogság évszaka; a végtelennek tűnő tél 

komor faágai ismét rügyeket hajtanak. Mi más is lenne áp
r ilisi számunk központi tém ája, mint az öröm? Hiszen 
nemrég ünnepeltük Jézus feltámadását, a húsvétot, ami az 
egyházi év csúcspontja, minden keresztény számára a leg
örömtelibb időszak. 

De - hogy egy sokkal inkább profán örömforrást is 
említsünk- közeleg a nyári szünet, amit együtt vár tanár, 
s diák. Egy átlagos osztálynak már kevesebb, mint har
mtnc tanítási napja van hátra, hogy az érettségiző évfo
lyamról ne is szóljunk. Vége"\a télnek, a jegesmedvék vo
nulnak északra, itt a jó idő, sa tavaszi fáradtság is lassan 
tovatünik. Így hát mi is a jókedvről tudósítunk. 

A Piár Futár mostani számában helyet kapnak isko
lánk diákjainak áprilisi tréfál, s a húsyéti szünetben hoz
zánk érkező fi nn vendégkórus látoga tásá ró l is ta lá lunk 
beszámolót. 

Jövő é'' augusztusában lesz száz éve, hogy megszüle
tett A lsóvároson a legszögedibb szögedi, Bálint Sándor, aki
nek je lenl eg fo ly ik boldoggá avatás i eljárása. "Szegednek 
Juhász Gyula óta legnagyobb szülöttje" - ahogy Péter 
László professzor említi -iskolánk diákja volt. 

Nemrégiben avatták boldoggá Batthyány-Strattmann 
Lász ló t, a s zegé nyek orvosát, ami szintén nagy megtiszte l
tetés és öröm minden h ívő, s nem hívő magyarnak. 

A piarista káptalan örömteli döntései is köztudottak 
lesznek már iskolaújságunk megjelenésekor. 

Megszakott rovata ink keretein be lül ismét a d iák
évekről faggatunk egy szegedi piarista öregdiákot, és is
mét megismerkedhetünk egy olimpikonnal, aki iskolánk
ban végzett. Különlegessége, hogy a müvészetek verse
nyében szerzett elismerést. 

Reméle rn, Kedves Olvasó, a tavaszi ő rületben ismét 
megtisztelsz minket figyelmeddeL nem hiszem, hogy meg
bánod. Örömmel készítettük, örömmel vedd hát kezedbe a 
lapot! Kellemes olvasást, jó szórakozást! 

Vi11cze Mált: 
főszerkesz/ö 



... 

A Szt.•PiPress ,jelenti 

A Dugonics András Piarista Gimnázi
um végzős diákjainak ballagási ün

nepsége 2003 . . május 10-én, 9.30 órakor 
lesz. A vendégek 9.00 órától kereshetik 
virágjaikkal a ballagókat 

*** 

Az írásbeli érettségi vizsgák kezdő
napja 2003. május 12. (hétfő) A közös 

írásbeli érettségi-felvételi vizsgák ideje: 
2003. május 19-20-21. A szóbeli vizsgák 
2003. jünius 13-14-én, és jünius 16-17-éi1 
lesznek megtartva. 

A számítástechnikai szaftverüzemel
tetői szakképzésben résztvevő 13. évfolya
mcs diákok vizsgaidőponljai: május 26. 
(írásbeli), jünius 2. (gyakorlati-szöbeli). 

A megmérettetésekhez sok sikert 
kívánnak a Piár Futár készítői, iskolánk 
oktatói és dolgozói. Csak okosan! 

*** 

I dén is részt vettünk a Karolina Gimná
zium majálisán április 26-án. Az egész 

napos rendezvény is kiváló alkalom volt, 
hogy erősítsük régi jó kapcsolahmkat test
vériskolánkkaL 

* •• 

A./ ltaláflOs és középiskolás kórusok Enek
lő Ifjzíság című versenyének adott he

lyet iskolánk április 29-én. A legjobban 
szereplő kórusok gálahangverseny~ május 
7-én 17.00 órakor kezdődik gimnáziu
mwlk Dísztermében. Minden érdeklődöt 
szeretettel várunk' 

* *. 

K özösen vettek részt iskolánk diákjai 
és tanárai április 30-án a Bánk bán 

című operafilm vetítésén. A filmet a világ
hírű, Oscar-díjas operatőr-a szegedi pia
rista gimnázium öregdiákja - Zsigmond 
Vilmos fényképezte. 

••• 

Május 16-án, 16.00 órától á szekott 
rendben tarlják iskolánk tanárai 

következő fogadóóráikat. Előzetes idő

pont-egyeztetés a gimnázium titkárságán 
a 549-091 telefonszámon. 

· Mély fájdalommal tudatjuk, IIOgtJ iskoltí11k bioló
giri-Szertártiuak madárpókja - László fa11ár 1Ír 
kedvetlee - tragikus hirteleliSéggel elhunyt. 
Halálát a saját táplálékát képező pajorok okozták, 
melyek gouosz módou három lábát lerágták és íglj 
pusztulását idézték e/ó. László taulÍr urat lesújtot
ta e tragédia, l1iszen e derék pókot már három éve 
ltellelte. Fájdalmában bossz1ít eskiidö.tt, megfogad
tn, lrogt} a féreggé aljasult ftibev6 ltírvákat te11yér-
11yi pókokkal fogja feletetni. 
T~eméljiik, n ta11ár 1ír hí/teszi magát e csapáson és 
vigasztalódik a lwzai póiifautJa szertári és tanter
mi sarkokban fellelllett5 tagjaival. 

A gyászolók 

/ 

Piarista líáptalan 
A szerzetesrendek történetében sokfé

le formája alakult ki a rendek irányí
tásának. Korunkra ez annyiban egyszerű
södött, hogy manapság minden rendben a 
rendtagok közössége valamilyen formá
ban beleszólhat rendjének irányításába. A 
legtöbb rend esetében a struktüra nagyon 
hasonlít a demokratikus országok rend
szeréhez. A piarista rend szervezete vi
szonylag egyszerű . Vannak a rendházak: 
a helyi közösségek (esetünkben pl. a sze
gedi rendház áll öt tagból), ahol él egy 
adott szerzetes. A rendházak egy adott 
területen rendtartományokba, más néven 
provinciákba sz~veződnek. Ezek általá
ban megfelelnek egy országnak, de előfor
dul, hogy egy országon belül több provin
cia is van, ha ·olyan nagy az ország, vagy 
olyan sok ott a rendtag. A provinciák ösz
szessége alko~a a rendet. A rend minden 
egyes szinljén időnként (helyi és tartomá
nyi szinten négyévente, egyetemes szin
ten hatévente) felülvizsgálják a rend mű
ködését. Ezt a felülvizsgálati gyűlést ne
vezzük káptalannak. Helyi szinten ez na
gyon egyszerű, összegyűlnek a ház tagjai, 
és megbeszélik az előző négy évet, meg-

Sza,·alón·rseny 

Hagyományos versmondóver
senyünket m~ndig a költészet nap

jának (április ll.) alkalmából tar~uk; ha 
nem sikerül a napján, a legközelebbi al
kalmas napon rendezzük meg; idén ez a 
nap április 10. volt. 

Az utóbbi évek legszínvonalasabb 
versenye volt az idei, a versenyzők 

mindegyike jól megválasztott verssei in
dult, és azt értelmesen, 'érthetően adta 
elő. Példamutató, hogy a mai világban 
vannak emberek, nem is akárkik - diá
kok! -, akik hajlandók csendesen elmor
fondírozni egy-egy vers fölött: hogyan is 
értsem, miként hangsúlyozzam? 

9. b-ből: Dobó Róbert, Bársony And
rás, Várkonyi Tibor; 10. a-ból: Bara Lász
ló, Kiss Gábor, Szécsi Rajmund; 11. b-ből 

Harnos Vince, Hegyközi Péter; ll. c-ből 

Újhelyi Zsigmond, Vörös Attila; 12.a-ból 
Balogh Bálint, Király András. 

A zsűri tagjai Angyal, Károlyi, 
Zsova tanár urak voltak, elnöke pedig 
Sándor János rendező, iskolánk jeles ba
rátja. 

A verseny végeredménye: I. hely: 
Király András 67 pont, Il. hely: Balogh 
Bálint 66 pont, III. hely Harnos Vince 63 

tervezgetik a következő négy évet. Tarto
mányi szinten már nem ilyen egyszerü a 
helyzet, mert a provincia káptalanán nem 
mindenki vesz részt, csak küldöttek 
(különben túl sokan lennének, s nem tud
nának dolgozni), és itt nem csak a múltról 
és jövőről van szó, hanem megválasztják a 
provincia főnökét is. A tartományfőnök 
aztán kinevezi a házfőnököket, eldönti, 
melyik szerzetes hol, melyik iskolában 
dolgozzon, sőt még a piarista iskolák léte
sítéséről vagy bezárásáról is ő dönt, szóval 
mindenről. Idén április 21. és 27. között · 
ülésezik a magyar provinciá káptalana, 
júliusban pedig a rend egyetemcs káptala
na is összeül Rómában. Reméljük, a kápta
lanok csupa bölcs döntésekkel tovább ja
vítják a piarista diákok amúgy is véghetet
len jóked vét! 

Szilvásy László Sch. P 

l.ilpzártakor érkezett: az elkövetkezendő négy évre 
a Magyar Piarista Rendtartomány provillciálistí
vá iskolánk igazgatóját, Urbán József tnruir 11rnt 
válnsztolla a káptalan. Gratulálunk neki, lsten 
áldását kérjük további mwzkrijára! (Részletek a . 
következő számunkban- A szerk.) 

pont, Hegyközi Péter 63 pont. Gratulá
lunk minden indulónak1 És köszönjük n 
hálás és értő közönség lelkes figyelmét! 

a kein 

h•dt·zzük ft~l .Sz<~g<~dt't! 

A z ifjü helytörténészek l evelező 
csapatversenyének döntőjét május 

22-én, 14.00 órakor iskolánk Dísztermé
ben rendezzük meg. Szeged napjához 
kapcsolódva ezzel egyidőben helytör
téneti hagyományőrZő beszélgetést 
szervezünk pedagógusok számára. Elő
adó: Tand i Lajos, a Szeged c. folyóirat 
szerkesztője. Téma: Szeged kulturális 
kincsei a XX. század végén. Ósbemuta
tóra is sor kerül: Tinódi Lantos Sebes
tyén Szegedi veszedelem című históriás 
énekét adja elő Fábri Géza tanár úr. 

Kiváló földr·ajzosoli 

A Teleki Pál Országos Földrajz Ver
seny megyei döntőjén Dávid Fe

renc (8. a) J., Varga Gábor (8. a) IV., 
Kaszap Ármin (7. a) VI., Balogh lstván 
(7. a) IX., Fű Péter (7. a) XI. helyezést 
ért el. Dáv id ezzel az eredménnyel be
jutott az országos döntőbe. G ra tulá
lunk a sikeres szereplésekhez! 
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Diálíszemmcl 

A" prilis tizedikén, a kö ltészet napján iskolánkban megrendezésre 
került az évente hatalmas sikert arató szavalóverseny. Ezúttal is 

külön csoportot alkottak a 7., 8 ., és a 9.-esek, valamint a 10., 11. és 12. 
osztályosok. M inden versenyzőnek két verset ke llett elszavalnia: egy 
szabadon választott verset a XX. század, vagy napjaink magyar költé· 
szetéböl, egyet pedig a csoportja számára megadott hat vers közül, 
amelyek a fiatalabbik korcsoport számára a következők voltak: Köl
csey Ferenc: Himnusz, Vörösmarty Mihály: Szózat, Arany János: A 
tudós macs kája, Család i kör, Petőfi Sándor: Szeget szeggel, Csokonai 
Vitéz Mihály: Zsugori uram. Az idősebb korcsoport számára pedig: 
Kölcsey Ferenc: Himnusz, Vörösmarty Mih~!Y: Szózat, Csokonai Vitéz 
M1hály: SzereJemdal a csikóbőrös kulacsh"'z, Radnóti Miklós: Nem 
tudhatom ... , Pil inszky János: Apokrif, Már ai Sándor: Halotti bl'széd. 

A négytagú zsű ri elnöke Sándor János rendező volt. Iskolánkból 
tizenkét diák készült fel gondosan a várt versenyre: Kiss Gábor, Új
hely Zsigmond, Hegyközi Péter, Balogh Bálint, Harnos Vince, Király 
András, Bara László, Várkonyi Attila, Dobó Róbert, Vörös Attila, Bár· 
sony András és Szécsi Rajmund . Már a zsűri döntésének kihirdetése 
e lőtt bármelyik néző számára ké tségtelen lehetett, hogy az e lső helyre 
Király András a legérdemesebb. Bámulatos tehet::.égre, elszántságra, 
magaviseletre és komoly előkészületekre utal az a teljesítmény, ami
velszinte ámulatba ejtette a közönséget. Természetesen ö kapta a leg
nagyobb tapsot és az első díjat, egy könyvet is. f": második helyezés 
Balogh Bálinto t illette, aki iskolánk '48-as megemlékezésén is nagy 
sikert aratott szavalásávaL A harmadik hely körül szoros verseny ala
kult ki Hegyközi Péter és Harnos Vince közt. 

Nem volt hiány humorban az este folyamán . Nagy d erültsége 
adott okot (a diákok közölt - A szerk.), mikor Vörös Attila szabadon 
választott versében nem egyszer hangoztatta, hogy .. gyökér vagyok 
magam is". Az eredményhirdetés elő tt a zsűri elnöke külön-külön 
minden versenyzőnek elmondta észrevételét és felhívta figyelmüket 
hibáikra, amelyekre máskor jobban kell ügyelniük. Sajnos jövőre meg 
ke ll vá lnunk első és második helyeze ttün ktől, mivel ők akko rré'l már 
túl lesznek az érettségin. A következő évben nehéz dolguk lesz a ver
sen)'Zóknek, ha nélkülük is fenn akarj,\k tartani az idei év színvona
lát. 

Fodor A11tal 10. n 

A z előző sz.ím szerkesztöi üzenete kifejtette a Piár Futar célját, tobbek 
között megemlítve azt, hogy az újság egy független fórum kh·án lenn1 

Fórum, melyben egymással títközö vélemények is helyet kaphah1ak, ~ ,,z 
olva5ók kifejthetik véleményüket az újsággal, az iskola eseményeivel kapcso
latban. 

Most élek evvel a lehetöséggel, és elmondanám véleményemet a közel· 
gó ballagási unnepségról és az előző évek t.1pasztalat,lmil 
Mindenki számára köztudott, hogy iskolánk fiúgimnázium, é:. az is, hob') ,, 
városban van egy hasonló egyházi iskola, lányok részére: a K<~rolina Gimn.\ 
zium. A két iskola évek ó ta jó viszonyban van egymással, 'okszor ha llo tt,1m 
m.lr, hogy " testvériskoláknak" nevezik öket, vagy, hogy az egyik a má~ikJMI.. 
a ,.p.irja". Nos, azt hiszem, van valami valós.1galapja ezeknek az aforizm,lk
nak, hiszen a Kamlinából sok fiú JÖn gimnáziumunkba, a lányok pedig jó~ze
rivcl maradnak, de az ismeretség, a barátságok megmaradn.lk. Mindkét isko· 
la egyházi, és hasonló szellemben neveli d iákjait. Szintc már hagyománny.í 
vá lt, hogy testvérosztályi kapc.-;olatok alakulnak a két iskola közölt (persZl' 
van kivétel: Kea-keméti Piár, Gödi Piár, Svehh). Rendszeresek a közös prog
ramok: majális, táncház, buli, és nem utolsó S<.lrban a szalaga\·ató. De nllt.lk 
már közös ki rándulások is, és közös Te Dl'um, Veni Sancte is. A piMi'it,, 
atyák misézni jámak a Karolinába, a tanárok is sokan ism<.>rik egyma>l, ~'' 

sok olyan család van, akiknek lányai a Karolin,\ba, fiaiaPiárba járnak. 
Egyvalamit azonban sohasem sikerült még összehangoln1: a ballag.bt 

Mi1fdkét iskola ballagása ugy.1nabban az időpontban van. A legegyszerúbb 
válasz erre, hogy " minden iskolában ebben az időpontban van a ballagás!". 
Igen ám, csakhogy mi két együttműködő iskola vagyw1k, és egyáltalán nem 
kötelező akkor tartanunk az ünnepséget, amikor mások. Sokan vannak, akik
nek bará~uk, rokonuk, kedv~tík ballag a másik iskolában. Félreértés ne es
sék, mindenkit elengedtf?k, ha elkéredzkedett, de mi van akkor, ha az illet, l 
véletleni.U éppen szintén ballag. A ballagás- tagadhatatlanul -egyik legn,l
gyobb és sokak számára egyik legszebb esemény az életben. Vannak, akik 
éppen ezért szereh1ének hozz.itartozőjuk ballagásán is részt venni, de sajno~ 
ez lehetetlen. És gondoljunk bele: mit csinál az a család, akinek lánya é" fi,, .
ballag, az említett két iskolában? Kettéválik t1 család: egyik fele ide, m<bik 
oda? 

Nem közös ballagás! szorgalmazok, hisz ez értelmetlen, hanem azt, 
hogy a két iskola müködjön együtt és szer.•ezze úgy az unnepséget, hogv a 
kettő ne fedje/feledje egymá~!. Ha idén már nem kerulhet erre ;.or 
(számomra ez derült ki), legalább •nu tán legyen így! 

Király A11drtí:> 12. 11 

Szííívás! 
Szívás, sdvatás, szivattyú. Egytől egyig olyan 

szleng kifejezések, amelyeket előszeretettel hasz
nálunk a rászedés tényének kijelentésére, s a szavak 
kozé bizony egy kis káröröm is vegyül, persze csak 
egészséges mértékben. Ktilönósen izgalmillo ez, ha az 
áldozat egy tanár, s az eikavetök diákok. Pláne, ha az 
egész ügy egy olyan napon történik, amikor a tréfa 
áldozatául kiszemelt tanár is elnézőbb, mint például a 
bolondok napján, április elsején. 

tanári asztalt cserélte ki egy 11lig húszcentis kisszékre. 
Ám ez még csak a bemelegítés volt; a tanári szék 
lábára rejtélyes módon néhány dió került, s elóbb a 
leülésnél, majd a maradék kettő az óra folyamán, 
mint két időzített bomba repült s..:éjjel. Nem tartozik 
a.~; ijedösebb tanárok közé a fent említett, ámde, vall
juk be, legtöbbunknek szintén megállt volna a S7ívve
rése egy pillanatra, ha mindenféle dolgok törtek volna 
ripityára székünk alatt. Azonban a nap folyamán nem 
csak a kedvelt hittantanámak voltak nehéz percei. 

WC-p.1pír masnit kotollek. 
Azonban ne h.lgyjuk el az áldo"_attá \<Ílt fizik.l 

tanárt, hiszen öt a 11. c osztály is célpon~.ínak tekm· 
tette. Dékány és Kohári tanár urakhoz hasonló.1n ö j, 
kapott fehérporos borítékot, és elképzelhető, hogy 
már meg sem lepődött, amikor a diákokat valamilé
le - akM paranormálbnak is mondható eró - iliTil 

késztette, hogy valahányszor, am1kor jó tanítójuk 
. el tűnik a szertárban, kiugo~anak él/. ablakon és p.\r 

perc múlva az ajtón té~enek vissza. Ugyan a kiugrá
lás célponljai az eredeli terv szelint Kohári tanár úr 
idegei lettek \'Oh1.1, de jó swkás.;\\•al ellentétben, ,v 
aznapi órán nem ment át sem diavetítóoirt, sem rb;

ben kijavított dolgoz,1tokért, sem egyéb demostrácló:
eszkö7ért. 

"Rossnbb dolgok is vannak a halálnál: aki 
valaha is együtt töltött egy estét egy biztosítási ügy
nökkel, tudja, hogy mi re gondolok." - rnor\dta 
Woody Allen. Bizony rémálma mindannyiunkJ1ak 
\'iln. Egyesek biztosítótigynökös álmok után riadnak 
fel gyöngyozö homlokkat mások meg esetleg attól 
nem képesek egész este aludni, ha horrorfilmek, vagy 
ne adj' isten egy-egy dél-amerikai szappanopera jel
legzetes kockái, esetleg egy-egy osztályfőnök SLerepel 
álomképei kö7ott. Az azonb;m biztos, hogy a t,lnárok 
Jelentős része herótot kap még a gondolattól is, hogy 
úgy szívböl, il laposan kirúlliigik a diákok. 

Márpedig iskolánk diákjai április jelés első 
napján hővelkedtek a kreatfv ötletekben, és némely 
tanerő bizony megfelelő célpontnak találtatott ezen 
1deák kipróbálására. 

Szilv,)~y tanár (tr talán titkon s7 .. 1míthatott 
valami áprilisi meglepet~sre, s valószínűleg meg
nyugvással vette észre, hogy a 11. b osztály cSilk a 

Valószínűleg Rácz tanár úr sem a 2003. év 
negyedik hónapjának elsö napját fogja ezentúl élete 
legboldogabb napjaként emlegetni, hiszen öt két o~z
tály is áldozatul ejtette. Nyi lván ö is alaposan felké· 
szült a pedagógusi pályára annak idején, de, hogy mit 
tegyen az ember, ha helyettesíteni megy a 12. a-ba és 
ev. ajtónyí1ást újs.igpapírral beragaszt\•a találja, nem 
bi;.tos, hogy tani~,\k az egyetemen. Meg is lepődhe
tett, hiszen, miután becsukta az ajtót, eltünt tíz percre, 
majd - látván, ho!::y az idő nem oldja meg a gondo
kat- más segít!<ég után nézett. A papírbarikád mögótt 
kuksoló osztálybel igazgató úr dugta be a fejét, egy kis 
darabot kiszakít\•a a.l álajtóból. Miután sikerült visz· 
szakapcsoini a termet az iskola vérkeringésébe, Rácz 
tanár úr a hátralévő negyed órát kénytelen volt az 
osztályhoz félig odafordulva el tölteni, hiszen a tanári 
s;~.,ék az asztalho.t volt kötözve A diákok egyébkl!nt 
úgy voltak vele, hogy h11 m.ír belekeveredtek, mint 
~üni a rágóbil, akkor meglepik o~ztályfönöküket is. 
Tóth Ákos tanár úr Skodájára rejtélyes keuk egy nagy 

De mielőtt b<lrki is azt hinné, hogy 1skolánk uj 
biolúgi,lt,mára megúsz t,,, elám lom: ,,z évfolyamt.ír:- .1 
os7tály kisegítette a c,t a ,.Kohári-ugratásban", 0-
annilk bringáját- komoly erőfeszítések ,\r,\n, ,11.: ig,ltl 
jó osztályközös.<ég ~zellemét tükrözve - el-, VilKI'I> 

inkább felrakta szem elől, a kerékpártároló feletti teto 
fái közé, s figyelték a reakció!. A bicaJ \·égul i.~ leke
rült, s m,ísnap m,)r minden a rende. (hogy stilu'><l
sak legyünk:) kerékvágásban folyt. 

Ez a nap ,,z egész iskola számára felejthetet
lenné vált. S hogy mit tehet ilyen l'Setben egy Jll 
humorr.11 megáldott pedagógus? Egyuli 111'1-d a 
ditíkokJwiHmgáll és 11 kollegái11, mer/ e:: jdlem:l 11 Hng!t 
cgyfHiségeket, s mert a lll"l'etés n legjobb on'OSSlÍg. 

Vi11cze Máté 11 . .-
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t-lőtt 
Boldoggá avatás 

ut<an 

BálintSándor 

Vasas Szent Péter napján, 1994. augusztUs l
jén született Szegeden. Edesapja, Bálint 

Sándor (1871-1905) és édesanyja, Kónya Anna 
.(1865-1945) paprikatermesztéssei foglalkoztak. Az 
alsóvárosi templomban keresztelték meg és élete 
nagy részét is itt töl tötte. Többször emlegete tt 
kijelentése is így szólt: "Szögedö11 két abszolút vm r: az 
alsóvárosi templom és a Tisza." Édesapja tífuszban 
korán meghalt, így anyja nevelte. 

A polgári iskola után a piaristákhoz ke1ült, 
1922-ben érettségizett. Egyetemre az éppen ekkor 
Szegedre költöző kolozsvári egyetemre 
jelentkezett, amit aztán Budapesten fejezett be 

1927-ben. Pedagógusként magyart, történelmet, földrajzot és németet tanított. 
Emellett fáradhatatlan kutatója volt Szeged és kömyéke kultúrájának. Diákjai 
mély tisztelettel és csodálattal emlékeznek vissza rá, hisz kivételes pedagógiai 
tehetséggel bírt. 

1935-ben kötött házasságot Németh Sarolta Magdolnával. Boldogan 
indult házaséletük, ám gyermekük nem született. Talán a fiatalasszony 
fokozódó gyermek utáni vágya, az anyaság-érzés hiánya miatt, Sára asszony 
kérésére, a Szentszék semmisnek nyilvánította házasságukat. A fiatalasszony 
újra házasodott s rnegszületett Péter nevu fia. Bálint Sándor, mindemtek 
ellenére, továbbra is- élete végéig - kitartott egyetlen, igaz szerelme mellett 
s "Pétörkét" is saját fiaként szeretette. Édesanyjának (akit ő "ked11esanyám"
nak szólított) 1945-ben bekövetkezett halála miatt kis időre megtorpant 
addigi lendületes mwtkája, majd erőszakkal belekeverték a Mindszenty
ügybe s egy, külföldről hozott, Nagy Imréről szóló könyv miatt is vád alá 
helyezték. Bálmt Sándort azonban tartósan semmi sem tudta megtöm i, peres 
ügyei is tisztázódtak, így megújult erővel kuta'tta a Szegedhez kapcsolódó 
kulturális emlékeket. A fiatalsággal is rengeteget foglalkozott. Előadásokat 
tartott a Szegedi Fiata/oknál, a Kalohtá), a Kalásznál, a szemináriumban és a 
líceumban. A háborúba sok férfitanárt elvittek, így az egyetemen és a 
főiskolán is három-három tanszéket bíztak rá. 1976-ban Sára asszony is 
visszatér hozzá. Ez kimondhatatlan boldogsággal tölti el. Felesége azonban 
súlyos beteg lett: Parkinson-kórban szenved. Ennek ellenére igen nagy 
szeretettel, alázattal és odaadással ápolta. Sára asszony egyre súlyosabbá váló · 
betegsége következtében 1980 márciusában elhLu'\j't. A sokáig tarló gyöh·ődés 
Bálint Sándort is erősen megviselte. Egy kis időre ugyan visszatért élet- és 
munkakedve, így nagy művének, a Szögedi nemzet című rnunkájának, 
harmadik kötetét a Hn[Sl;omány szolgálntábnn-t még be tudta fejezni. A halálra 
való készülődését azonban Hetényi János egyik cikke alapján világosan 
láthatjuk: "Bálint Sándor Nagykőrösön egy általarn ismeretlen papnak te tt 
életgyónást. A pap később megküldte nékern a visszaemlékezésből papírra 
tett szöveget. Ebben ez áll: <<Miótn Bálint Sándor meg[Sl;ónt, azóta biztos mgyok, 
IIO[SIJ megmaradt mlami ebben a brinös világban az eredeti ártatlanság állapotából. 
llho[Sl;mt előttem térdelt Vllgtj fél óráig, én szinte nem is tudtam mondnni senunit 
sem. Csak figt;eltem e[Sl; élet Pallomásárn,.amelyből kideriilt, lrogt; igm, lelrel élni és 
szenvedui, 111l[SIJOn szenvedni, tisztáu, ártatlau u/, lstw konkrét jelenlétében.>>" 

Az életgyónást követő harmadik napon Budapesten járt, mikor, az 
erősen nagyothalló . Bálint Sándor, figyelmetlenségbŐl egy veszélyes 
útkanyarban száguldó személygépkocsi elé lépett. Az orvosok nem tudták 
megmenteni életét: 1980. május 10-én örök nyugalomra hajtotta fejét. 

A temetési szertartás az alsóvárosi templomból indult. Ugyanonnan, 
ahol megkeresztelkedett. A halála elötti évben, 75. születésnapjára a 
Szentatya II. János Pál pápa is sajátkezű levélben küldte jókivánságait. A levél 
egyik rnondata így szólt: "Apostoli áldásomat kiildöm Neked, és miudnzokuak, akik 
szí11eduek kedvesek." · 

Ma már egyre többen fáradoznak Bálint Sándor boldoggá avatásának 
ügyében is. Bálint Sándor szabrot helyeztek el a Mátyás-téren, a szegedi 
Pantheonban, va lamint ernléktáblát avattak szülőházánál. 

Bérdi Pét~r 12. n 

· Batthyány-Stt·attmann László 

D w1akilitiben sz ületett 1870. október 28-án. Ös i 
magyar főnemesi család hatodik gyetmeke 

volt. 1876-ban a család a félelmetes dLmai átVíz elől 
meneklilve Köpcsénybe költözött. 

i2 é\ies volt, amikor ~észen fiatalon, 39 éves 
korában meghalt az édesanyja, akit nagyon szere
tett Ettől kezdve gyakran mondta: OtVOS leszek, és 
ingyen gyógyítom majd a szegény betegeket. Buzgó 
vallásossága már d iák korában megmutatkozott. 
Kollégiumi elöljárói szerint sienvedélyesen tanul
mányozta a Szentirást, a Szen/ek életét és az egyház
töiténelmet. Középiskolai ta.nulmán"yainak elvégzé
se után néhány év .az útkereséssei telt el. Édesapja 
ugyárus azt akarta, hogy ő kezelje a családi vagyont. Ezét felvételétkéttea bécsi 
egyetem mezőgazdasági szakára. De tanult kémiát, fizikát, filozófiát, irodalmat é
zenét is. 

Végre 1896-ban teljesLÜt hö vágya, beiratkozhatott a bécsi 01vostudományi 
egyetemre, aholl90Q..ban otVosi d iplomát szerzett. Még egyetemi évei alatt 
1898. november 10-én házasságot kötött a !nélyen vallásos Coreth Mária Terézi<l 
grófnövel. Nagyon boldog és harmonikus házasságukat Isten 13 gyetmekkel 
áldotta meg. 

1902-ben Köpcsényben 25 ágyas magánkórházat alapított, ahol kezdetben 
általános OtVosként dolgozott. Később sebész, 1906-ban pedig szemész képesítést 
szerzett. Kiváló orvosi szaktudásának és kedves, közvetlen magatartásának a híre 
n1i.ndenfelé elterjedt. Olyan sok beteg keresett nála gyógyulást, hogy a Magyar 
Állarnvasutak klilön ún. kórházvonatot állított be számukra. Az első világháboh't 
idején Köpcsény hadbavonult köro1v0sa helyett- kórházi munkája mellett - ön
ként vájJalta Köpcsény és kömyéke Otvosi ellátását is. Igaz emberségét bizonyítja 
az is, hogy magánkórházát hadikórházzá alakította át. Amikor látta, hogy egyre 
több sebeslill katona érkezik, kórházát emeletráépítéssel120 ágyasra bővítette. 

1915-ben megitalt nagybátyja, Battl1yány-Strattmann Ödön. László örököl
te a vagyonát és körmendi kastélyát. S .egyúttal megkapta a hercegi cimet és a 
Strattmruu1 nevet A trianoni békeszerződés után m.ivel Köpcsény AusztJiához 
került, Batthyány-Strattmann László Magyarországra, Kö1mendre költözött. Itt az 
ajándékba kapott kastély €b'Yik számyában ismét egy kórházat rendezell be elsö
sorbru1 szembetegek számára. 

Testi egészségük mellett törődött betegei lelki egészségével is. A miítétek 
alkalmával betegeivel együtt imádkozott azétt, hogy Isten áldása kisé1ie munká
'ját. Gyakran kijelentette: ő csak a műtétet végzi, a gyógyulást Isten adja. 6 a;upán 
eszköz lsten kezében. Búcsúzáskor nunden betegének adott egy szentképet és egy 
füzetet, amelynek ez volt a címe: "Nyisd fel szemeidet, és láss!". Bízott abban, 
hogy a füzetben találltató taiútások és jó tanácsok révén betegeinek a lelki gyógy
ulásához is segitséget tud nyújtani. 

1923-ban ünnepelte házasságának 25,. évfordulóját. Ebből az alkalomból é1 

pápa a beteggyógyítás terén végiett kiváló mwtkájáétt egy érdemrenddel és di
csérő oklevéllel tűntette ki őt. A kitüntetést Schioppa pápai nuncius adta át az 
ünnepeltnek, majd utána levelében azt úta a pápának "A magya1'9k szentJ1ek 
tartják Batthyány-Stratbnann Lászlót, és én biztosíthatom szentségedet, hogy 
valóban az is." Ezt a· swlgálatkészségét akaita kifejezni azzal, hogy címerének 
jelmondatát "Hrísé&'<el és bátorsággal" így módosította: "Htíséggel és SZ;Cretettel". 

Isten akaratában megnyugodva fogadta saját szenvedését is. 1929-ben a 
bécsi Löw-szanatóriumba keri.ilt. Innen ú'ta Lili leányának "Meddig hagy még 
szenvedni a jó lsten, nem tudom. Almyi örömet adott nekern az életben, hogy 
most, 60 évemmel a nehéz időket is hálásan el kell fogadnom". Húgának pedig 
ezt mondta: "Tudod, hogy én nagyon boldog vagyok? Kegyetlenül szenvedek, de 
szeretem szenvedéseinet, és jól esik, hogy Krisztussal viselhetem". 14 hónapig 
~attó súlyos, de türelenm1el viselt szenvedés után 1931. január 22-én, Bécsben halt 
meg. 

Forrás: Intemet (Mmt>.katolikus./ruJ 
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Nem halszagú rol'-onság 

Rengeteg élmény, jókedv és csodála
tos hangkavalkád. Talán így lehet 

összefoglalni a Finnországból hozzánk 
érkezett énekkar látogatás á t. A C/zorus 
luwndus- Kari Jantunen karnagy vezeté
sével -egy hétig volt vendége a szegedi 
piárnak. 

Érkezésük előtt átfutottam jó né
hány útikönyvet, élménybeszámolót, így 
próbáltam adatokat gyűjteni Finnország
ról és a benne élő lakosságróL 

Egyes elmondások alapján Finnor
szág maga a harmónia. Mintha száz
nyolcvannyolcezer tavának mindcgyike 
egy remekül megtervezett, hatalmas ki
rakós játék egy-egy eleme volna. Nágyon 
nehéz akár csak egy olyan fát találni, 
mely nincs tökéletes szimmetriában a 
körülötte levőkkeL Ugyanez a harmónia 
tükröződik az ország lakói, az udvarias, 
kellően komoly, ugyanakkor életvitelü
ket tekintve könnyed, mégis hatékony 
finnek mindennapjaiban is. Ök azok, 
akik a környezettel köttetett ősi kapcso
latot mindmáig a természet iránti alázat 

és tisztelet jegyében 
ápolják. 

Ilyen dolgokat ol
vastam a finnekről, de 
nem tulajdonítottam túl 
nagy jelentőséget ezek
nek a tényszerű írások
nak, mert úgy gondo
lom minden ember más 
és más, és nem· lehet 
ráhúzni azt, hogy ő 
azért ilyen, mert finn. 

A könyvek mégis 
igazat mondtak. S11ját 
mag11m tapasztaltam, 
hogyan igazolódott be 
mind11z, 11mit olvastam. 
A jó humorérzék, a be

szédesség (ami valamikor már folytonos 
fecsegéssé alakult át), a könnyed életfel
fogás és az,'hogy könnyen túllépnek gát
lásaikon (pozitív értelemben). 

A több hétig tartó 
vár(}kozás és készi.ilő

dés után, Nagyhét 
keddjén este fél 10 tájé
kán megérkezett az 
énekkar a piár elé, 
Turku városából. Hét 
fiú, tíz lány és három 
felnőt kísérő. A fiúk 
családoknál (Gondn 8., 
Barn P., Horválh-Zsikó · 
S., Nagy Zs., 0/Iványi 
G., Rácz ll. P., Cse/z R.), 
a lányok és a kísérők 

pedig a kollégiumba 
voltak elszállásolva. 
Érkezés után megtör
tént az osztozkodás és 
mindenki elfoglalt11 szálláshelyét. Más
nap egy eléggé fárasztó, de rendkívül 
érdekes túrára indultunk kora reggel. A 

végállomás Pécs volt, 
de emellett megnéztük 
Mohácsot: megkóstol
tuk a villányi borokat, 
majd felfrissültünk 
Harkány fürdőjében. A 
következő napon egy 
városnéző túrát tettünk 
Pécsen, majd indultunk 
haza, mivel este a do
rozsmai templomban 
adott koncertet a kórus. 
A szeged i városnézés se 
maradhatott el, Terenyi 
Erika tanárnő vezetésé
vel. Este a röszkei 
templom nagypénteki 
szertartásán énekeltek. 

Igazán megható volt Kodály Stabat Mate
rét hallani tőlük. Csodás hangú fiatalok, 
legtöbbjük óvodás korától tanult énekel
ni. Tényleg érdekes volt látni, hogy az 
alig húszesztendős fiatalok milyen lelke
sen dalolnak klasszikus darabokat: 
Grieget, vagy Lnssust, ugyanakkor a ki
rándulások alka lmával bizonyították, 
hogy igen járatosa k a rock és a popzene 
világában is: Elvis Presley től a Nirvn1ra ig 
elég széles repertaárt gitározott végig az 
egy ik fill, kórustársai vokálozás<1 köze
pcttc. Hangjukat a nap huszonnégy órá
jában csodá lhat tuk, mivel bárhol és bár
mikor képesek voltak dalra fakadni. 

Az egyik legnagyobb élményt a 
szomba ti ópusztaszeri kirándulás jelcn
tette nekik, ahol egy lovasbemutatón lát
hatták, hogyan is harcoltak honfoglaló 
eleink, s miért rettegte Európa a magya
rok nyilait, miután néhány ezer eszten
dővel eL:előtt elválltunk finn rokonaink-

//. # 

tól. Bár a nyelvrokonsággal kapcsolatban 
néhányunknak igen komoly kételyei tá
madtak, hallván (de nem értvén) a finnek 
egymás közti beszélgetését. 

Aztán persze sokszor emlegettük 
azt az egyszeri sportriportert is, aki -
talán évtizMekkel ezelőtt - így kommen
tál t egy atlétikai versenyt: "Ó, milye11 
messiire száll a finn gerelye!" 

Húsvétvasárnap, búcsúzkodás előtt 
még meglocsoltuk a lányokat, akiknek ez 
tényleg különlegességnek számított, hisz 
náluk nem szokás locsolkodni (van vi
szont nyári mikulásuk1). 

"A 111ngynrországi kirándulást so/ra 
11e111 fogjuk elfelejteni." Ez a mond<1t volt 
az utolsó, am i a finnek szájából elhnng
zott, az éppen induló vonat ablakából. 
Az hiszem az ittlétük számunkra is örök 
emlék marad. 

Cseh Renátó 11 . c, Fotó: Király Gellért 
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Rachel háborúJa 
A ~özelmú~tba~ a ~~~tó nagy fis.re!met szente!t egy embertelen gyilkos-

sagra, am• a gaza• ovezetben tortent. Egy 23 eves amerikai lány, Rachel 
Corry utazott oda, hogy személyes jelenlétével tillakozzon az ellen a b;ínás
~nód ~ll en, amit Izrael ta núsít az ott élő palesztinokkal szemben. Egy napon 
•z;ae.h tanko~ rnentek ~bba a faluba, ahol 6 tartózkodott, hogy palesLtinok 
hat.aot tapossak .. el. ,A, l any bement egy házba, hogy ezzel megakadályoua 
annak romba donteset, de a tank ügyet scm vetve rá, átment rajta. A lány 
azon nyomban életét vesztette. Pár nappal halála előtt a következő sorokat 
írta édesanyjának a fennálló hel yzetről: 
Négy levelet közöl a híres lap, ezek február 7, 20, 27 és 28-án keltek. 

(A felkonfot Fodor Antall O. a írta Va11 értelme? cfmn1l'l) 

2003. MÁRCIUS 14. THE GUARDIAN 

2003.február 7. Üdvözlet a barátaimnak, a családomnak é~ másoknak. KPt 
hete vagyok Palesztinában és most nagyon röviden megírom, mit látok. 
Nagyon nehéz végiggondolnom azt, ami ill történik, amikor levelet kül
dök haza, az Egyesult Államokba. Nem tudom, hogy az itteni gyerekek 
éltek-e valaha ugy, hogy nem voltak harckocsik által litölt lyukak a fala
kon, hogy_ nem .figyelték öket állandóan a megszálló hadsereg tankjam,lk 
,1 tornyábol. ViiJOn il gyerekek tudják-e, hogy nz élet nem mindenütt úgy 
folyik, mint itt. 

Két nappal ezelőtt egy nyolcéves gyereket me-gölt egy izraeli tank. 
A gyerekek mormolják nekem a nevét -Ali, vagy mutatják a falra írt nevét. 
A gyerekek igyekeznek engem arabuJ tanítanis megkérdik: "Kaif Sharon? 
Kaif Bush?" és nevetnek, amikor azt m ondom: "Bush Majnoon", "Sharon 
Majnoon" (Milyl'll S!Jaron? Milyrn Bush? Bush őrült. S!Jnro11 órii/1.) Tenné
szetesen az".nem pontosan az, amit gondolok, és néha az angolul tudó 
felnőttek kij,wttanak: "Bush mish Majnoon" (Bush t'gy ii;;/etember) . .Ma 
megkíséreltem, hogy azt mondjam: Bush egy eszköz, de nem tudltm, 
hltgy h~lyes~n fordítottam-e? M indenesetrc itt a nyo lcéves gyerekek job
ban ért1k, mtként működik a világhatalom, mint néhány évvel ezelőtt én 
m_agam képes lettem volna felfogni azt. Semmiféle olvasmányom, a ta
nacskozásokon való részvételem, a hallott sz.wak nem tudtak felkésziteni 
arra, hogy milyen is itt a való élet. Nem tudjtitok elképzt'lni, ha nem I,Hjá
tok, tapasztaljátok. 

Nekem van pénzem, hogy vizet vegyek magamnak, ha az izr.~eli 
h,ldsereg szélrombolja a kutakat, s nekem természetesen lenne rá lehető
ségem, hogy elmenjek innen. A cs.1ládomból senkit nem lőttek le a kocs•
jilban, szülöv,írosának a föutc~jJban. Van otthonom és megnézhetem a 
tengert. Ha iskolába vagy. dolgozni mentem, viszonyl<~g biztos lehettem 
abban, hogy nem fog félutamon egy fegyveres katona v,\rni, aki eldönt he
h, hogy tovább mehetek-e, hogy mehetek-e dolgozni, v.1gy hazamehetek
e. Rafahban vagyok, ez egy 140.000 lakosú város, az embereknek mintej.;y 
60%-a meneklllt, van, aki k6tszeresen vagy háromszorosan az. Ma egy 
egy•ptom1 katona a határ másik o ldaláról szólito tt meg. "Menjen, menjen! 
Egy tank közeledik." Integetett. "Hogy hívják Önt?" Meg7,\Vart a bar,ítsá
gos kh·áncsisága. Emlékeztetett arra, hogy a gyerekek kíváncsiak egym,h
ra. 

Nehezen jutok itt hírekhez a külvilágból, de hallom, hogy e lkerülhe
tetlen az iraki háború. Aggodalmat kelt "Gaza újra-elfoglalása". G.1z.H 
mmden nap kulönböző mértékben újra és újra elfoglalják 
Szeretettel ud\'<izlök, csókoJok mit1denkit: Rachel 

2003.febnuir 20. Mama, most az izraeli hadsereg felást~ a Gázába vezető 
utakat és az összes nagyobb ellenőrzési ponlot lezár ta. Ez azt jelenti, hogy 
a palesztinok nem juhlak el az egyetemre, hogy a következő negycdre 
be1ratkozzanak. Az emberek nem tudnak dolgozni menm, ~ \'an aki nem 
tud hazajutni. Ha élek elójogaimmal, mint fehér ember, valószínüreg köz
lekcdhetem, de kockáztatom, hogy letartózta tnak és elszáll ítanak. 
Rafahban viszonylag biztonságban vagyok, nem tervezem, hogy Északra 
utdZ7am. Ha ide jönnek az izraeli katon,ik, cikkor let.utóztathahlak. GálJ 
teljes megszállása sokkal nagyobb tiltakoz.ist \'áltana ki, mmt Sharon bé
ketcirgyalások alatti gyilkosságai vagy a földfoglalási stratégiája, <IZ új 
te lepülések létrehozása. Ez lassan, de bizto~an akadályozza meg a palc~z
tm onrendelkez6s megvalósulását. Volt egy kis influenzám, de sok na
gy<m kedves p.1lesztin gondoskodik rólam, finom limonádr.'val gyógyítot
tak. 

Ölellek Téged, Apu t, Dá r át és Christ és mindenkit: Rachel 

2003. február 27. (Az anyjához) Hiányzol nekem. Rosszakat álmodtam 
tankokról és földhryalukról, amelyek a házunk előtt voltak tls m1 bent a 
házban. Az izraeli hadsereg foly.1matosan fclrobbantja a h,ízakat. Erről ,, 
területről vasárnap összetereltek m integy 150 fé rfit, kivitték öket a telept:1-
lésröl, ágyúval lövöldöztek a fejük fölé és köréjuk, miKözben tankok és 
földgyaluk leromboltak 25 melegházat, amelyek 300 ember ll'ttenntartás.H 
szolg,ilták. 

· Gondolkoztam azon, amit telefonon mondtá l, a palesztin eröszclk
ró l, hogy az nem segít a helyzet megoldásában. Két évvel ezelőtt Ra fa h ból 
60000 munkás járt dolgozni Izraelbe. Most c;.ak hittszázan mPhetnek. Ko
züluk sokan elköltoztek, mivel h,írom ellenőrzési pont \',1n Rafah es 
Ashkelon közölt (ez cl legközelebbi izraeli város). A 40 perces gépkocstz,"b 
he lyett ez az út most 12 óráig tart. Ra fah mindcn gazdasági lelwtőségtit 
m egsemmisítették: a gázai repülöteret szétrombolták, az t<•ljP~C'n bez~rt. 
Nincs kereskedelmi forgalom Eg:.'lptom felé, nem lehet kijutlll a tengerhe7 
sem. ~afahban mintegy 60Q.. ház,1t romboltak le, olyt~nokét ts, aktknek 
semm1 kapcsolatuk vagy közük nem \'Olt a.: ellenállással. A.:t hoszem, 
Rafah ,1 világ legszegényebb helye. Régen Gázából virágok,lt sl.lllítottak 
h ajón Európába. Most ez két hétig ta rt a biztonsági vi;,:sgálatok miatt. 
Gondolhatod, mit érnének ~ két hetes vágott virágok az európal piacokon. 
Ez a p1ac tehát mcgs.:ünt. Es akkor jönnek a földgyaluk és kipusztítják az 
emberek veteményét, főzelékeit ,1 kertekbőL Hogy engedheh ezt meg ,1 
vi lág? Ti nem hiszitek el nekem, .un iket írok. Az emberek n<~gy része el 
szeretne menekülni innen, feladva földjének védelmét. Ez Sharon egyi!-. 
célja. De az eltávozáshoz izraeh víwm kellene, ,myagi lehetőségek, befo
gadó ország. Ami itt folyik az genocídium. Állandó, folyamato~ nepirt.ís 
Elvesztettem hitemet abban, hogy az emberi természet alap\'etően JÓ. Am1 
történik, anna k véget kell vetni . Erre kell, hogy szánjuk az életünket. 

Szerelnék táncolni a bará taimmal, de ezt meg kell állílani1 Hitetlen
séget, rémületet érzek, és kiábr.lndultságot. Te é~ apa nem •lyen életet 
szántatok nekem, amikor a világra hoztatok, nem ezt akMtcitok. ~em 
azért jöttem a világra, hogy egy kényelmes életet éljek, mmden erC\feszíté:. 
11élküli életet, a mely nem vesz tudomást a rról a népirtásró l, amelynek 
részese. Ha visszajövük Palesztin.íból, va lószínúleg rémálmclim ksznek, 
és állandóan vétkesnek fogom é rezni mag,lmat azért, hogy nl'm vagyok 
itt, s ezt csak több munká,·al tudom majd levezetm. Eletemben et. volt J 

legjobb dolog, amit tettem, hogy 1dejöttem. Tal,ln örültségnek hangzik, dt> 
ha az izraeli katonák fel hagynak azzal il rilsszist,l viselkedéssel, hogy fc
hér embereket nem bántanak, tudjc\tok, hogy egy öldöklés kö7epette élek 
itt, amelyért a kormányarn nagymértékben felelős. 

Ölellek Téged és Aput, btt<sániltot kérek a heves kimhan,isomért 
Minden rendben, néhány idegen cmbertól, a szomszédaimtól kapok eg~ 
k is borsót, e1mem kell és meg ke ll köszönnöm nekik. Rachel 

2003 febmár 28. Köszönöm AÍ1ya a válaszoda t. Sokat segített nekem, hog~· 
írtál nekem. Miután írtam Keked, mmtegy 10 órát töltöttem egy cMlád
dal, il frontvonalon, van kábeltévéjük Házuk két elülső szob<ila teljesen 
használhata tlan, mcrt a lövedékektő l kiégett, így az egész család (a szulök 
a három gyerekkel) egy szobáb,1n alsz.tnak. A padlón aludtam ~s a fiata
labb lcíny, lman megosztotta velem takaróját. Segítettem egy kiC~Il elkészí-, 
teni a fiú angol ház1 fel.1datát. Pénteken megné.:tunk a tévében eg~ arabr,l 
szinkronizált műsort. Elmentem Nidalhoz és Mansurhoz, tal,lkoztam a 
stigornőjükkel, a ki egy táborból \'O lt ná lu k látogatóban, s játszottam <l 
kisbabájávaL Nidal angolsága napról-napra javul, ö úgy szólít, hogy .. N~ 
1~mu" Ezek az emberek természetuktől foS\'a kedvesek egymashoz és 
hozz.lm .. H,1 palesztin bMátaimm,ll v,1gyok egyi• t t, kicsit ke\·ésbe vagyok 
rémült. Amulatba ejt elZ erejük, hogy képesek megőrizni az embt?rst>guket, 
csodálom a nevelésüket, a nemesll' lkűségüke t, hiszen cl b,11cí1 ,íllandóan 
jelen van. Jobban ércztem magam ,1 mai reggt'l után. Leír tam, hogy m•
lyen ross? dolgokra vagyunk képesek. Arról 1s, hogy miként képe~ az 
ember megőrizni az emberséglit a legszörnyübb körülmények kozött b, 
o lyan helyzetben, ami lyent korábban sosem l.itt.lm. 

Az gondolo m, hogy a je lszó a mél tóság. Azt szere tném, h,l találkoz
hatnál ezekkel az emberekkel. Talán, remélem, egyszer majd megtörténih. 
ez. Rachel 
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Feltámadt érted! 
Halál, hol a te fullánkod? - kérdi Pál. Vele együtt mi kereszté
nyek is bizakodva és végérvényesen az Életre mondunk igent. 
Nemcsak mi, hanem mások sc halljanak meg. Szeretnénk túllépni 
önpusztító világunkon. Nem akarunk háborút. ;"\Jem akarunk 
egymástól való félelmen alapuló békét. .. A Feltámadottól várunk 
életet és csak szelíd békéjében bízunk ... 

• • • 

lsten, amikor a világ teremtésekor teremtő gondolatában kigon
dolt engem, már akkor, tiszta szeretetből megteremtette a ke
resztjeimet. És Ö a keresztjeimmel együtt szeret. 
Ideje, hogy megszcressem én is a keresztjeimet. 
(Egy öregdiák) 

' ••• 

N mcs már tér, sem idő .. . 
Nappaiba túnik az éjszaka. 

Az Élet győzöttalzaM/ felelt, 
Ez a meguyugvás llfljua/a. 

(51111011 Audrás: Életed iiumet) 

••• 

Öregdiák és felesége. Testvért szcretnének kisfiuknak Hat éve 
várnak rá. A Nagyhéten jártak nálam: Már hat centi! - dicseked
tek ... 
Nekik biztos nagy élmény volt az idei Húsvét. 

..... 
Megszólított-e a szent há ro m nap liturgiája? Többet jelent-e szá
modra Jézus halá ltusája, mint amiket az akciófilmekben látsz? 
Sötétségedbe enged ted-e bevilágítani a feltámadás világosságát? 
Akarod-e ebben a fényben újrakezdeni életedet? Személyesen 
megérintett-e Jézus életét odaadó barátsága? Hiszed-emost már, 
hogy senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki élét adja 
barátaiért? 

Csak egy szem búza vettetett a földbe, 
s egész világot táplál véle Istenünk. 

Mint kagylóhéja t, széttiporták őt,. 
ma ékes gyöngy Egyháza homlokán. 

Bárányként ölte őt a gyilkos kéz, 
de pásztor lett, 

keresztje pásztorbot: 
elűzte véle ö rdögök hadá t. 

Mint gyenge lángot fújt6k el őt a gyertyatartón, 
szent keresztjén, 

dc sírból kelve fényes Napként lángol! 

Ókeresz tény ltrísvéti ltimnusz 

.", 

F eltámadt! Erted?! 

Mindenható Istenem! 

Köszönöm, hogy olyan édesanyát adtál nekem, aki 'megtanított 
engem legelőször is imádkozni. Áldd meg őt, és áldj meg min
den édesanyát, akik az anyai méltóságban részesültek, és vállal
ták mindazokat a fáradalmakat, amelyeket értünk tűrni és szen
vedni kellett! 

Óvd meg őket, ahogyan ők óvtak bennünket minden veszélytől. 
Lemondva minden kényelemrőL Add, ó Istenünk, hogy minden 

édesanya a Te Szíved szerint nevelje gyermekeit! És áldd meg 
kérünk, a nagymamákat is, akik nekünk sz üleinket felne,·elték. 

Végül, boldogságos Szűzanyánk, Hozzád fordulunk. Fogc1dj 
minden édesanyát anyai palástod alá, segítsd őket, hogy olyan 
szeretettel gondozzák gyermekeiket, amint Te gondoztad egy
szülött Szent Fiadat. Növeld az édesanyánkban is, bennünk is a 
hitet, a reményt és a szeretetet; :;egíts, hogy soha el ne veszítsük 
ezt. 
Taníts meg arra, hogy lstenben bízva boldogok legyünk minden 
veszélyben, s hogy egykor a fényes égi hazában Veled rgyli tt 
dicsőíthessük a teljes Szentháromságot. Ámen · 

Az oldalt összeállította: Szeglzeő józsef Sch. P. 



Az elhivatottság és az értélírend harmón.iája 
Beszélgetés Barthei -Húzsa Zsolttal 

a Hallgaíói Ünlwrmá~yzatok Országos Konft•r(•ndájánali dnüiH~W 

M ilyen megfontolásból iratkoztál a pi~risták szegedi gimnázi
umába? 

Ennek több oka volt. Egyrészt mindig is elhivatottságot éreztem 
magamban, hogy behatóbban foglalkozzam.a vallással, mindig is 
érdekelt a hit világa. A gimnázium megválasztásáná!'persze sze
repet játszott a szülői akarat is, h iszen 14 éves korban az ember 
döntései még csak részben önállóak. Szüleim fontosnak tartották, 
hogy az ő világnézetüket tükröző iskolában tanuljak, de tenné
szetesen kikérték véleményemet, és én örömmel mondtam igent. 

Van-e valamilyen kedves, emlékezetes - akár humoros - történeted pia
rista diáké-veidből? 

Sosem felejtem el ... , na de mi is vol t. .. ?? 

Te evangélikus ·val/ásúként jártál a katolikus intézménybe. Hogyan 
viszonyult az iskola a más vallásúakhoz? Te hogyan viszonyultál a kato
likus környezethez? 

A keresztény vallások közötti kapcsolat napjainkban már egészen 
más, mi.nt évszázadokkal ezelőtt. A katolikus és a protestáns egy
házak egyaránt támogatják az ökumenizmust, és természetesen 
senuniféle megkülönböztetéssel nem kellett szembesülnöm a pia
ristáknál azért, mert evangélikus vagyok. Természetesen az osz
tálytársaim néha viccelődtek vele, de' megbántani sosem akartak, 

. és nem is tették, így ezek a történetek inkább az előző kérdéshez 
kapcsolódnának. 

Jelentős közéleti szerepet is válla/sz, hisz nem régen választottak meg a 
HOOK elnökének. Egy piarista diáknak van ilyen irányú felelőssége is? 

Én nagyon fontosnak gondolom; hogy a piaristáknak, de a más 
egyházi iskolába járó diákoknak sem szabad elfordulni a közélet
től, hiszen a huszonegyedik században is nagy szükség van olyan 
értékrenddel rendelkező emberekre a közéletben, amilyen érték
rendre elsősorban egy egyházi iskolában lehet szert temü. Egy 
hívő embernek, véleményem szerint, rendelkeznie kell hivatélShl
dattal, egy magasabb erkölcsi értékrenddeL és akár magánéleti, 
akár közéleti tevékenységét ennek tükrében, ha tetszik, em1ek 
alárendelve kell végrehajtani. Azt már mindenkinek magának 
kell megtalálnia, hogy lsten milyen területen szán neki szerepet, 
és fon tos, hogy az ember világi elhivatottsága és egyházi érték
rendje harmóniában legyenek. 
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Magyaror
szág legnagyobb civil szervezete, hisz a törvényben lefektetett 
jogával élve ez az ifjúsági szervezet képviseli a magyarországi 
egyetemistá ka t és főiskolásokat, ami kb. 380.000 embert jelent. Ezt 
a szervezetet vezeh1i is egyfajta ki.i ldetés, és mindenképpen nagy 
felelősség és komoly feladat. A hite.m ebben is sokat segített ne
kem, hiszen gyakran pon t a hitemből merítek erőt a feladatokhoz. 
Én azt vallom, hogy az erős hit olyan bástyaként tud mögöttünk 
állni, amiből mi11denhez, legyen ez egy mindennapi feladat vagy 
akár egy országos szintű kérdés megválaszolása, lehet erőt merí
teni. 

Miben látod a piarista gimnázium küldetését a harmadik évezredben? 

A piarista gimnáziumra a harmad ik évezredben is nagyon nagy 
feladat vár. Az egyháznak, és ezzel párhuzamosan Íninden intéz-

ményének is új, modern kihívásokkal kell sze1i.1benézni, és ezekre 
az egyházi értékrend, a hit, a vallás mentén új, modern válaszokat 
kell tudni adni. A globa lizáció, az információs társadalom soha 
nem látott, új keletű dolgok, és ha a világ ilyen, az egyházi gimná
ziumoknak, mint a vallásos értelmiség alapvető képzési intézmé
nyeinek ilyen körűlmények között kell naprakész tudást biztosí
tan í. Általában elmondható, hogy a társadalmunkra a soha nem 
látott világiasság jellemző. Így meg kell találni azokat a csatorná
kat, ahol a vallás erejét és vonzerejét továbbítani lehet a fiatalok
nak, a gyerekeknek. Persze mindezt elkezdeiÜ nem a gimnáziu
mok feladata, de megkerü lhetetlenül fontos szerepük van benne. 
Hiszem és remélem, hogy ebben a világban, ahol nagyon sok 
minden egységesül és személytelenné válik, egyre többen fognak 
az egyházhoz fordulni, és a hit lesz számukra a válasz azokra ·a 
kérdésekre, amik ebben a helyzetben nagyon sokakban felmerül-
nek. · 

SzePiPress 

l(alazancius ntűve a nag)"'ilágban 

AS~RA 
NDk!VAN 
A .re~~Jieny 
bá za .. =·· 

India Trivandrtm kerületéban található Aryanad.ltt kezdte 
el az argentm piarista rendt.nomilny rrimiója 13·1& em 
fi úi< $Zámára megépjter> az efsö piarista iskolát es ko[ég.t>
mot 200 3 májusának végén kö~óznek be az e!sö d•ákok. 
Ptarista rendtá~ainktó! 1\ldjuk. hogy az ottani építkezélek 
átlagos költsége: 95 EtJI'o. am 23 000.- FVm'. Ez ami ár<~
inknak kevesebb, rnint hatoda 
Adomálljűdból ott hatszor anr't(it lehet tem m1nt na!ook. 
Ha adsz. akkor az ottani gyerekeknek nem keriil hatszoros 
eröfeszítésükbe. hogy ~an~nyi esé!l)'el irduljana.~ az • 
életben. rrint Te. 

ARYANAD 

• • 
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Meddig tartúnlí? 

Bizonyára mindenki fejében fe l tevő
dött a kérdés, hogy "meddig tartunk", 

vagyis hogy mikor és hol ér véget az uni
verzum. 

Aggasztó lehet, hogy azt hisszük, 
sokat tudunk a világ működéséről, pedig 
valójában a leglényegesebb dolgokra nem 
kapunk választ. Az ún. Ősrobbanás óta a 
világegyetem tágul, méghozzá a közepe 
felől a széle felé gyorsul a tágulás sebessé
ge. Talán egy lufihoz lehetne hasonlítani. 
Egy lufihoz, melynek nem tudunk eljutni 
a széléhez. Oly gyorsan tágúl, hogy hiába 
indulunk el a lehető (általunk ismert) leg
nagyobb sebességgel, soha nem fogjuk · 
elérni a tágulás sebességét. A térrel együtt 
tágul az idő. Ha a lufi felszínén lehetnénk, 
valószínűleg elég rövid idő alatt fölfúvód
na. Így azonban, hogy a belsejében va
gyunk, több milliárd évig kell várnunk. 

Einstein megmagyarázta már e jelen
séget: ha gyorsabban haladunk, rövidebb 
ideig észleljük a történteket, mint az, aki 
lassabban halad. ó ezzel kidolgozott egy 
elméleti időutazást is: ha fénysebességgel 
megyünk, képesek vagyunk visszafele 
haladni az időben. És ha eljutunk a lufi 

széléhez, mi történik? Mi van azon tú l? 
Egyáltalán valóban lufiszerű univerzum
ban élünk? A tudom~ny itt megáll, és va
lami másra kell gondolnunk. 

Arra, akire a puszta feltételezésein
ken kívül bizonyítékaink is vannak. Még
hozzá megcáfolhatatlanok. Például a moz
dulatlan mozgató fedőnev(í bizonyíték, 
mely azt mondja ki, hogy minden mozog 
a világegyetemben, kivéve egyvalami, ami 
mozdulatlan, mégis mindcn t mozgat. 
Vagy az ok-okozat fedőncvlí, amely azt 
közli velünk, hogy mindcnnek van oka. 
Mindennek, mindenkinek, minden folya
matnak. Tehát kell lenni egyvalaminek, 
aminek nincs oka, ö maga viszont oka 
mindennek. Ez a Valaki az egyetlen, arni 
közössé tesz minket a világegyetem bár
melyik csücskével, anyagával, gázávaL 
Büszkén mondhatjuk, hogy közünk van 
egymáshoz, mert van va laki, akihez rnind
annyian tartozunk. A vá laszok, a kulcsok 
minden zárhoz nála vannak. Ha hiszünk 
benne, nem maradnak kérdéseink. 

És talán erre a kérdésre is választ 
kapunk: "Meddig tartunk?" 

Kiss Gábor 10. a 

A trance g)'ilkosai .. 
O t-hat éve, mikor a trance a viréígkorcH 

élh•, nl>hnny prod ucer új stílu~t alko
tott l'uro-trance néven, mcly nz előbbi le
b!llztotl vá ltozata . És hogy mi kell egy 
ilyen ~l.<im elkészítéséhez: pumpi\1\ls dob, 
gagyi vokál, és még egy annál is szánn
lumra méltóbb "dallam". 1\'o meg a föl
pörgés (Budapestparádéééééééé, ~tb.). 
\1ára a polcok a lemezboltokban megtel
tek ezckneJ... a tucattermékeknek a soka~á
gn,·al. l\ h'szítök jól megszedték magu
kat, az embereknek meg bejött, legalábbis 
azoknclk, ai--ik nem tudják megemés:dcni a 
monoton ütemeket. Ez t"tgy 12 éves korig 
jú kifogás is, de u tána ... 
A 1--isebb klubokban ezek a számok az 
egész éjszaka zenei anyagát adják a pop
slágerl•kl-.el kicgé!>ziilve. Sz<imos pálya
J...czdó lcmczlova~ válaszija ezt az iranyza
tot eg} részt, mert szereti, másrés1.t pedig 
aért, mert erre mindig van kereslct, a fia
talok jó rés7.e ezt hallgaija. AwnbJn 
ahog} tdik az ido, már nem fog nt•ki be
jönni a stílus, legalábbis a legtöbb esetben. 
R<\jün, hogy nincs semmi az egészben, saL. 
l!lektronikus ;:ene mélyebb tartom;ínyai 
felé veszi az ir<inyt. Ilyenkor már csak 
a~ok maradnak a sl<iger dj-k táborában, 

akik minél tiibb pén.ct akélrnak bezsebelni, 
s nem azért mcrt odn,·nnn.lk ezekért a szá
mokér t. 

Ez a folyamat rwmcsak a lemezlova
sokka l. megy végbe, hanem a 
slágerdiszkósokk.J J i:,. Tiibbségük előbb
utóbb felismeri egyszerűségét, 

scmmitrnondását a dis:.k6spo1mnk. Ezután 
ők is a komolyabb, több tartalommal bíró 
elektronikus 7enei ir,inyzntokért kezdenek 
ldkesedni, s mind<.•nki elkezdi keresni a 
hozzá legközelebb <\Jl{J stílust. Ez talán 
annyiban nehe:r.ebb, hogy azok a produce
rck n incsenek úgy fel!>zlámlvn, mint a pop· 
szt<irok, akik közC: lcrmt'szdcscn a euro
trance dj-k, készítők i::: be l ctartozn.:~k . 

Ez a legnagyobb bnj, és nem az, hogy 
a tiibb$ég ezt il zenét h.:~llgiltja. Hi!>zen \'a

lamit hallgatni kel l. Mondjuk rádiót, arni 
nagy szerepet jat~zil-. a hallgatók zenei 
ítlésének kialakítá~ ... 1ban. t_., onnan ilyen 
zene jön, mert a r.h'b<lk tóbbsl'ge rá~ógu
mi-rádió, az aktu.1li~ sl,igereken kívül nem 
sok mit játszik. F.gy ,1wnban biztos: az 
ilyen ~z"mok inkéibb csak. hátnílt11tják a 
modcrn zene fejliScló-él, ahelyett hogy elö
revinnék. 

Rndvánszkl; János 10. a 
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Reggel 6 ór11, a vekker hangos 
pittyegése ébreszti az egész cst~ l n

dot. Ma v<1n április 21.-e, hétfő, aza7 
Húsvét. Nemsokára a konyhából kcivé
illat sz~llingózik ki, jelezvén, hog) il 

csal<id felnőtt tagjai már felkeltek A 
gyerekek csak igen nagy nehézségek 
<irán képesek felébredni. "Kifutunk ,1z 
időből, gyerünk már, felkelni!" mondJa 
az apn. 10 perc múlva a család kisebb 
tngjai is a konyh~ban vannak, és min
denki teszi maga dolgát. "Öltözni, 
gyerünk, gyerünk" hallatszik a nagy
szobából, ahol a 2 gyerek próbálja ma
gára húzni ünneplőruháját Az anya is 
siet, hisz mindjárt megérkeznek a lo
csolók és nem találja a tegnap akc1ós 
áron vett csokitojásokat Hamarosnn 
az asztalka egy szép abrosszal, és min
denféle finomságga l lesz gazdagabb. 
Az apa a gyerekeket az autóba tusz
kolja, majd beül a volán mögé. A jó 
öreg kocsi többszöri unszolásra ugyiln, 
de beindul, és kezdetét veszi a nagy 
locsolkodás. Az utakon autótömegek 
vonulnak, a nagy forgalmi dugók az 
ilyen napokon szerelnek kialakulni. " 
Mikor érünk már oda?" kérdi az egy•k 
gyerek, amire az apa csak egy fejbic
centéssel válaszol. Ekkora tömegben 
nem könnyű haladni. Az első állomás 
nagymamánál lesz, ahova egy kicsrt 
megkésve é rkezne k. A szokásos locso
lóvers ut<ín megkapja mindenki a ma
ga tojásait majd a két gyereknek egy
egy 500-ast ad. Az egyik fiú kicsit eről
tetett mosollyal ugyan, de elfogadja az 
ajándékot. "Tavaly ezrest adott" -
jegyzi meg magában gúnyosan. Ezután 
még körbejárják a többi 10 locsolóhe
lyet, majd délután 5 órára haza is ér
nek. Az apa holtfáradtan, és leizzadva 
száll ki a kocsibóL "Na végre, ennek is 
vége!" Az anya otthon várja a megfá
rad t locsolóka t. A gyerekek egymássa l 
versengve számoljá k, ki mennyi pénzt 
gyűjtött össze. A csoki már nem is fon
tos nekik. Az apa leül a tv elé és nézi a 
műsorokal, miközben az anya elmoso
gatja az edényeket. i'\ekik ennyi volt 
erre az évre a húsvét. 

Hogy miért írtam le ezt a történe
tet? Könnyű kitalálni. Sajnos jól jellem
zi a legtöbb család húsvétját. Vásárlás, 
hajt~s, pénz. Mana pság ennyit jelent 
Krisztus fe ltámadásának ünnepe? Bi
zonyítsuk be, hogy nem! 

Góré Otíllzel 9. n 
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Ht~rnt•kiil fndilő ifjúság 

Április 29-én gimnáziumunkban rendezték 
az ének/6 Ifjrísng elnevezésü kórustalálko
zót. Az egész megye területéről érkez() 
énekkarok versenyéről iskolánk énektaná
rát, templomunk kántorát, férfikarunk kar
nagyát, egyszóval a szegedi piaristák zenei 
mindenesét, Lajos Is tván tanár urat kérdez
tük. Ezúttal nem a zene nyelvén a zenéről. 

M i is poutosali az Éuekló Ifjúság kórusver
seuy? 

Az á ltalános iskolák, a köz~piskolák és a fe l
sőfokú oktatási intézmén yek é~kkarainak 
évenkénti fesz tiválja. Sajnos ezen a m egmé
reltelésen évről é'·re kevesebb énekkar vesz 
részt. T,1Ján ennek az az oka, hogy az intéz
ményekben egyre inkább háttérbe szorul a 
zenei oktatás. Mi büszkék vagyunk arra, hogy 
i~kolánk énekkara mrnden esztendőben 
egyenletesen magas színvona lú (a zstíri véle
méilye - ll szerk.) teljesítménnyel részt vesz 
e.:eken a versenyeken 

Harmadik ét•e a mi iskolánk ad lrdyel a lrangt•er
senyrrrk. A luíziga:da s::errpe mimtig nelréz egy 
rendezt•t'rryt>u. Jelent ez krtlörröscbb megtisztelte· 
tési is? 

Természetesen. A helyszín kiválasztásánál 
mind ig szempont az, hogy a megfelelő akusz
tikai körü lményekés a versenyhez szükséges 
egyéb feltételek (tantermek az énekkaroknak, 
,, kísérethez szükséges zongora) biztositva 
legyenek. A Szeged Városi Kórusegyesulet 
imm.ir harmadik éve ragaszkodik ahhoz, 
hogy a fesztivált iskolánkban rendezhesse. 

Mtlyl'll volt nz idei találkozó szíuvounln? 

Idén nyolc álta lános és öt középiskolai kórus 
vett részt. A színvonalat tukrözik a kiosztott 
mmősítések: négy énekk.u kapott arany mi
nősítést (köztük iskolánk énekkara is), három 
~zust fokozato t, a többi énekkar dicsérő o kle
vc let. A zsűri a kecskeméti Kodály Intézet 
tanszékvezető karvezetés taná rából (Vendrc i 
Éva) és szegedi kórusélet két exponeris képvi
~elöjéból (Gyüd i Sánd·or, Delleyné Halama 
Piroska) állt. 

lskoltirrk férfikara - és kan•l';:rtóje - lrogyan szere
pt>ltek? Elégedettek le!Jetiink? 

Maximál isan elégedettek lehetünk az elért 
e r<'dménnyel, mert a körü lmé nyekhez képest 
az énekkar legjobb formájában é nekelt. A zsú
ri kiemelte az énekkar arculatához jól megvá
lasztott müsort, a szöveg érthető artikulálá
s.lt, a csak férfi karnál hallh,1tó magas, erőtel
jes, telt hangzást. Külön kiemelte, a csak ná
lunk tapasztalható formác ió!: a férfikórusba 
hct<'dikes diákja ink gyermekkó rusá t is bekap
csoljuk. Azt a művet, amelye t ebben a fel ál
lásban énekeltünk (Gatttlelt•- adt•enti orgáuum) 
beválasztották a május 7-i gála hangversenyre, 
ahol megyénk legjobban szerepelt kórusai 
szerepeinek majd. 

SzePiPrcss 

Kul rtírista 10 

Anyát{ napja 

A z anyák tiszteletére az első ünnepségeket 
az ókori Görögo!'l>zágban tartották tavasz

szal. Az istenek anyjának, Rhea istennőnek 

adóztak kegyelettel. 
A kereszténység e lte rjedéséve l előtérbe 

került az anyaszentegyház tisztelete, az egyházi 
hatalo m, am~ly az é le tet adja és megvéd min
den ártalomtóL Az idők során az egyházi ün
nep összenőtt az anyák napjának megilnneplé
sével. A XVTI. sz,izadban Angliában a nagyböjt 
negyedik vasárnapj.in unnepelték az édesanyci
ka t . 

Az USA-ban 1872-ben Julia Ward Howe 
vete tte fel az anyák ünneplésének gondola tát a 
béke jegyében. A philadelphiai Anna Jarv is 
nevéhez fűződik a:r. any.ik napjának hiv,lt.llos 
ünneppé tétele. Anna E.'des.1nyja a XIX. sz.iz,,d
ban hasonló,·al próbálkozott: "Mother's 
Friendship Days" néven kezdeményezett un
nepnap tar tását az anyák tiszteletére, valelmint 
a polgárháborús sebek begyógyítására. 

Két évvel anyja ha lála után, 1907-ben, 
Anna nagyszabású kampányba kezdett Nyu
gat-Virginiában. Ez lett az első állam 1910-ben, 
amely hi,·atalos ünneppé tette az anyák napját. 
Egy évvel késöbb már valamennyi állam hiva
talos ünnepként ismerte el. 1914-ben az elnök, 

A liölté~zt.~t hatalmát·ól ... 
Boci, boci tarka, 
Sc fulc>-efclrl<n. 

Cll\ 1111.'6}\Dlk Jakni. 
Ahol ll}. 'l kapni 

A vers szerkt>/.etilcg egyértelműen két részre ta
golható. Az első l'g)>séget az első és a má.>;(xlik 

sor alkotja, a másodikat a harmadik és a negyedik sor. 
Ez már a timképletből is világosan kiderül: A A 13 13. 

A verset az te~zi igazán nagy müvé, hogy egy
S/.erre tarta4tlaz s~:cmélyes és általános igazságokat. 
Ezt már a felütésnél ér.rékclhetjük, a költő kétszer s:>ó
lí!Ja meg a bocit, és cucl tudatja vélünk, hogy valójá
ban nem egy, hanerr. két lxx:ir61 van szó. A7 egyik boci 
termés:r.etesen a költő, akinek szerelmi lxínata van. 
Feltunő, hogy az első S/~rkc/.eti egységben egyáltalán 
nem találhatók meg az igék, már ez is a leülepedettség, 
elhagyatottság érzetét kelti bennünk. De ezt csak fo
kozz<\k a két sorban halmozottan előforduló oppozíci
ók. A két sor· már önmagában is oppozíciót alkot: van 
t.),>y boci, aki tarka, de nincsen se füle se farka. A fit/e 
Y.Ó magas hangrendusége is éles ellentétben áll a fam! 
~T.Ó me ly hangrendű.. -i-gével, a tarkaszó pedig önmagá
ix1n alkolja a legerósebb oppozíció!, hiszen egyst-erre 
fehér és fekete. Ennyi ellentét nem lehet véletlen, és 
nem is utalhat másr.l, mint a szerelern természetének 
kettősségére, ami Catullus óta minden jelentős szerel
mes vers sajáqa. E0y embert li\tunk magunk előtt, ,,ki 
!xir tarka, vagyis a koltóiség minden szépségével, rút
ságával, örömével, bi\Jl.ltáv,,l fel \ 'aJ' ruházva, mégi.~ 
hiányérzete ,·an. ~ a luányérzet minden beteljesul~t
len S/.erelem sajátja, a kt.-dvt.-sc nélkül a költő sem érzi 
teljes embemek mag,\ t, é~ ~zt vetíti elénk nil~;yon tal,\
ill.ln egy fületlen é~ fark<1tlan boci képében. 

A mc\sodik szerh.ezeti egységben csak fokozó
d ik a magányoss.lg és ;v. üresség érzete.ltt jelenik meg 
a versben szereplö e~;·yetlen ige, ez viszont ann.íl kérlcl
hetetlenebbúl, no;;;z,wonhatatlanabbul: megyii11k A/. 
egés~: verset áL«zÖ\'Ő kettősség itt is met,>található, hi
S/-Cn s.W van egy~zer a koltő ér.léseiről, amik egytól 
egyig elhagyják a költöt, aki már képtelen ,ura, hogy 

Wodrow Wilson az anyák napját htv.H.1lo~.m 
nemzeti ünneppé nyilvánította, amt>lvet mm
den évben m,ÍJUS második vasámappn tarta-
nak. 

Európában az első v ilágháború ut ,i n ter
jedt el. A:r. amerika i hagyomán yt Magyaror~zá
gon a Magyc1r lfjüsági Vöröskereszt hono,ított.1 
meg. Az első megemlélezést 1925-bl'n szen·ez
ték. 1928-ban egv miniszteri rendelet .1 lm ala
Jos iskolai ünnepélyek közé sorolt,, .1z any.ik 
napját. Ha:r.iinkban május elsö vas.irnap,an un
ncpeljük az édesan yákat. ... 

A tcghatalmasabh 

Nem a.t a leghatalmasabb. 
aki ország-világ ura. 

Nem az a leghatalmasabb. 
al.. t "elek. tengerek fölött 

uralkodik. 
N.:m az a lcgh:uatmasahb. 
aid nek a Jcg1öbb öldöklő 

fegyvere van. 
at scm. akinek legnagyobb 

:1 kincs.:. gazdagsága. 
hanem :1z a leghatalmasabb. 

akt emben szül. a világra 

S~oktíly De:.w 

eltartsa őket, és elköltöLnek valaki másba, .1ki mé).; 
képes táplálni őket, vagy n/1()/ tejet kapni, és szú v.1n M 

egész társadalomníl, akiket eddig verst>mek tejével 
itatott a költő, és akik stintén mind elpMnlt.1k tölt-. 
mi\•el y~relmt b."\natában képtelen kllltemt:ny.:twl 
etetni öket. A másik, az. általános én•ényú lxx.1 m,,~a .v 
étet. AL. első smrkeLCti egység (&lO bClci tarka fS,'fu/,· ,.. 
fiwka) a.d jelenti: a.~: élet sokszínű, de nm<'S semmi ~rtd
me. Felmerulhct a kérdés: vajon mtért m.1r.1dt (•i a d,• 
kötőszó? Pet'S<:C tisztában vagyLU1k azzal, hogv ,, ktilti>1 
nyelv MlandóM1 tömörségre törek;,<:ik, dc: cbl1l'n .v 
esetben másról is sd> van. Nem teljesen egy"rtelmu 
ugyanis a dt' v6 ha57nálata. Felfoghaljuk ügy L,, ho•,.;\ 
itt éppen arról ,.,,n ~ó: az élet so~«zínú m~rt nmo.en 
semm1 éttelme. Ht~en ahogy valami t?rtdmd, célt 
kapna, máris b<~kk.1l egysíkúbb lenne, sok mindt-nt1l'J.. 
lecsökkennf> a '/.erepe, esetleg megsemmi,ulne. El egy 
újabb kettősség, amit 11 költő nem.old fel, mindenk1 
kedveszerint értelmezheti, de mindenesetre ft'it;l r C),')' 

olyan lehetőséget, hogy az élet értelme esetlt·~ éppen 
<V: élet éttelmetlen~gében rejlik. 

A JTh\.>;(xlik 'zerkez.eti egység q.,'yértdmul'n ,, 
fentiekben már említett megyiink ige köre c;<>pon,>-ul 
Ez a rész (Ofa mt~'tfrink lakni l ahol tewt kt'l'lll) ll'nm:.""..t~ 
tesen a halálra vot.,.~tkozik. Rendkh·uii 1clent&').\c v.1n 
itt a többesszárn első s7emélynek, vagyis mi mmu.1ny· 
nyian megylink, mi mindaru1yian meghaltu1k. l'onto
san ez az, ami örökérvényúvé teszi <1 ve1~et, hiven a 
halál ké(d~ mindig foglalkoztatta ,1z em~rl.'l-ct, b 
ameddig ]e;.r.nt>k emberel;, mindig ~ fogl.1lkozt.1h11 
fogja őket. A WI$ tehát örök problémái fl-,./~d. ~ 
végül ~ arra Jlll, a h,,(,\1 az életnél q,>y nvug<~<.it.;bb 
világot biztosít m.1jd: a/ro/ tt'}!'f kapni, tehát ahol nem kell 
megfejni az éll't tehcnlit ahhoz, hogy boldogok lehe"-· 
s(mk. Itt tehM közvetve mégiscsak kidcrul, mtl t.111 ,, 
költő <12 élet ig.od alljának: hogy f<ír.ldot.va, olykor 
áldozatok.1t ho1.v.1 végül is lx)Jdogok Je~unk Ez ·' 
vers mondaniv.1l6j,1, ömk tanulsága, am t ebb<>,, ~~~~kos 
formá!x1 öntw oly.m meggyözöen szakad kr .1 wNX\1, 
hogy méltán sorolhatn.ínk ezt a költeményt a legnl.\r,l
dandóbb müvévi alkotások közé. 
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Piarista diálíok 

az olimpiai játélíolí történetében 

Pierre Coubertin báró, 
az újkori olimpiai játé

kok atyja, az olimpiai esz
me feltámasztója, kezdettől 
fogva arra törekedett, hogy 
az olimpiai játékokon a 
művészetek versengése' is 
műsorba kerüljön az ókori 
görögök példája nyomán. 
Ez az igyekezet azonban 
nehezen talált megértésre. 
A stocholmi oliropiára 
1912-ben irodalmi versenyt" 
is írt ki a rendezőség A ma
gyar sporttársadalom külö
nösen akkor figyelt fe) az 
olimpiai szellemi fornára, 
amikor 1924-ben az ismert 
sportember Hajós Alfréd 
Lauber Dezsövei közösen a 
margitszigeti fedett uszoda 
terveiért olimpiai ezüstér
met szerzett építészet kate
góriában, majd 1928-ban az 

amszterdami oli.mpíai játékokon Dr. Mezö Ferenc Az olimpiai játékok 
története című kitűnő munkájával olimpiai győzelmet aratott. 1932-ben 
'Maru•o Miltiades ért el helyezést a Los Angelesi olimpián. Magyarország a 
berlini 1936:-os olimpia szellemi versenyén nem számíthatott arra, hogy 
különösebb eredményeket érjen el. A nemzetközi versenybú·óság mégis 
úgy találta, hogy Petri (Pick) Lajos "Futó" című szobrát a versenyzők leg
jobb pályaművei közé kell sorolnia, s ezért elismerő oklevéllel Kintette ki. 

Édesapja Pick Márk a szegedi szalámigyár alapítója. 1894-töl járt a 
piarista gimnáziumba, ahol Várady Károly latin-görög szakos tanár volt 
az osztályfőnöke. Középiskolai tanulmányai során mind a nyolc év alatt 
kiváló tanulmányi eredménnyel végezte az évfolyamokat Felső 

tagozatosként bekapcsolódott az iskolai önképzökör rendszeres 
munkájába. Iskolai énekkamak, majd zenekanlak alapító tagja. Itt 

ismerkedett meg a képzőmüvészet alapjaival is. Rajztanára Nováky 
Bertalan festömlivész volt. 

A piarista ginmázitUn elvégzése u tán Budapesten és Berlinben jogi. 
tanulmányokat végzett, majd 1907-ben Telcs Ede truútványa lett. Első je
lentős alkotása Juhász Gyula mellszobra volt 1909-ben Szeged város köz
gyűlésének köszönhetően a régi barát és iskolatárs ingyen vállalta swbor 
megfonnálását és nagyszabású tervének megalkotását. Sajnos politikai 
okból nem készülhetett el a köztéri szobor. 1909-töl 1922-ig kisebb na
gyobb megszakításokkal Brüsszelben élt. 1926. szeptember 1-én avatták fel 
Dr. Boros József orvosnak, a szegedi kórház 1905-1925-ig volt igazgató 
főorvosának emléket állító szebrot a Kossuth Lajos sugárút 42. szám előtt. 

Móra Ferencet ábrázoló mellszobrát ma a Dugonics tér 13. szám alatt lehet 
lábu. Az 193()-ban Korányi Frigyes orvost ábrázoló domborművét a sze
borpanteonban helyezték el és avatták fel 1930. október 25-én. 193S:ben 
készített Huszáremlékműve (Budapest, Bástyasétány) a klasszicizáló em
lékműszobrásza t egyik legsikerültebb alkotása. Az 1928-as runszterdami 
olimpián 88 versenyző közül, szobrászat, dombom1űvek és érmek kategó
riában helyezetlen maradt. Az 1936-os berlini olimpián 115 versenyző 
részvételemellett a szobrászat, veretek kategóriában a .,Futó" c. mtulkájá
ért dicsérő oklevelet kapott. 

Meglehetösen nagy érdektelenség kísérte az ötkari.kás sportverse
nyek mellett lebonyolított . müvészi ágak versengését, ezért a NOB 
(Nemzetközi Olimpiai Bizottság) 1949. évi határozata értelmében a szelle
mi olimpiát a soron következő olimpiának a müsorára már nem tűzték ki. 

A második világháborút követően Petri Lajos több állami megbízást 
is kapott közterületen felállítandó 
szol;>rokra. 1960-ba.n a Nemzeti Sza
lonbán munkásságát megörökitö kiál
lítást szerveztek. 1963-ba.n szülőváros
ábru1 Szegeden a Móra Ferenc Múze
um rendezett emlékkiállítást művei
ből. 

Sú·helyét a Farkasréti temető 
43/21-1-67-es parcellájában lehet 
megtalál.ni. 

NagJ; János 
Petri Lnjo.<: futó 

Orsz{.gos megntére ttetés Kosárlabda házibajnoliság - Finálé 

'E bben az évben a gödöllői reptéren ren-
dezték meg az Országos Diákolimpiai 

futást, amelyen iskolánkból 4 tanuló is részt 
vett. Kádár Levente, Báló Barnabás a 9.a-b61, 
míg Varjasi János és Kun Áron a 9.b-ből kép- · 
viselte gimnáziumunkat A futócsapatót Var
ga Viktor tanár úr kísérte. A versenyről el kell 
mondani, hogy az ország minden részéből 
érkeztek a jobbnál jobb futók, így d iáktársa
ink igazi kihívással nézhettek szembe. 180 
indulóból Kádár Levente 57. lett, majd őt kö
vette a 71. helyen Báló Bamabás, Varjasi János 
a 79. núg Kun Áron (kisebb balesete miatt) 
178. helyezést érte el. Vegyük figyelembe, 
hogy ezek a helyezések országos viszonylat
ban értendők. A csapatverseny helyezéseit 
lapzártánkig nem kaptuk meg. Érdekesség
képpen: a 4500 m-es távot az első helyezett 13 
perc(!) alatt futotta végig. 

Góré Dániel 9. a 

Korábban beszámoltunk a kosárlabd a 
házibajnokság pillanatnyi történései

rőt eredményeiről. A versengés, amely 
azóta véget ért, fordulatokban gazdag 
volt, mégsem hozott nagy · meglepetést. A 
második körbe a 8. a, a 9 . a, a 10. a, a 10. b, 
a 11 . a és a ll . b csapatai kerül tek. A taná
ri csapat bemutatkozása gyengén sikerül!. 
Még Fál:?ri és Szilvásy tanár urak együttes 
pontgyártása sem segíthetett rajtuk. Ök 
tehát hamar búcsúra kényszerültek sok 
más csapathoz hasonlóan, de reméljük, 
h ogy jövőre újult erővel állnak neki a küz
de lmeknek. 

A második szakaszban a cél a négyes 
döntőbe jutás volt. Az elődöntök valósá
gos rangadóknak bizonyultak, hiszen a 10. 
a a 10. b-vel, valamint a 11. a a ll . b-vel 
mérte össze a tudását. A döntőbe a 10. a és 

a 11 . b csapatai kerültek, míg a harmadik 
helyért a 10. b és a ll. a csapfak össze. A 
bajnokság legnagyobb meglepetésének a 
ll. a szerény teljesítménye bizonyult, hi
szen tavaly a döntóig meneteltek. Tdén 
csak a negyedik helyezéssei elégedhettek 
meg. A házibajnokságot az előző évhez 
hasonlóan a ll. b nyerte, a második helye
zett a 10. a csapata lett és harmadik helyen 
a 10. b csapat~ fu tott be. Gratulálunk! 

Márkus'Attila 10./J 

l\'lájusban: fod 

Elkezdődött a kispályás labdarúgó há-. 
zibajnokság. A versenynaptár a tanári 

meiletti faliújságon található. Infmmáció
ér t Zsova tanár úrhoz és a testnevelő taná
rokhoz fordulhattok . 



l PIÁRFUTÁR 

Eur·ópai Unió 
~ lc~Y:ílas:wl_ju k ~t' a·dt'~l·i L . 

Ausztria: 
- Igaz-e, hogyira CSIItlakozrmk, ríj ra Mo11arc/ria 
lesz? 
· Nem, CSIIk a sopro11i fogorvosok tarto=11ak majd 
oslirák felln/ralóság alá. 
Belgium: 
· Igaz-e, hogy milrde11 belga pedofil vagy sorozat
gyilkos? 
· Nem, de semmi más említésre mé/16 11em törtéllik 
velük. 
Dánia: 
·Igaz-e, irOgJJ Dánia nag1) része legóból épii/1. 
- Nem, de mégis IÍgJJ néz ki. 
Finnország: 
- Vannak-e aszfalosok is Fi11nországba11, vagy 
mindenki telefonszere/ő? 
·Nem, még vmmak aszta/osok, akik n Nokin sznu
nákat gJJártják például. 
Franciaország: 
·Igaz-e, hogy n frmrciák csnk franciáullmjlnndóak 
beszélni? 
·Nem, de nbbtw sincs sok köszönet, ha n többi 
nyelven beszélnek. 
Görögország: 
• Igaz-e, hogy Görögország fovároSII Las t mi11ute? 
·Nem, de már fontolgalJák Athén á/keresztelését. 
Hollandia: 
-Igaz-e, hogy mindenlrol/and drogos vagy piros
lámpás lrá:zba11 dolgozik? 
- Nem. 3% tuliptí11llermeszt vagy fapapucsot ké
szít. 
Írország: 
- Igaz-e, hogy az egész ország tök zöld? 
·Nem. Az ajtók színcsek. 
Luxemburg: 
·Létezik-e egyáltalán Luxemburg? 
- Létezik, de elfér CgJJ tekercs fi1111CII. 

Nagy-Britannia: 
-Igaz-e, hogy az mrgolok nzértvezetnek a balolda
lon, mert álla11dóan részegek? 
·Nem ignz, de csak az okozati összefiiggés hiány
zik. 
Németország: 
-Igaz-e, hogy Németország egJ;szer már megvaló
sította az Európai Uniót? 
·Igaz, de népszavazás lrl'iyett villámlrtfborrí t•o/t, és 
Nagy-Britamria sem cSili lakozott. 
Olaszország: 
·Igaz-e, lrOgJJ az olaszok el/mllottmacskát tes=nek 
a pizztíba? 
·Nem rgaz. Ök maguk ölik meg. 
Portugália: 
-Igaz-e, lwgy az egyetlelihíres portugál is olasz 
volt? 
-Nem igaz. Nem t>OIIIríres portugál. 
Spanyolország: 
·Igaz-e, hogy a polgárluíborrí azértluízódotl el 
olyntr sokáig, merl a csapatok mimle111111p 12-tő/5-
ig sziesztázlak? 
·Nem, viszont a nők nagy többsége bajuszos. 
Svédország: 
·Lapra szere/Iletőek-e a Grippeuvadászgépek? 
• Ige11, az Iken-ban n 228 polcol/ találod meg. 
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E l1avi rejtvé11yii11kbe11 flunkle1tos: egy 111011dását rejtettiik el. 

A megfejtéseket május 20-ig a portán elhelyezett szl.'rkesztőségi postaládába kérjuk bedobm, 
vagy a piarfutar@szepi.hu e-mail címre eljuttatni. A helyE-s megfejtést beküldők között köny\·· 
jutalmat sorsolunk ki! 
Mtllt havi rejtvényünk megfejtése: Hérakleitosz: Buta ember minde11 szóra magán kívül van. 
Itt szerelnénk elnézést kérni keresztrejtvényfejtő olvasóinktól. Előző rejtvényünkben hibáS<In 
közöltünk néhány meghatározást. 

Murphy alapvető törvényei az iskolában 

Vita törvény: 
Jól jeg1;ezd meg diákttírs: almlárml1>itnlkozirntsz, 
de meggyőzni úgysem tudod. (ld.: Sziil>ásy tanár 
rí r) 

Az iskolai WC-k felszereltségének alaptörvé
nye: 

i\ ti a sz ös z? 
Négy katona egyetlen menekülési litvonala 
egy sötét hídon ,·ezet keresztül. Hátul az el
lenség, előttük a híd. A hídon viszont egy tdő· 
zített bomba van, ami 19 perc múlva fel fog 
robbanni. A híd keskeny és elég rossz állapot
ban van, ezért egyszerre csak ketten mehetnek 
át rajta, viszont csak egy elemlámpájuk van, 
amit valakinek mindig vissza kell vinnie, hogy 
a többiek is átjöhessenek a hídon. Az elsO ka
tona l perc, a második 2 perc, a harmadik 3 
perc, a negyedik katona (sérülése miatt) 12 
perc alatt képesátérni a hídon. 
Hogyan meneki.ilhetnek meg mind a négyen? 

A megoldásokat a szerkesztőség címére kt'r
jiik eljuttatni május 20-ig. Az első megfejtő kö11y· 
vet nyer. Előző felndványunkn f Rácz Zoltán (9. a) 
oldotta meg elsőként. futnimát átvcircti a gimnázi
um titkárságán 

A feladváll y Bata Erika gyrijtése 

J ln vm r WC-Jeilrízó - szere11cséd va1r. 
Hn rruiködik is - még nngJ;obb szerencséd v1111 . 
H n találtríJ WC-papírt is- akkor takarodj ki gyor

Stlll a tmuíri WC-ből! 

Sziilői/tmrári odafigyelés axiómája: 
S:ziileid/tmráraid bármikor is tartották neked n nemi 
felvilágosítást, már elkéstek <•ele! 

Közrend ja: Fodor Antn/ 10. 11 

PIARFUTÁR 
Kiad ja a Dugonics András Alapítvány 

S:ámlaszfim: 10201006-50043341 
Swrk~":-/lo.ég: 6n4 Szesul, Bálint Sándor u 14 

E-1111111: pi.lrfutat€suyi)lll 

felelős kiadó 
Urw11 J<J:.<efSclr. P. 

főszerkesztő 

VinczeMáté 

Szerkesztő 
Moi!i:ára; fl.'renc 

Mun katárs.-.k 
f<~lvr A11t11l, Kis.~ Gábor, Marútt f•1IIOS &!la, 

NádJut 2:;(>/t, V.11/amy BaM:s, Ziildi Péter 

Korrektúra 
Papp Attila, T6tlt Akos 

Terj esztés 
Márkt<S A/lila 

Nyomd.1i elö'készités 
férc-Szt~lles Aro11 

Nyomás 
fri;;s Nlf(l111da 

Megjeletuk havonia 500 példányb~\ 


