
Hosszú éveken át azt hit-
tem, hogy csak nálunk,
magyar piaristáknál

szokás Kalazanci Szent József
novemberi ünnepe, az úgyne-
vezett „Patrocínium”. Té-
vedtem. Rendalapítónknak ezt a
második, késõ õszi napját
különös ranggal ünneplik az
egész világon. Az elnevezésrõl is
azt gondoltam, hogy magyar
találmány, a mi latinizáló hajla-
munk egyik megnyilvánulása.
Ezt is rosszul tudtam, hiszen
ezen a néven ismerõs ez az
ünnep mindenütt, ahol piaristák
vannak. 

Elgondolkodtató szokás ez a
„duplázás”, annál inkább, hogy
nemcsak a magyarok, hanem a
világ minden piarista közössége
így tesz. A hivatalos, nyári
Kalazancius-ünnep mellé min-
den évben szerveznek egy
másikat, ugyanolyan fényeset –
azért, hogy diákjaikkal együtt is
megemlékezhessenek Kalazanci
Szent Józsefrõl. 

Nem, nem jól mondom, nem
ugyanolyan fényeset! Ez a
novemberi – ha rangban nem
emelkedik is a másik fölé – szí-
nesebb, élénkebb, harsányabb,
mint nyári párja. Igen, a
gyerekek miatt. Patrocínium a
diákjaival körülvett Kalazancius
ünnepe. 

A legtöbb kép is így ábrázolja,
gyerekek között: könyvet tart elébük,
vezeti a szemüket olvasás közben,
keresztvetésre és imádságra tanítja õket,
a kisebbeket karba veszi, fölemeli.
Vannak olyan ábrázolások is, fõként
oltárképek, ahol a Szûzanya oltalmába
ajánlja õket. Ezekhez a képekhez képest
elenyészõen kevés az olyan, ahol ninc-
senek a közelében gyerekek. De van
ilyen: ezek a misztikus Kalazanciust
ábrázolják. 

Ezek közé tartozik az egyik legszebb

magyarországi Kalazancius-kép is, amely
jelenleg Budapesten található. Egy olyan
képsorozat elsõ tagja ez, amelyen a rend
legfõbb vezetõinek, általános („gen-
erális”) elöljáróinak, valamint a rendtar-
tomány fõnökeinek arcképét örökítették
meg valamikor a XVIII. század második
felében. Kalazancius az égre néz,
bizonyára látomásban van része. Erre
következtethetünk a tekintetébõl és
átszellemült arcából, mivel amit õ lát, azt
mi nem látjuk. Nemcsak átszellemült ez
az arc, hanem nagyon szép is. Egy idõs
férfi arca, egy tiszta, áttetszõ egyéniség

arca, akinek a tekintete vonzó,
és egyben irányt is mutat. Mi,
akik az arcképét nézzük,
önkéntelenül abban az irány-
ban kezdünk el keresni, ahová õ
néz; s amint elbizonytalano-
dunk, rögtön visszatérünk az õ
arcára, hogy megerõsödjünk,
újra irányt vegyünk. 

A csöndes, egyedül
imádkozó, misztikus Kalazan-
cius inkább a nyári ünnep
hangulatához illik, nem a za-
josabb, gyerekek gyülekezeté-
ben megült novemberi
Patrocíniumhoz. Mégis
érdemes erre a másik
Kalazanciusra is gondolnunk,
mert a kétféle ábrázolás
kiegészíti egymást, akárcsak ez
a két ünnep. Imádság és
gyerekek, misztikus magány és
iskolai munka – vagy ahogy õ
maga fogalmazta: pietas et lit-
terae. Ez a kettõsség ennek a
szent Rendalapítónak az
életében és személyében har-
móniába került: egységre
léptek, de úgy, hogy ettõl egyik
sem lett csonka, hanem inkább
gazdagodott a másik által. 

Kalazancius rájött,
mondta is, hogy az iskolai
munka, a gyerekek tanítása és
nevelése egyben Isten-szolgálat
is: „Rómában megtaláltam

Isten szolgálatának egy jobb útját:
ezeknek a szegény gyerekeknek a
nevelését. Nem is hagyom el õket sem-
miért a világon.”

Milyen jó nekünk, hogy most, a
novemberi, gyerekzsivajtól hangos
Patrocíniumon sem kell attól tartanunk,
hogy esetleg távol kerülünk az imád-
ságtól! Kalazancius közelében ez
elképzelhetetlen. 

Urbán József SP
tartományfõnök
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Gimnáziumunk várja minden
általános iskolás diák jelentkezését

6 ill. 4 évfolyamos képzésünkre,
valamint a nyelvi elõkészítõ évfolya-
munkra. Információk, határidõk és
feladatok, valamint a letölthetõ jelent-
kezési lapok a www.szepi.hu honla-
punkon elérhetõek. A felvételi eljárást
megelõzõ írásbelire jelentkezés
határideje: december 9.

* * *

Az iskolai büfé november 23. után
újabb értesítésig nem üzemel. El

vagyunk keseredve:

Zsírosdeszka, melegszendó
TG-pogi, kakaó,

piár-tea, sportszeletek,
Isten legyen veletek!

Konyhásnénik, köszönjük az
eddigieket!

A SSZEZEPP IIPressPress jelenti

Harmadik évfolyamának ér a
végére hamarosan a Piár Futár.
Visszatekintve az elmúlt idõre,

megállapíthatjuk: kiálltuk az idõ
próbáját. Nincs okunk a szé-
gyenkezésre, hiszen betölti küldetését
lap. 2003 februárjában
jelentünk meg elõször
azzal a céllal, hogy közös
fórumot teremtsünk mind-
azok számára, akik
valamilyen módon kötõd-
nek a szegedi piarista
iskolához. Így elsõsorban
nem mai értelmben vett
diákújságot akartunk
létrehozni. Nem csak
diákok készítik a lapot, s
nem csak diákoknak szól.
Mára elmondhatjuk, hogy
a Dugonics András
Piarista Gimnázium lapja
valóban közös orgánu-
munk.  Közös értékünk,
mely hûséges szószólója a piarista
szellemiségnek. Diákjaink mellett rend-
szeresen publikálnak benne szerzetes és
világi tanárok, szülõk, támogatók, az
iskola baráti köre. Büszkék vagyunk
arra, hogy Olvasóink visszajelzései elis-
meréssel biztatnak minket munkánk
folytatására. Lapunk küldetésébe vetett
hitünket erõsíti, hogy az elmúlt tanévben
elnyertük az „Év iskolaújságja” címet.

A huszonnyolcadik lapszámot tartja
kezében az Olvasó. Ezzel elérkeztünk
régi szándékunk megvalósításához,
miszerint minden öregdiákunk számára
megküldjük a lapot. Szeretnénk, ha
iskolánk közösségének minden tagja
bekapcsolódna a Piár Futár hasábjain
folytatott párbeszédbe. Ezzel egyúttal
hívunk is mindenkit: írjanak az újságba!

Már az elõzõ szám is 1000 példány-
ban jelent meg. Kipróbáltuk, hogyan
tudjuk eljuttatni egykori diákjainknak.

Elsõ próbálkozásunk nem volt teljesen
zökkenõmentes. Sok öregdiákunk címe
megváltozott, mert önálló életet kezdtek.
Sokan másik városba is költöztek.
Szeretnénk, ha lapunk hozzájuk is eljut-
na. Ezért arra kérjük õket, jelezzék az

iskola titkárságán, ha új
címükre kérik az újsá-
got. Természetesen, ha
valaki nem tart igényt rá
valamilyen oknál fogva,
azt is kérjük jelezni. Ez
azért lenne különösen
fontos, mert a meg-
növekedett példányszám
és a postázás jelentõsen
megnöveli a költségein-
ket. A Piár Futár – ere-
deti szándékunknak
megfelelõen – továbbra is
ingyenesen jut el az
olvasókhoz. A vissza-
jelzések segítenének
nekünk a spórolásban. 

Régi vágyunk az is, hogy létrehoz-
zunk egy hirdetési oldalt. Ez a
példányszám ilyen nagy mértékû
emelkedésével mostantól valóra válhat.
Annál is inkább, hisz egyre több saját
keresettel rendelkezõ felnõtt olvasóhoz
jut el a lap. Sok ismerõsünknek –
szülõknek, barátoknak – van saját vál-
lalkozása, üzeti tevékenysége. Szívesen
megjelentetjük hirdetéseiket ingyenesen,
hogy ezzel is segítsük közösségünk tag-
jait.

Bízunk benne, hogy egyetértésre
találnak erõfeszítéseink olvasóink
körében. Szeretettel hívjuk és várjuk
Önöket! Találkozunk a Piár Futárban!

Üdvözlettel: A szerkesztõ
Ha írnak:

PPIIÁÁRR FFUUTTÁÁRR SSzzeerrkkeesszzttõõssééggee
6724 Szeged, Bálint Sándor u. 14.

vagy: piarfutar@szepi.hu

Ebben a tanévben január 13-án
(pénteken) rendezzük meg
hagyományos farsangi össze-

jövetelünket. Szeretettel várjuk erre
alkalomra a szülõket, öregdiákokat,
iskolánk barátait.

Akik nem tudnak eljönni, de
szívesen segítenék Alapítványunkat,
azok számára támogató jegyet árusí-
tunk. Az elõzõ évekhez hasonlóan
most is várjuk felajánlásaikat a
tombolához és az est megren-
dezéséhez.

Program:

-Szilvásy László igazgató úr 
évértékelõ beszéde
-Ivánovits Tünde és Fábry Géza
farsangi mûsora
-Zenekar: One Door együttes 
(piarista és karolinás öregdiákok
csapata)
-Vacsora
-Tombola

A belépõjegy ára már több éve vál-
tozatlan: 3500 Ft/fõ.
Info: titkárság: 62/549-091
Szeretettel várunk mindenkit!

Angyal László ig. h.

Piarista Bál 2006

PI Á R FU T Á R: ami jár...
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A közcélú adomány kedvezménye
a befizetett összeg 30 %-a,
legfeljebb 50 ezer forint.
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GGiimmnnáázziiuummuunnkk mmûûkkööddééssii
ffeellttéétteelleeiinneekk jjaavvííttáássáábbaann éévveekk
óóttaa nnaaggyy sseeggííttssééggeett jjeelleenntt,, hhooggyy
ccééggeekkttõõll ééss kküüllöönnffééllee vvááll--
llaallkkoozzáássookkttóóll jjeelleennttõõss sszzaakk--
kkééppzzééssii ttáámmooggaattáásstt kkaappuunnkk..
EEnnnneekk aa ttáámmooggaattáássnnaakk aa
ffooggaaddáássáátt aazz tteesszzii lleehheettõõvvéé,,
hhooggyy iisskkoolláánnkkbbaann éérreettttssééggii
uuttáánnii sszzaakkkkééppzzééss ffoollyyiikk.. KKéérrjjüükk
aazzookkaatt aa sszzüüllõõkkeett ééss
öörreeggddiiáákkookkaatt,, aakkiikk sszzaakkkkééppzzééssii
ttáámmooggaattááss eellnnyyeerréésséébbeenn sseeggíítteennii
ttuuddnnaakk,, aazz eeggyyüüttttmmûûkkööddééssii
mmeeggáállllaappooddááss mmeeggkkööttééssee
éérrddeekkéébbeenn kkeerreesssséékk RRáácczz
JJáánnoossnnéé ggaazzddaassáággii vveezzeettõõtt aa 6622--
554499--009922 tteelleeffoonnsszzáámmoonn,, vvaaggyy aa
mmaaggddii@@sszzeeppii..hhuu ee--mmaaiill ccíímmeenn..
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November elején hat napot töltöttünk Lengyel-
országban a Socrates-Comenius European Borders
and Limits Program keretében. A program egy isko-

lafejlesztési projekt az Európai Unión belüli, sikeresen
pályázó iskolák részére. Novemberben a lengyelországi,
włocławeki Mikolaja Kopernika II. Liceumban rendezték
meg a találkozót észt, norvég, lengyel, és magyar tanárok
illetve diákok részére. Egy hároméves program indítása ez.

A pénteki éjszakát a gödi piaristáknál töltöttük. Szombat
reggel hat órakor indultunk Lengyelországba. Délre már
Krakkóban voltunk; fél nyolcra érkeztünk a százharminc-
ezer lelkes Włocławekbe, ahol lelkesen fogadott minket az
iskola tanári kara, illetve a magyar diákoknak szállást biz-
tosító családok. A tanárok egy szállodában voltak elszállá-
solva, mi családoknál aludtunk. A vasárnapi programot a
családok biztosították. Többségünk a környezõ történelmi
városokkal ismerkedhetett meg. Hétfõn reggel hatkor
keltünk, mert nyolcra az iskolába kellett lennünk, negyed
tízkor kezdõdtek az elõadások. Sík tanár úr ránk ijesztett,

hogy esetleg nem tudunk projektorral vetíteni, ennyivel is
nehezebb lesz a munkánk. Persze ezt a problémát végül si-
került megoldani. A köszöntések után minden iskola bemu-
tatkozhatott. Összességében elmondhatjuk, hogy a mienk
volt a legszórakoztatóbb, köszönhetõen a gondos felkészítés-
nek. Meglepõen rövid, diákbarát elõadás volt, továbbá mi
voltunk az egyetlen csapat, akik nem olvasták a szöveget.
Sík Péter tanár úr magyar nyelvû „Jó reggelt!” köszöntése
kellõképpen felcsigázta az amúgy hangos diáksereg érdek-
lõdését a hatalmas tornacsarnokban. Amikor láttuk, hogy
kezd elszabadulni a pokol, gyorsan abbahagytuk a „mi
iskolánkban nincsenek lányok” és egyéb kijelentésekkel
tûzdelt elõadásunkat. A prezentációk között színvonalas és
látványos tánc- és énekelõadásokat láthattunk-hallhattunk.
Az elõadások után különbözõ órákat néztünk meg. Ennek
lényege az volt, hogy a tanítási szokások közötti különb-
ségeket megfigyeljük. Találtunk bõven. A diákok órán
esznek, isznak, akár telefonálgatnak is, a puskázás és
egymás dolgozatainak szemlélése nem okoz túlzottan nagy
problémát. Megfigyelhettük, hogy volt, aki fél óra késést is
megúszott bármiféle beírás, vagy figyelmeztetés nélkül.

Gyalog mentünk az uszodába, ahol a norvégok elleni
úszóversen Kádár Gábor sikeresen képviselte hazánkat.
Kedden is órákat látogattunk az iskolában, majd külön
busszal a városházára mentünk polgármesteri fogadásra. Az
esti a program egy kosármeccs volt a nemrégiben épült

sportcsarnokban. Nagyon színvonalas mérkõzést láthat-
tunk, bár a helyi csapat kikapott. Szerda reggel röplabdázni
hívták a norvégokat és a magyarokat. Elõször a norvégoktól
kaptunk ki, majd a magyar-norvég válogatott szenvedett
vereséget a lengyel csapattól. A meccs után külön busszal
utaztunk Torúnba, ahol a legtöbb helyi nevezetességet
megtekintettük. Az ebédet egy helyi kis vendéglõben fogyasz-
tottunk el, ami nagyon ízletes különlegesség lehetett, sokan
mégis a McDonalds-ot választották. Bepakoltunk a
mikrobuszba, majd hosszú búcsúzkodás után hat órakor
elindultunk haza. Gigantikus látványt nyújtott a
Czestohowai apátság épületegyüttese, temploma, kápolnái.
Gödön kiraktuk a szegedieket, és találkoztunk egy régi
ismerõssel, az egykori szegedi, most gödi piarista Rácz
Attilával.

Képes élménybeszámolót tartanak Patrocíniumkor az
iskolafejlesztési program elsõ látogatásának résztvevõi: Góré
Dániel, Kádár Levente, Kádár Gábor 12.A Balog István,
Miklós Péter 10.A és a kísérõ tanárok: Németh Gábor, Sík
Péter és Simor Márton. További részletek hamarosan a hon-
lapunkon: www.szepi.hu/comenius.

Kádár Gábor-Kádár Levente 12. A

A 11. évfolyam november 19-én tanulmányi kiránduláson
Nagyszalontán és Nagyváradon járt. Megtekintették a
Csonkatornyot (Arany János emlékmúzeum) és a „körös-
parti Párizs” belvárosát. A háttérben az Ady-múzeum
látható.

Polak Węgier dwa bratanki
Socrates Comenius 1 Program

Arany János szülõföldjén át
Szent László városáig.
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11774433

11775533.. – Szegedre helyezte székhelyét Nemcsényi Adolf tar-
tományfõnök az 1753/54-es tanévben. A legújabb pedagógiai
módszereket így honosította meg.

11776611.. – Tapolcsányi Gergely rendfõnök elrendelte, hogy a
tanárok a grammatikát csak a classicusok válogatottabb
helyeirõl tanítsák.

11776666.. – A tanév folyamán Karaba József vezetésével a
költészeti és szónoklattani osztályok diákjai drámai elõadást
mutattak be. Ege Sándor rajzolgatásra tanította a vállalkozó
tanulókat. Poor Kajetán a syntaxistákban természettani
kísérleteket mutatott be.

11776688.. – Lengyel Domokos, a minimisták tanítója Kalazanci
József gyermekkorából dramatizált jelenteket. (Kalazanciust
1767-ben iktatták a boldogok sorába!).

11776699.. – Hájos tanár úr nemcsak latin, hanem magyar
vígjátékokat is bemutatott tanítványaival.

11777766.. – Szeged város plébániája a csanádi püspök joghatalma
alá került.

11777777.. – A szegedi társház a kegyes rend kõbányájából hoza-
tott kõvel és 6 ezer Ft összeggel a szabad királyi várostól
hiába várta a támogatást. 

11777799.. – Két év alatt felépült a társház. Az építkezést Mária
Terézia 15.030 forint 19  korona összeggel támogatta. A Ratio
Educationist Szegeden Szluha Ferenc atya léptette életbe.
Ennek értelmében a fõgimnáziumnak minõsített szegedi
középiskolát a nagyváradi királyi fõigazgató fel-ügyelete alá
helyezték.

11778811.. áápprriilliiss 22.. – II. József megváltoztatta a piarista rend

alkotmányát. Eltiltotta a Rómával való kapcsolatot. Az eddig
breviárium elmondására szabott idõben önképzést rendelt el.

11778855--11778866.. – II. József kötelezõvé tette a tandíj fizetését,
amely miatt a szegényebb szülõk gyermekei kimaradtak.

11778877.. aauugguusszzttuuss 2222.. – A szegedi tanács arról döntött, hogy a
palánki mellett még két plébániát állítanak fel. Mindhárom
szegedi plébániát szerzetesek vezetik. A Felsõvárosban a
minoriták, a Palánkban a piaristák, az Alsóvárosban a fe-
rencesek. Rókus lakossága megosztva az Alsó- és
Felsõvároshoz tartozik. A plébánosok jövedelmét a stólapénz
képezi. Ez az elsõ év, amelyben elkezdõdött a német nyelv
tanítása, a nyelvrendelet végrehajtása.

11778888.. mmáárrcciiuuss 1199.. – A helytartótanács elmarasztalta a
piaristák plébániáját, mert a fegyencek közül többen utolsó
kenet nélkül haltak meg. A vizsgálat a felhozott 30 eset közül
igazolt hármat.
NNoovveemmbbeerr 1122.. – Elvették a kegyes rendtõl a palánki plébániát. 

11778899.. mmáárrcciiuuss 1122.. – Kõszeghy László felolvasta a bûnösnek
ítélt 3 piarista büntetését. A kegyes atyák a nyomorúság
következtében a szántóföldjük, a szõlejük egy részét, a szent
edények, miseöltönyök és oltárdíszek közül többet, a
könyvtáruk értékesebb darabjait, a felesleges bútoraikat
eladták.

Károlyi Attila

Fejezetek a szegedi kegyes oskola történetébõl

A szegedi oskola professzorai végre megkapták az utasítást a tar-
tományfõnöktõl, hogy az egész 18. század folyamán a kiadott
kivonatok rövidek, a szóbeli magyarázatok pedig kimerítõk, vilá-
gosak, a tanulók felfogásához mértek legyenek. A történelmet
szorgalmasan tanítsák, a magyar és a német nyelvbõl hetenként
írassanak dolgozatot!  (SzepInfoTéka - titkos rendelettár)

Forrás: KacsaPRESS 

HH II RR DD EE TT MM ÉÉ NN YY
A Palánki Plébánia ettõl kezdve világi plébánossal vezettessen.
Az évi fizetése 400 Ft lesz. Két segédlelkész a piaristák közül
kerüljön ki! Õk fejenként 150 Ft fizetést kapnak. A plébánosi lak
felépüléséig lefoglaljuk a társház egy részét Pontosabban: A társ-
ház új épületében 4 szobát, a régiben csak 6 helyiséget, konyha és
cselédlak számára. A padlást, a templom hosszának megfelelõ
udvart, a gimnázium épülete alatt 200 akó borra pincét, valamint
istállót, fészert és kutat. Kegyesen megengedjük, hogy a társház
régi épületrészében a piaristák számára 9 helyiség maradjon.
Mindez a plébániáról rendelkezõ fejedelmi parancs alapján
született döntés.
12. Március 1789.

Kõszeghy László csanádi püspöki biztos
(Szeged Szabad Királyi Város titkos levéltára - 1788)

Forrás: KacsaPRESS

Méltóságos Rector Úr!
Felháborodottan írok Önnek. Benyák Bernát a bölcsészeti
elõadásait magyarul tartotta, és a tanítványaitól is megkövetelte
ugyanazon a nyelven, magyarul a feleletet. Tiltakozom a
Magister eljárása ellen! Kérem, járjon el az ügyben, és büntesse
meg Benyákot túlzott elvárásai miatt, védje meg fiainkat a tanári
kegyetlenkedéstõl!
Becskereken, Szent Mihály havában, 1777.

Kiss Márton
Becskerek nótáriusa 

(SzepInfoTéka - a  latin levelet fordította: ifj. Kis Márton)

Forrás: KacsaPRESS

RREENN DD EE LL EE TT

Minden piarista társház ezentúl maga válassza meg a fõnökét! A
hivatal 3 évig tart. A megerõsítés joga a rendfõnöké. A társház
másodfõnökét a házfõnök nevezi ki. A tartományfõnököt a
házfõnökök választják, akinek 6 év lesz a hivatali ideje. Eltörlöm
a rendtanácsot. Rendtag csak kivételes ok miatt helyezhetõ át
más házba. Megszüntetem a rendfõnöki látogatásokat. 
1785. Vízkereszt hava 10. 

Helytartótanács
(Magyar Kancellária törvénytár - 1785)

Forrás: KacsaPRESS
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Korábban már hírt adtunk
lapunkban arról, hogy
Nagykárolyba is visszatért a

piarista szellemiség. Nemrég két piarista
nõvér gyermekotthont alakított ki az
egykori nagyhírû kegyes iskola
épületében. (A piarista nõvérek kon-
gregációját Celestina Donati olasz
apáca 1889-ben alapította
Olaszországban.) Judit nõvér és
Tünde nõvér egyelõre tizenkét
kislányt nevel Nagykárolyban hitre,
tudásra, szép életre jóra.

A semmibõl nõtt ki a kalazan-
ciusi szándék új virága. Azonban,
hogy ideje korán ki ne száradjon,
segítségre van szüksége. Tulajdon-
képpen a legalapvetõbb dolgok is
hiányoznak egyelõre: mosópor,
tisztítószerek, fogkefe, fogkrém,
sampon sem áll hiánytalanul a ren-
delkezésükre.

Iskolánk diákönkormányzata
gyûjtést szervez a nagykárolyi

testvériskola növendékei számára.
Füzeteket, borítókat, irattartókat,
ragasztót, színes papírt, íróeszközöket s
a fentebb említetteket gyûjtenénk elsõ-
sorban. De mindent szívesen továbbí-
tunk, ami szükséges lehet egy gyer-
mekotthon mûködéséhez.

Az adományokat az osztályok DÖK-
képviselõinél lehet leadni. A gyûjtéssel
kapcsolatos információkért Papp Attila
tanár úrhoz let fordulni.

Annyit mindenképpen érdemes tudni
a nagykárolyi piarista múltról, hogy
1725-ben gróf Károlyi Sándor hívta be a

kegyesrendet a ma is magyar több-
ségû városba. Ennek az iskolának a
padjait koptatta egykor Ady Endre
is. Trianon után kikerült az
intézmény a magyar rendtar-
tomány gondozásából, majd a
második bécsi döntés után újra a
hazai zászlók alá tartozott néhány
évig. Nagykárolyban is 1948-ban
szüntették meg a piarista iskolát.
Évtizedekig egyetlen ilyen
intézmény sem volt egész
Romániában. Az iskolához tartozó
templomot Kalazanci Szent József
tiszteletére szentelték.
A gyûjtés határideje: december 14.

Segítsük õket!

K a r á c s o n y i  g y û j t é s

PIARISTA

ÜZLETI PROGRAM
Bartók Béla

1881-1945

Iskolánk idén is meghirdeti vállalkozói tréningjét. Az öt
éve mûködõ program alapfokú közgazdasági és vál-
lalkoási ismereteket nyújt középiskolások számára.

Sikeres üzletemberek, neves oktatók vállalják évrõl évre,
hogy megosszák ismereteiket tapasztalataikat a diákokkal.

A résztvevõk megismerkednek a sikeres üzleti
viselkedés jellemzõivel, a piacgazdaság mûködésével, a vál-
lalkozások felépítésével, mûködésével, a csapatmunka
fontosságával. Tanulnak önismeretet, problémamegoldást,
üzleti kommunikációt. A program különleges figyelmet
szentel az etikus üzleti magatartásnak, a szociálisan érzé-
keny üzleti viselkedésnek és a társadalmi felelõsségvállalás-
nak.

Az elõadásokat négy hétvégén tartjuk. A program
ingyenes, elsõsorban a tizedik évfolyamosok számára aján-
lott. Információt Mészáros Ferenc tanár úr nyújt minden
érdeklõdõnek.

A Bartók jubileumi év
(születésének 125., halálá-
nak 60. évfordulója) kapcsán

népdaléneklési versenyt rendezünk
iskolánk diákjai között 2006.
február 23-án, Bartók Béla által
gyûjtött népdalokból. A versenyre
egy kötelezõ és egy szabadonválasz-
tott népdallal lehet felkészülni. A
népdalok kiválasztásában és a
felkészülésben Lajos István tanár
úr nyújt segítséget.
*  *  *

Bartók Béla 1881. március 25-én, Nagyszentmiklóson
született. Elsõ nyilvános szereplése és a Duna folyása címû
kompozíciójának elõadása 1892-ben volt. 1899-ben kezdte el
zenei tanulmányait a budapesti Zeneakadémián.

1903-ben volt elsõ bécsi koncertje. 1905 a népdalgyûjtés
kezdetének éve, 1907-ben a Zeneakadémia tanára lett. Elsõ
szerzõi estjét Kodállyal közösen 1910-ben rendezték. Ezt
követte a Fából faragott királyfi - balett, és a Kékszakállú
herceg vára - opera bemutatója, Budapesten. 1920-tól
nemzetközi koncert körutakon vesz részt Európában és az
USA-ban. 1926-ban A csodálatos mandarin címû pan-
tomimját mutatják be Kölnben. 1934-ben visszavonul a
tanítástól és a népzenei gyûjtés sajtóban való népszerûsítésén
dolgozik.

1940-ben emigrációba vonul, New Yorkba érkezik. Utolsó
nyilvános szereplése 1943-ban volt. 1945. szeptember 26-án
egy New York-i kórházban fehérvérûségben meghalt. Földi
maradványait 1988-ban hazahozták, a Farkasréti temetõben
helyezték örök nyugalomra.

Horizont

A nagykárolyi Kalazanci Szent József plébániatemplom,
mögötte a piarista rendház és iskola
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Képzelt riport...
Ha kérdenéd Kalazanciust 

Kevesen tudják, hogy Mikszáth
tévedett. Azt írta ugyanis, hogy
Gábor arkangyalnak arra a

bizonyos elsõ trombitaszavára csak
azok támadtak föl, „akik a hazáért
meghaltak...” Nem. Azok is elhagyták
akkor sírjukat, akik igaz ügyért éltek.
Mivel az író információi nem tiszta
forrásból származtak, csak Zrínyi
Miklós és katonái sorsát követte
nyomon. Nem tudhatta, hogy abban a
pillanatban Kalazanci József is újra
életet kapott. Nem csatlakozott a
hangoskodókhoz, hanem kedves
iskolái keresésére indult. Isten
kegyelmébõl örök életet kapott ide-
lenn, és inkognitóban él a nagyvilág
hol egyik, hol másik piarista rend-
házában. Most Szegeden tartózkodik,
Magyarországon. Kevesen tudják...

Az alak egészen szikár, és a tekintete
is különös. Derûs és jóságos, mégis
félelmetes. Talán szigorú. Mintha a
dolgok lényegéig látna, mintha nem
maradhatna rejtve elõtte az igazság,
akármi fedje is.

EEggyy üüvveegg bboorrtt hhoozzttaamm,, aattyyáámm,, hhooggyy
lleeggyyeenn,, aammii mmeeggkköönnnnyyííttii aa bbeesszzééll--
ggeettéésstt.. MMeegg mmiiffeelléénnkk nneemm iilllliikk üürreess
kkéézzzzeell vveennddééggssééggbbee mmeennnnii......

De a bor jó legyen, ne legyen valami
keverék, vagy valami csalás, és
legfõképpen ne legyen drága!

Szereti a bort. Élvezettel csettint a
nyelvével, amikor lenyeli, és mintha
mosolygósabb is lenne.

ÚÚjj éélleettéébbeenn 11889988 óóttaa jjáárrjjaa aa vviilláággoott.. MMii
aallaappjjáánn ddöönnttii eell,, hhooggyy mmeellyyiikk
kköözzöössssééggeett vváállaasszzttjjaa ccssaallááddjjááuull
nnééhháánnyy éévvrree??

Mindenhol lehet tanulni valamit, fiam,
és mindenhol lehet tanítani is a jót. De
még inkább tetszik nekem az imádsá-
gos szellem, amirõl a szentek azt
mondják, hogy ez a legnagyobb dolog.
Boldog az, aki igazán tud imádkozni.
A hatékony imádsággal kieszközöl-
hetõ a bûnök megbocsátása és a
kegyelmek bõsége is.

BBiizzttoossaann nnaaggyy sseeggííttssééggéérree vvaann ttaannáá--
ccssaaiivvaall aazz iisskkoollaa eellöölljjáárróóiinnaakk...... MMii vvoolltt
aazz eellssõõ jjaavvaassllaattaa,, aammiikkoorr SSzzeeggeeddrree
éérrkkeezzeetttt??

A házban mindenki szigorúan tartsa
meg a silentiumot! Az iskolán kívül
vagy ne beszéljen, vagy csak halkan
beszéljen, házon kívül csak azzal
beszéljen, akivel feltétlenül beszélnie
kell, de a lehetõ legkevesebb szóval,
ahogyan csak lehetséges. Ennek meg
lesz a jó eredménye, tanárban, diák-
ban egyaránt. Sajnos ezt még nem si-
került megvalósítani...

SSookkffééllee kkoorrúú ééss rraannggúú eemmbbeerr ééll aa mmii
ppiiaarriissttaa kköözzöössssééggüünnkkbbeenn SSzzeeggeeddeenn..
MMiinnddeennkkii sszzáámmáárraa vvaann ttaannííttáássaa,,
aattyyáámm??

Ideérkezésemkor a szegedi közösség
elsõsorban szigorúságáról volt híres.
Azt kell megérteni tanárnak, diáknak
egyaránt, hogy ez a szigor nem öncélú.
A tanár, ha dorgál vagy büntet valakit,
ne mutassa, hogy haraggal teszi vagy
szenvedéllyel, hanem szelídséggel,
éreztetvén, hogy az illetõ többet is
érdemelne. Egyetlen prefektus sem
büntethet másképpen, mint
tenyérütéssel vagy öt botütéssel a
nadrágra. Súlyosabb kihágásnál a
büntetés is nagyobb legyen, de kezdet-
tõl fogva kegyes, s ha vissza-
esõrõl van szó, keményebben
kell eljárni. Mindezek mellett
pedig tudni kell, hogy a gyakori
gyónásnak ezeknél sokkal nagy-
obb eredménye lesz. A
gyerekeknek mutas-
sák meg, hogy a meg-
próbáltatásokat fogadják
jó lélekkel, megköszönve
mindezt az Úrnak. Õ ugyan-
is ilyen úton-módon ismerteti
meg velünk saját kicsiségün-
ket. Ha az ember igazán Isten
szolgálatára szenteli
magát és mégis meg-
próbáltatások nélkül
akar maradni, ak-
kor annak nincs helyes fogalma
az Úr tanításáról.

ÉÉss aa nnoovvíícciiuussookk??

Nagy örömömre szolgál mindig,
valahányszor csak azt hallom,
hogy a novíciusok buzgalommal
és jókedvvel járják a lelki élet útját.
Kell, hogy mindnyájan versenyben
legyenek, ki az alázatosabb, mert a
versenyfutás díját csak az

alázatosok kapják meg, akiket majd
felmagasztalnak. A rend mindenestül
a novíciátus jó hírnevétõl függ, azzal
emelkedik, azzal pusztul, hasznára
van az egész szerzetesi életnek.
Nagyon igaz, hogy: „dimidium facti,
qui bene coepit habet.”1

A bor lassan elfogy. Tanítás még biz-
tosan lenne.

MMeellyyiikk rreennddhháázzbbaa llááttooggaatt lleeggkköözzeelleebbbb,,
aattyyáámm??

Nem tudom még. A jó szerzetes nem
gondol másra, csak hogy mindennap
elõbbre jusson a tökéletességben... De
ha az ifjak nagy gonddal és szorgalom-
mal figyelmesek, a hírnevük messzire
eljut. Én pedig meghallom azt, és fel-
keresem õket.

Készült: Kalazancius levelezése
alapján 

1 Aki megkezdte,
felét elvégezte a

munkának (Horatius)
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Le regalaron un día dos sandalias, 
dos, 
grandes, holgadas, 
de buen cuero curtido 
y recia suela silenciosa.
Las fabricó a su gusto, 
con mimo y con talento, 
un menestral romano, 
experto en el oficio 
y cantarín gozoso, 
hasta verlas cosidas, 
reciamente cosidas, 
y amoldadas.
Luego vino el regalo.
Él las bendijo 
antes de hacerlas suyas y meterlas en casa, 
y las bendijo otra vez, y muchas veces, 
porque eran sólidas, 
humildes y cordiales 
como los niños pobres de su escuela.
Fueron ya desde entonces 
compañeras de viaje 
y fieles secretarias 
en diálogo y sonrisas, 
de sus muchos secretos. 
Celebraron con él Eucaristías 
y repasaron clases, 
jugaron con los niños 
y, obedientes, subieron al calvario 
aquel viernes de fuego, 
de luto, 
de vergüenza.
Hasta que tropezó en la piedra de la
calle 
y sus dedos heridos 
sembraron de claveles 
rojos, muy rojos, 
la tierra calcinada. 
También ellas lloraron 
y mezclaron sus lágrimas
amargas 
con la sangre caliente 
del dueño y del amigo.
Pero él se fue a los cielos 
y las mansas sandalias se pre-
guntan 
¿por qué nos las calzaron 
para el último viaje?
¡Juntos en los afanes de la vida, 
juntos en el abrazo más allá de la muerte!
Pero no pudo ser, 
no fue, 
y aquí quedaron 
testigos de un amor enfebrecido, 
de una suma pobreza incomprendida, 
de rosas y azucenas 
siempre fresca.
Aquí están todavía 
envueltas en silencio de siglo y misterio, 
y yo quiero cogerlas con mis manos, 
llenarlas de ternura y de caricias, 
subirlas a mis labios, 
besarlas largamente 
porque disteis, hermanas, 
sosiego y alegría 
a los pies de mi Padre.

Egy nap két szandált ajándékoztak neki.
Kettõ

nagy, bõ,
jó bõrbõl cserzett,

erõs, csendes talpú szandált.
Gondosan és tehetséggel,

az õ kedve szerint készítette neki
egy hozzáértõ római kézmûves

és jókedvû dalnok.
Sokáig dolgozott rajta

mire elkészült az erõs szandállal.
Így érkezett meg az ajándék.

Õ megáldotta õket
használatba vétel elõtt és bevitte õket a házba,

és újra megáldotta, és sokszor,
mert erõsek voltak,

alázatosak és szeretetreméltók,
mint iskolájának szegény gyermekei.

Attól fogva társai voltak 
az úton,

és hûséges tanúi
sok titkának párbeszédeiben és mosolyaiban.

Együtt ünnepelték vele az Oltáriszentséget
és együtt tanultak,

játszottak a gyerekekkel,
és engedelmesen mentek fel a Kálváriára

azon a szégyenletes
fájdalmas

tüzes pénteken.
Mígnem egyszer megbotlott

egy kõben az utcán,
és sebesült ujjai

piros, nagyon piros
szegfûkkel vetették be a 

meszes talajt.
Õk is sírtak

és keserû könnyük
a barát és gazda

meleg vérével keveredett.
De õ eltávozott az égbe, 

és a jámbor szandálok azt
kérdezték,

miért nem viselt bennünket 
az utolsó útján?

Együtt az élet küzdelmeiben,
együtt ölelésben a halálon

túl is.
De nem lehetett,
és itt maradtak,

tanújaként a forró szeretetnek,
a meg nem értett végtelen szegénységnek

és a friss rózsáknak, liliomoknak.

Még itt vannak,
századok csöndjébe és titokzatosságába burkolva,

és én meg akarom érinteni õket a kezeimmel,
elhalmozni gyengédséggel és simogatni,

felemelni õket az ajkaimhoz,
lassan megcsókolni,

mert ti adtatok, testvéreim,
nyugalmat és örömöt,

Atyám lábainak

KALAZANCIUS SZANDÁLJA
LAS  SANDALIAS  DE  CALASANZ

Dionisio Cueva, escolapio

Patrocínium7

Kalazancius szandálja ma is látható
a rend központi házában, Rómában



HHooggyyaann ééss mmiikkoorr kkeerrüülltt kkaappcc--
ssoollaattbbaa aa ppiirraattiissttaa rreennddddeell??
GGoonnddoolloomm,, ÖÖnn iiss ppiiaarriissttaa

ddiiáákk vvoolltt..

Igen. A középiskolát végeztem a
piaristáknál, bár szülõhazámban sok
általános iskolát is vezet a rend.
Körülbelül tizennégy éves lehettem.
Amikor elvégeztem a középiskolát,
beléptem a rendbe, majd letöltöttem
a novíciátust. Utána még néhány
évig teológiát tanultam, és csak
ezután mentem egyetemre, de már
nem Spanyolországban, ahol szület-
tem, mivel Rómába helyeztek, hogy ledoktoráljak.

VVaann--ee vvaallaammii eemmlléékkeezzeetteess ttöörrttéénneettee ppiiaarriissttaa ddiiáákk kkoorráábbóóll??

Sok ilyen van, de egyre nagyon emlékszem. A kémiai labo-
ratóriumban voltunk, és a tanárunk azt magyarázta éppen,
hogy hogyan kell hidrogént fejleszteni. Be is akarta mutatni,
ezért figyelmeztetett bennünket, hogy tilos tüzet gyújtani,
mivel az robbanásveszélyes. Egyszer csak az egyik osztálytár-
sam, aki egy kicsit bolondos volt,  belobbantott egy öngyújtót,
és közelebb ment vele a katedrához. Erre lett egy kicsi rob-
banás, a fiú pedig azt mondta: „Jé, hova lett a tanár úr?”
Szegény bebújt az asztal alá! Jaj, hogy nevettünk!

KKoommoollyyaabbbb tteerrmméésszzeettûû kkéérrddééss:: HHooggyyaann ééllttee mmeegg aa
GGeenneerráálliissssáá vváállaasszzttáássáátt??

Számomra nagyon elgondolkodtató idõszak volt. Igazából
néhány évvel korábban már dolgoztam Rómában, az
anyaházban, a rend központjában. Azonban tizenkét év után
befejeztem ott a munkát, és visszatértem Spanyolországba.
Már hat éve voltam ott, ezért is volt számomra meglepõ a dön-
tés, de azt mondtam, ha úgy gondoljátok, hogy képes vagyok
erre a szolgálatra a következõ hat évre, akkor igyekszem min-
den tõlem telhetõt megtenni. Békésen fogadtam.

MMeellyyeekk aa rreenndd eellssõõ eemmbbeerréénneekk lleeggffoonnttoossaabbbb ffeellaaddaattaaii??

Meg kell tartani az egységességet, az összhangot a provinciák
között, azaz a különbözõ országok között, ahol jelen vagyunk.
Ezen kívül valóra kell váltani azokat a döntéseket, amelyeket
a generálisi káptalan – minden hatodik évben van ilyen rendi
gyûlés – meghoz a következõ hat évre. Például erre a hat évre
azt tûztük ki, hogy az iskolák igazolják a kalazanciusi piarista
pedagógia szellemét. Azon dolgozunk tehát, hogy miképpen
tudnák az iskolák ezt be is váltani úgy, hogy valamiféle
fejlõdési tervet dolgoznak ki. A káptalani dokumentumban
minden egyes fejezet öt-hat szempontot emel ki. Most azon
vagyunk, hogy a gyakorlatba is átültessük õket. Ezeken túl,
legalább egyszer a hat év során meg kell látogatnom minden
piarista intézményt. Ezért vagyok most itt Szegeden is.

Leginkább a hitbeli szempontok tartoznak rám, hiszen a
tartományfõnöknek is látogatnia kell a hozzá tartozó
iskolákat, õ tehát konkrétabb képet tud alkotni. Nekem nin-
csen idõm erre, és nem is az én feladatom. Ilyenkor egy kicsit
közelebbrõl látok, új dolgokkal és emberekkel ismerkem. Ez
kötelességem, és hasznomra is válik.

GGeenneerráálliisskkéénntt mmiirree aa lleeggbbüüsszzkkéébbbb??

Nem mondanám büszkeségnek. Az
emberek, akik az iskolákban dolgoz-
nak, a tanítók és tanárok adják a mi
erõnket, nevelési értelemben –  és
persze a diákok. Ez a tapasztalatom,
amerre járok. Talán ez a legnagyobb
öröm számomra.

HHooll vvaann aa lleeggnnaaggyyoobbbb sszzüükksséégg aa
ppiiaarriissttaa hhiivvaattáássrraa aa hhaarrmmaaddiikk
éévveezzrreeddbbeenn??

A küldetésünk továbbra is azonos: a
kalazanciusi nevelés. Az ún. nyugati

világban is tapasztalható egyfajta elszegényedés manapság.
Minden tekintetben, lelki értelemben is. Nem mondhatjuk,
hogy pl. Olaszországban, vagy Spanyolországban, ahol talán a
legnagyobb hagyományai vannak rendünknek, nincs több dol-
gunk, mert már mindent megtettünk. Ugyanakkor új kihívá-
sok felé is fordítjuk figyelmünket. A fejlõdõ országokban,
Afrika és Ázsia országaiban nyílnak új területek, ahol még
nagyobb szükség van a piarista munkára.

KKöözzeelleeddiikk aa PPaattrrooccíínniiuumm.. MMiillyyeenn üüzzeenneettee vvaann aazz üünnnneepp aallkkaall--
mmáábbóóll aa sszzeeggeeddii ddiiáákkookk sszzáámmáárraa??

Rendalapítónk szándéka ismert a piarista diákok elõtt. Mai
világunkban talán kissé túlértékelõdött a tudás szerepe.
Bizonyos szempontból az érvényesülés útjává vált. Kalazanci
Szent József azonban nem az efféle tudás megszerzésére
oktat. Nagyon fontos a tudományok elsajátítása, a legmo-
dernebb tudományos eredmények megismerése. Buzdítom
erre a szegedi diákokat is. Azonban a legfontosabb, hogy a
megszerzett tudás a közösség javára fordítódjon.
Diáktársaink, iskolánk, embertársaink, egyházunk, hazánk és
az egész világ hasznára legyen minden megszerzett
ismeretünk. Ennek megvalósulásában kell bátran
Kalazancius atyánk közbenjárásáért folyamodnunk.

HHooggyyaann llááttttaa ggeenneerráálliissii vviizziittáácciióójjaa ssoorráánn aa mmaaggyyaarr ppiiaarriissttaa
iisskkoolláákkaatt,, kköözzttüükk aa sszzeeggeeddiitt??

A magyarországi piarista nevelés rendkívül nehéz
körülmények között mûködhetett az elmúlt évtizedekben, a
kommunizmus idején. A magyar rendtartomány komoly
helytállásának tekinthetjük azt az idõszakot. Szinte lehetetlen
körülmények között szilárd keresztény erkölcsi értékrendet és
széleskörû mûveltséget vitt tovább. Ma ugyan szabadabbak a
körülmények, jó néhány egykori intézményünk újra mûködik.
De a mai, erkölcseiben összekuszálódott világ új feladatok elé
állítja a piarista küldetést. E feladatok elvégzésének kiváló
példái a magyarországi kegyes iskolák. A szegedi iskola új,
korszerû, rendkívül impozáns épületben mûködik.
Sajnálatosan rövid tartózkodásom alatt azt tapasztaltam, hogy
ez az intézmény méltó otthona a piarista szellemiségnek,
melyet a szerzetesek, a világi munkatársak és a diákok
közösen hordoznak magukban.

SzePiPRESS

(A fordításban közremûködött: Mészárosné Szabó Tünde, Boczor Zoltán)

A szegedi iskola méltó otthona
a piarista szellemiségnek

Vendégünk volt Jesús María Lecea piarista generális 
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Ne szakíts  fé lbe,  Uram, imádkozom!

KKÖÖSSZZÖÖNNÕÕVVIISSZZOONNYYBBAANN IISSTTEENNNNEELL

Nagy és Kiss a templom mellett
megy el. Mindketten tiszteletteljesen
megemelik a kalapjukat, közben
Kiss csodálkozva megjegyzi:
– Te ateista vagy, nem hiszel
Istenben! Akkor miért tetted ezt?
– Köszönni köszönünk egymásnak
– mondja Nagy –, csak éppen nem
vagyunk beszélõ viszonyban.

PPAAPPOOLLÁÁSS

– Apuka, a plébános bácsit úgy
szólítjuk, hogy tisztelendõ úr?
– Igen.
– És a püspököt úgy, hogy fõtiszte-
lendõ úr?
– Igen, fiacskám.

– És a pápát úgy, hogy Õszentsége?
– Igen.
– És miért mondjuk a jó Istennek
egyszerûen, hogy „Te”?

VVIIZZEESS VVEETTÉÉLLKKEEDDÕÕ

Az amerikai felkerül a menny-
országba, és mindenkinek
csodálatos hazájával dicsekszik.
Egy töpörödött idõs úrnak például a
Niagara-vízesésrõl áradozik. 
– Mit van olyan nagyra vele? –
kérdezi az öreg. 
– Uraságod tán látott már nagyobb
vizet is? 
– Meghiszem azt.
– Hát kicsoda ön?
– Noé a nevem.

Az elsõ sárkányfej: a kevélység. Maga a sárkányszabású fej nem látszik. De kiül a testtartásra, a hanghordozásra, a
szavakra. Egyszóval pikkelyes a fickó tetõtõl talpig. 

Szent György

Ember: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy... 
Isten: Tessék! 
E: Ne szakíts félbe, kérlek! Imádkozom. 
I: De hisz éppen megszólítottál. 
E: Én megszólítottalak? Á - tulajdonképpen nem. Az ima szól
így: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy... 
I: No tessék, már megint! Te hívsz engem, hogy
beszélgessünk egy kicsit, nem? Tehát mirõl van szó? 
E: Szenteltessék meg a Te neved... 
I: Komolyan gondolod? 
E: Mit? 
I: Valóban meg akarod szentelni a nevem? Tudod, hogy mit
jelent ez tulajdonképpen? 
E: Azt jelenti... azt jelenti... A csuda vigye el, mit tudom én,
mit jelent! Honnan tudjam? 
I: Azt jelenti, hogy meg akarsz tisztelni, hogy én neked
egyedülállóan fontos vagyok, hogy számodra a nevem értékes. 
E: Igen, ezt értem. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te
akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is... 
I: Teszel ezért valamit? 
E: Hogy a Te akaratod teljesüljön? Természetesen!
Rendszeresen járok istentiszteletre, egyházi adót fizetek, ha
valamire gyûjtenek én is adakozom, megtartom a böjtöt, és
szoktam imádkozni is... 
I: Én többet akarok; hogy az életed rendbe jöjjön, hogy a
szokásaidat, melyek mások idegeire mennek, elhagyd. Azt
akarom, hogy a betegek meggyógyuljanak, az éhezõk ételhez
jussanak, a szomorúakat megvigasztalják... 
E: Miért éppen nekem mondod ezt? Mit gondolsz, hány
gazdag képmutató ül a templomban? Nézz csak körül! 
I: Bocsáss meg! Azt hittem, te valóban azért imádkozol, hogy
legyen meg az akaratom. Ez ugyanis egészen személyesen
annál kezdõdik, aki ezt kéri. 
E: Ez világos. Imádkozhatom most tovább? Mindennapi
kenyerünket add meg nekünk ma... 
I: Ember, máris túlságosan kövér vagy! Kérésedben a

kötelezettség is benne rejlik, hogy valóban tegyél valamit
azért, hogy a világ millió éhezõje naponta kenyérhez jusson. 
E: És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezõknek... 
I: És Jancsi? 
E: Jancsi? Ne kezdd el most már õt is! Nagyon jól tudod, hogy
valahányszor találkozunk, olyan szemtelen, hogy dühöngeni
kezdek. És õ is tudja ezt. Nem vesz komolyan, mint
munkatársát, és egyáltalán, az idegeimen táncol ez az alak... 
I: Tudom, tudom! És az imádságod? 
E: Nem úgy értettem! 
I: Legalább becsületes vagy. Örömet szerez neked, hogy ilyen
sok keserûséggel és ellenszenvvel rohangálsz a világban? 
E: Beteggé tesz. 
I: Meggyógyítlak. Bocsáss meg Jancsinak, és én megbocsátok
neked. 
E: Hm... Nem tudom, hogy rá tudom-e szánni magamat. 
I: Segítek neked! 
E: És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól... 
I: Nagyon szívesen. Kérlek, kerüld azokat a személyeket és
helyeket, ahol kísértésbe kerülhetsz! 
E: Hogy gondolod ezt? 
I: Hiszen ismered gyenge pontjaidat! Udvariatlanságod, ma-
gatartásod az anyagiakban, agresszió, nevelés. Ne adj
lehetõséget a kísértésnek. 
E: Azt hiszem, ez életem legnehezebb Miatyánkja. De most
van elõször köze a mindennapi életemhez. 
I: Remek! Imádkozd nyugodtan végig! 
E: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké.
Ámen. 
I: Tudod mi a legjobb? Az, hogy ha olyan emberek, mint te,
elkezdenek engem komolyan venni, igazán imádkozni és az
én akaratomat tenni, akkor aztán észreveszik, hogy mindaz,
amit az én országom eljöveteléért tesznek, õket magukat is
boldoggá teszi! 

Matusz Péter grafikája
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Az õszi szünetben egy barátunk
azt ajánlotta, hogy menjünk el
megnézni azt a jó kis botrányfil-

met, ami akkor ment a Tékában. Nem
tudtuk, mirõl van szó. „Tudjátok – ma-
gyarázta –, az a pingvines film”.
Pingvines botrányfilm, mint olyan,
érdekesnek hangzott, úgyhogy mentünk 

Ha azt hallom, természetfilm, rögtön
David Attenborough (magyar hangja
Végvári Tamás) jut eszembe az Élõ
bolygó címû sorozatával, khaki színû
ruháival, és valahogy mindig szélfútta
hajával, amint szombat esténként az
egész család ezt nézi. Ennél fogva szá-
momra a természetfilmek mindig valami
idillien békés, családias, és egyben
ismeretterjesztõ dolgot jelentettek. A
botrányfilmrõl valami polgárpukkasztó,
de minimum erõsen frivol témájú film
jutna eszembe. Ez viszont egy nagyon
szép francia dokumentumfilm, ami a
császárpingvinek életével foglalkozik.
Gyönyörûen fotózott, színes és mûvészi
filmet láttunk. Megkapó, és néhol eléggé
megható is volt nézni, ahogy a hím és a
nõstény pingvin a maguk esetlen
mozgásával hogyan kínlódnak az utód
érdekében. Hónapokig étlen-szomjan
ácsorogni, hogy az értékes tojás, és
benne a még értékesebb kis élet ki ne
hûljön, azután hetekig tartó vándorlással
elcsoszogni a tengerig, hogy újabb
néhány hónapra elegendõ zsírtartalékot
szerezzenek, és az egész egy pillanat
alatt füstbe mehet. Például, ha a tojás
néhány másodpercnél több idõre a jeges
levegõre kerül, vagy a halakra vadászó
szülõt elcsípi egy szintén éhes fóka…
Csodálatos élmény! Mindenkinek aján-
lom, annyira szép volt.

Na jó, de mi ebben a pláne? És
kérem szépen, hol a botrány? A botrány
ott van, ahol a bal fület jobb kézzel
vakaró gondolkodás van. Sok ráérõ idõ-
vel rendelkezõ emberek ugyanis
kitalálták, hogy a
Pingvinek vándorlása
sérti a személyiségi
jogokat. Sérti, ugyanis
aláhúzza azt a tényt,
hogy a természetben
csak az apa és az anya
együttes és összehan-
golt erõfeszítése árán
tud létrejönni az új
nemzedék. Márpedig
korunk társadalmában
sokan érzik úgy, hogy
egy azonos nemû
emberrel együtt kíván-
nak házassághoz
hasonló, családszerû
kapcsolatban élni. A
pingvinekrõl szóló film
azonban ezt a
lehetõséget meg sem
említi, és ezzel azt su-
gallja, hogy egy élõlény
sorsa determinált, amelyben választási
lehetõségnek helye sincs. 

Egyes internetes portálok szerint egy
európai állatkertben él egy meleg
pingvin. Hadd jegyezzem azonban itt
meg, hogy a természetben található
homoszexuális varacskosdisznók, szingli
prérikutyák, elvált és gyermeküket
egyedül nevelõ gerlék, esetleg klimaxos
jegesmedvék száma igen-igen alacsony.
Közöttünk azonban hány olyan van, aki
egyedül, vagy azonos nemûvel, esetleg
szándékosan gyermektelenül él! A mi,

emberinek nevezett világunknak ugyan-
is a természethez egyre kevesebb köze
van. Ha nap mint nap meg kellene küz-
denünk a ránk leselkedõ ragadozókkal, a
lakóhelyünk éghajlat okozta nehéz-

ségeivel, mint szép
szõrös õseinknek
kellett az õskorban,
akkor kevés liberá-
lis szervezet emelne
szót a természet-
filmek jogsértõ jel-
lege miatt. Egyrészt
azért, mert nem
lennének természet-
filmek, másrészt
azért, mert meleg-
szervezetek sem
létezhetnének, hi-
szen máshogy nem
mûködik az élet
továbbadása, mint a
mára sajnos kon-
zervatívnak mon-
dott „apa-anya”
felállásban.

É r d e m e s
lenne elgondolkod-

nunk azon, hogy a mi csodálatos civi-
lizációnk minden kulturális vívmánya
mellett nem öli-e ki belõlünk az anyater-
mészethez örök köldökzsinórral kap-
csolódó, esendõsége tudatában lévõ
teremtményt azzal, hogy természetesen
nem mûködõképes formációkat teljesen
elfogadhatónak, sõt, elfogadandónak állít
be.

MT

Botrány!! !

A2005-ös év József Attila emlékév. A Patrocínium
irodalmi csapatversenyének ezért lett József
Attila és kora a témája.

A díszteremben Tóth Rózsa József Attila versillusztrá-
cióit helyeztük el a költõ elõtt tisztelegve. (Forrás:
József Attila az iskolában. József Attila illusztrált versei
Dr. Tóth Rózsa tollrajzaival. Oskar Kiadó, Dozmat.
2002.)

A távolságot, mint üveg

Golyót, megkapod, óriás

leszel, csak hunyd le kis szemed, –

Aludj el szépen, kis Balázs.

(Altató)

József Attila az iskolában
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Idén október 29-én és 30-án Vácott
került megrendezésre a piarista
iskolák sportkupája, a Piarista

Játékok. Iskolánk kézilabdában, kosár-
labdában és labdarúgásban is képvisel-
tette magát, több-kevesebb sikerrel.

Kéziseink mindkét ellenfelüket
legyõzve, magabiztosan zsebelték be a
végsõ gyõzelmet. Az aranyérmes csap-
at tagjai: Zöldy Tamás (12.A), Csõke
Áron (12.B), Simon Bence (11.B),
Gonda Áron, Gémes József, Kordás
Péter (10.A), Komáromi Endre,
Ördögh Bence, Kovács Bence (10.B),
Ördögh András (9.B).

Kosarasaink két nyitómeccsükön
egyaránt magabiztos, fölényes gyõzel-
met arattak, elõbb Veszprém, majd a
házigazda Vác ellen. A végsõ gyõzelem
viszont, sajnos nem jött össze, ugyanis
a csapat a döntõben tízpontos vereséget
szenvedett a pesti piár ellenében. Az
ezüstérmes csapat tagjai: Kávássy
Tamás (12.A), Gyöngyösi Domonkos
Tas (11.A), Szabadi András,
Hidjapusztay Ákos, Bánki Márton,
Szabó Attila (11.B), Merley Dénes,
Németh Ádám (10.B), Van Der Meer
Ágoston (9.A), Horváth János (8.A). 

Az idei Piárjátékokon egy hármas,
illetve egy négyes csoportban
kezdõdtek meg a foci-küzdelmek. Mi a
négyfõs csoportba kerültünk. Elsõ két
meccsünket a kecskeméti, illetve a
pesti piár ellen játszottuk. Sajnos mind-
két mérkõzésen – hatalmas küzdelem-
ben – végül mi maradtunk alul, pedig
ellenfeleink verhetõnek tûntek. Így
hiába nyertük elsöprõ magabiztosság-
gal utolsó két meccsünket, már csak az
5. helyet csíptük el. A focicsapat ered-
ményei:

Szeged-Kecskemét: 1-2
Szeged-Budapest: 1-2

Szeged-Sátoraljaújhely: 8-1
Szeged-Mosonmagyaróvár: 5-1.

A csapat tagjai: Szûcs Bálint, Jagicza
Gergely, Dávid Ferenc, Borbás Bálint
(11.A), Tóth Péter, Fudala Márk
(11.B), Rimay István, Szrenka Gábor
(10.A), Szrenka Tamás (10.B).

Iskolánk focicsapata a városi
bajnokságban is megmérte erejét, ahol
a Piárjátékokon részt vettek mellett
Szrenka Szabolcs (12.B) is a csapatot
erõsítette. Elsõ meccsünket magabiz-
tosan nyertük a tavaly óta erõsen meg-
fiatalodó Csonka János Mûszaki
Szakközépiskola ellen, így hát

reménykedve várhattuk a folytatást. A
Széchenyi István Gimnázium és
Szakközépiskola ellen kissé fásultan
kezdtünk, egybõl kétgólos elõnyhöz
juttattuk ellenfelünket, s amikor nagy-
nehezen felálltunk a padlóról, kiegyen-
lítettünk, és úgy éreztük, akár még
nyerhetünk is, a Széchényi hirtelen
válaszgóllal megnyerte a meccset.
Aztán egy rendkívül gyenge színvonalú
találkozón egygólos vereséget
szenvedtünk a Tisza Lajos
Könnyûipari Szakközépiskola ellen,
így az utolsó meccset azzal a tudattal
kezdtük meg, hogy minimum 7 góllal
kell megvernünk a Tápai Antal
Szakközépiskolát, hogy bejussunk a
legjobb négy közé. Sajnos balul sült el a
dolog, s talán a sors fintora, hogy éppen
7-0-ra kaptunk ki…   Eredményeink:

Piár-Csonka: 6-1
Piár-Széchenyi: 3-4

Piár-Tisza Lajos: 0-1
Piár-Tápai: 0-7

Két elhalasztott meccs kivételével
befejezõdött iskolánk házi labdarúgó-
bajnokságának õszi fordulója.
Szomorúan megállapíthatjuk, hogy bár
idén is volt számos látványos, jó meccs,
a nézõi érdeklõdés talán egy kicsit vis-
szaesett az elõzõ évekhez képest.
Reméljük, hogy a tét nagyságával
együtt a nézõszám is növekedni kezd
majd. Az A-csoport eredményei: 7.A -
8.A: 0-9, 7.A - 10.A: 0-4, 7.A - 9.A: 0-4,
7.A - 9.B: 3-1, 7.A - 10.B: 1-2, 8.A - 9.A:
2-6, 8.A - 10.A: 0-3, 8.A - 9.B: 3-1, 8.A
- 10.B: 5-1, 9.A - 10.B: 3-3, 9.A - 9.B: 2-
3, 9.A - 10.A: 0-2, 10.A - 10.B: 2-2, 10.A
- 9.B: 5-2, 9.B - 10.B: 1-10. A B-csoport
eredményei: 11.A - 12.A: 5-2, 11.A -
12.B: 2-2, 11.A - 11.B: 1-2, 11.A - TAN:
4-4, 11.B - 12-B: 1-3, 11.B - 12.A: 3-2,
11.B - TAN: 1-2, 12.A - 12.B: 2-6 (elha-
lasztott mérkõzések: 12.A - TAN, 12.B
- TAN).

Borbás Bálint 11. A
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Õszi  sportesemények IV. Piarista-Kupa
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  Gy D V M Gólarány  Pont  

1.  10.A  4  1 0  5 16:4  13  

2.  8.A  3  0 2  5 19:11  9 

3.  10.B  2  2 1  5 18:12  8 

4.  9.A  2  1 2  5 15:10  7 

5.  7.A  1  0 4  5 4:20  3 

6.  9.B  1  0 4  5 8:23  3 

 
  Gy D V M Gólarány  Pont  

1.  12.B  2  1 0  3 11:5  7 

2.  11.B  2  0 2  4 7:8  6 

3.  11.A  1  2 1  4 12:10  5 

4.  TAN  1  1 0  2 6:5  4 

5.  12 .A  0  0 3  3 6:14  0 

A csoport B csoport

November 12-én került megren-
dezésre iskolánkban a már
hagyományos, általános

iskolás korúaknak kiírt Piarista-Kupa
teremlabdarugó torna Zsova Tamás és
Boczor Zoltán tanár urak
szervezésében.

Az iskolacsapat tagjai: Zöldy Péter,
Kustár Ferenc, Simon Bálint, Jenei
Áron, Dux Ferenc, Velkey Máté,
Veres Gábor, Csókási Ákos, Piros
Zénó, Csikota Péter, Kabók Árpád.
Edzõ: Boczor Zoltán.

A csoport: Makkosháza, Alsóváros
(lemondta), Zrínyi, Rókus II,
Hunyadi.

B csoport: Piarista, Elsõ Beton, Fõ
fasor, Tarján III, Kodály

Elsõ meccsünkön megvertük az
Elsõ Betont 4:0-ra. A második mecs-
csen a Kodály ellen játszottunk. Ez a
mérkõzés is megvolt könnyen.
Nyertünk 7:1-re. A harmadik meccset
a Tarján III ellen játszottuk. Ezt a
mérkõzést 6:1-el fejeztük be. Nagyon
örültünk, de ezután után jött a neheze.
A Fõ fasor ellen játszottunk, és kikap-
tunk 4:0-ra. A vereség után kicsit
letörtünk, de még keménynek kellett
lennünk a Makkosháza ellen. Sajnos
nem sikerült, mert vesztettünk 6:0-ra.

A vereségek után a 3. helyért ját-
szottunk a Rókus II-vel. Szerencsére
ez sikerült és 2:0-ra gyõztünk. Így lett
3. helyezett a szegedi Piaristák csapa-
ta. Az 1. helyen a Makkosházi a 2.-on
a Fõ fasori iskola végzett.

Csapatunkból került ki a torna
gólkirálya: Dux Feri 12 góllal terhelte
az ellenfelek hállóját!

Reméljük, jövõre nálunk marad a
kupa. A hazaiaknak üzenem, hogy jöj-
jenek jövõre szurkolni minél többen!!!

Csókási Ákos 7.A



Ady-vers szavalásakor: Góg és Magóg
vagyok én...

Mivel a babiloni fogság idején a zsidók
templomot nem emelhettek, ezért mec-
seteket építettek.... 

– Melyik mai ország területén található
Jeruzsálem?
– Júdea...

A nagyböjt 40 napig tartó felkészülés az
egyházi év legnagyobb ünnepére, a
farsasngra... 

Farsang? Igen, igen, ilyenkor van az
éjféli mise...

Ábrahám Izsák föláldozásakor már
elkezdte begyújtani a máglyát...

Tankönyvi idézet:
„Elterjedt viselet volt a kaftán...”
A diák kérdez: Tanár úr, mi az a
kafta??

– Mikszáth melyik mûvét olvastad
mára, fiam?
– A Préri lányok szép hajáról....

A diák a könyvból olvassa: 
– ... dióhéjben...
– Nem dióhéjban inkább?
– De, de, szóval dióhéjben... elnézést,
beakadt a nyelvem...

Tanár: Kis János egész nap nem eszik,
mi következik ebbol?
Diák: Hogy egész nap éhes lesz...

A janicsárok kiváltságolt helyzetét jelzi,
hogy nekik csak a szultán parancsolt,
meg az agánok...

Papp Attila gyûjtése
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Falat közepe!  

 

    

Keresztülszúr  

 

  Kevert sáp !  
Oxigén  Kén  Lábára 

támaszkodik  Cipészszerszám  

Lejjebb  
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Egy ponttól egyenlõ 
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halmaza a síkon  
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A sugár jele  Az idõ jele  
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Köpések aranyból

Hátsó Fertály

„Annak az útja, hogy valaki
bölcs és okos emberré váljék
az alacsonyabbfokú iskolák-
ban, annak egyetlen útja,
hogy az emberek szemében
ostobának tûnjék fel, és
hagyja magát irányítani mint
egy csacsi. Igaz tanítás ez,
de csak kevesen értik meg,
mert ellene van az
érzékeknek és az emberi
bölcsességnek, éppen ezért
követik olyan kevesen.” 

Kalazancius

FF OO RR DD ÍÍ TT ÁÁ SS

Arno Holz (1863-1929) Phantasus c.
kötetébõl való a következõ, elmúlást
idézõ vers.

Schwere Trennung
Du gingst. 
Die Blätter . . . fallen. 
In blaue Dämmerung sinkt das Tal. 
Ich starre in die steigenden Nebel. . . . 
Da,
einmal noch, aus der Ferne,
weht dein Tuch. 
Grüße! Grüße! 
Ich strecke sehnsüchtig die Arme . . . 
Vorbei. 
Aus den hohen, steilen, stumm wie ver-
steint dastehenden
Silberpappeln schreien die Stare in den
Sonnenuntergang! 

Várom a vállalkozó kedvûek mûfordításait! 
Nemes Zsuzsanna


