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Jó estét kívánok, Isten hozott
mindenkit. Szülõket, vendé-
geket, tanárokat, diákokat, és

elsõsorban az est fénypontjait: if-
jú elsõbálozó hölgyeket és urakat!

Nem tudom, hogy valaha gon-
dolkoztunk-e azon, hogy mit je-
lent ez a szép magyar köszöntés:
Isten hozott.

Isten hozott bennünket össze
itt egymás számára, egymásnak
ajándékozott most – legalábbis er-
re az estére. Ez, azt hiszem, a
szülõk esetében igazán érvényes,
hogy 18-20 évvel ezelõtt elfogad-
tak benneteket. Ajándékként az
Úristen kezében. Nagyon sok
örömük volt bennetek valószínû-
leg, és persze voltak gondok is, prob-
lémák és nehézségek.

Azt hiszem, ha most rátok néz-
nek, büszkeség és öröm tölti meg a
szívüket, és ismét hálát tudnak adni
az Úristennek, hogy benneteket an-
nak idején nekik ajándékozott.

Meg szeretném köszönni a taná-
raitoknak és a jelenlévõknek és
azoknak is, akik nincsenek itt, hogy
bennetek elvezettek idáig, a felnõtt-
ség küszöbéig. Az életük egy kis da-
rabját ajándékozták nektek, amikor
neveltek, tanítottak benneteket.

És persze szeretném megköszön-
ni a 11.-eseknek, akik hónapok óta
lázas tervezgetésekben, az utolsó
hetekben pedig munkával próbálták
ezt a napot felejthetetlenné tenni a
számotokra. Remélhetõleg sikerül is
nekik.

Hiszem, hogy majd nagymama és
nagypapa korotokban visszaemlé-
keztek erre az estére, erre az elsõ
bálra.
Mert igaz az a mondás, hogy a bál
olyan, mint a fiatalság, legjobb ben-
ne a visszaemlékezés.
Köszönöm nektek is, elsõbálozók,
ezt a készületet, amivel próbáljátok
számunkra igazán ünnepélyessé,
széppé, elegánssá tenni ezt a mai es-
tét. Hiszen a táncpróbák, amik idõ-

és energiaigényesek voltak, sokszor
bizony áldozatot követeltek tõletek
is. Néha nézeteltérés is adódott be-
lõle, de végül is vállaltátok, és ez egy
nagyszerû dolog.

A XIX. század végén egy újság-
író azon kesereg, hogy a mai világ-
ban – a XIX. század végén – az igen
nagy számú bálok már nem olyan
meghittek, mint az 50-60 fõs vendég-
seregnek szervezett zártkörû bál.
Ha itt szétnézek a  800 fõs vendég-
seregen, akkor azt kell mondanom,
hogy itt a bál eleganciája, meghittsé-
ge megmaradt az óriási létszám elle-
nére. Büszkeség tölt el, amikor arra
gondolok, hogy talán Szegeden
nincs még egy olyan rendezvény,
mint a Karolina és Piarista bál, ahol
ennyi ember ennyire jól szervezet-
ten kultúráltan, nyugodtan tud
együtt bálozni, egymásnak örülni.
Ez egy nagyon nagy érték, örülünk
ennek és legyünk büszkék. A bál
nem csak öröm, hanem egy kis fe-
szültség is, szorongás is adódik néha
elõtte is meg közben is.

Ennek tanulságaképpen szeret-
nék felolvasni egy a XX. század ele-
jén a Szegedi Naplóban  megjelent
újságcikkbõl egy részletet, amely a
Tisza Evezõs Báljáról szól. Olvasva
ezt a  cikket, az jutott eszembe,

hogy a körülmények ugyan vál-
toznak, de az ember nem.

Tehát a Tisza Evezõs Bál
rendezõi elküldik a meghívókat,
és jó tanácsokat is mellékelnek a
meghívók mellé:
„Jó tanács hölgyeknek:
Mint vagyon, a táncoltatás mes-
terségét a hölgyek a bálon kívül
is szívesen gyakorolják régi szo-
kásaikhoz híven, megengedjük,
hogy a hölgyek táncra kérjenek
urakat. A bál rendezõségnek az a
vágya, hogy a táncból mindenki
egyformán vegye ki a részét.
Azért elsõsorban a táncból észre-
vehetõen húzódó urak kérhetõk
fel. A rendezõség megígéri a höl-

gyeknek, hogy direkt e célra kialakí-
tott tánckurzusokon kioktatott sze-
gedi és Szeged-vidéki összes jól tán-
coló urak itt lesznek.  Figyelmezte-
tés  az urak számára: az urak a höl-
gyek részérõl mindennemû molesz-
tálást szó nélkül elviselni tartoznak,
és a táncra való felkérésnek gondol-
kodás nélkül eleget kell tenni még
azon uraknak is, akik a táncmûvé-
szetnek nincsenek birtokában.

Az urak részérõl megnyilvánult
közóhajra viszont a leköszöntést en-
gedélyezzük, viszont ezen joggal
visszaélni tilos. Vitás esetekben a
rendezõség tagjaiból alakult zsûri
dönt.

Kérés a bálnéphez: Ne feledjék,
hogy valamikor õk is gardírozottak
voltak. Kérésünk ezért az, hogy a
gondjaikra bízottaknak minden ké-
rését teljesítsék, és szórakozásukat
a rendezõséggel együttmûködve
mozdítsák el.”

Ezen gondolatok megszívlelése
után további nagyon szép estét, na-
gyon jó szórakozást és felejthetetlen
együttlétet kívánok.

Ezennel megnyitom a bált.

Lépes M. Katalin igazgató nõvér
beszéde a szalagavató bálon



Az idei sítúra nagy izgalomba hozta a diákokat és tanáro-
kat egyaránt. Február 5-én, amint megérkeztek a bu-
szok, bepakoltuk a táskáinkat és felszereléseinket. A va-

sárnapi szentmise után, 11-kor indultunk el a Tátra irányába.
Az út hosszú volt és kimerítõ, így a társaság nagy része aludt
(fõleg a 11. évfolyam diákjai, akik elõzõ éjszaka felszolgáltak a
szalagavató bálon).

Este 6-kor megérkeztünk rózsahegyi szállásainkra. (Any-
nyit érdemes tudni, hogy a piaristák 1729 és 1922 között Rózsa-
hegyen is tartottak fenn iskolát.) A 7. és 8. évfolyam diákjai (35
fõ) Boczor tanár úrral, Dékány tanár úrral és Valaczka János
Pál kalazantínerrel voltak elszállásolva. A többi osztály (50 fõ)
pedig Németh tanár úrral, László tanár úrral, Molnár Lehel és
Újhelyi Zsigmond prenovíciusokkal. A szállások kényelmesek
voltak, nálunk esténként lehetett asztaliteniszezni, szaunázni
vagy kártyázni. A szálláshelyen a kollégiumi és iskolai szabá-
lyok voltak érvényben. Reggelire lek-
várt és felvágottat kaptunk, vacsorára
pedig fõtt ételt.

Második nap a reggeli után egybõl
elindultunk a pályára, Fenyõházára.
Eleinte az egész társaság bosszanko-
dott, mert nagyon kicsi volt a pálya, de
szerencsére hamar megkedveltük a
helyet. A felvonó viszonylag olcsó volt,
bár nem volt túl kényelmes. A kezdõk
a tanárokkal gyakoroltak, ám a hala-
dók egybõl nekivágtak a pályának. A
síelõk mellett sok lelkes diák snow-
boardozni indult. Gyönyörû volt a táj,

így néhányan pihenésképpen elfeküdtünk a hóban és fényké-
pezgettük a hegyeket.

A tanároknak és néhány segítõkész diáknak köszönhetõen
a kezdõk hamar belejöttek a síelésbe, így õk is elindulhattak a
magasabb pályákra. A merészebb diákok az erdõben síeltek,
ahol eleinte akadályok fogadták õket: fõleg a tuskókra kellett vi-
gyázni. Az erdei síelésbe késõbb néhány tanár is bekapcsoló-
dott. Idén sajnos elmaradt a szokásos síverseny.

Késõbb a rózsahegyi pályára mentünk, amely drága volt, de
nagyon sok élményt nyújtott számunkra. Felvonókabinokkal
mentünk a hegyre, ott pedig újabb felvonók vártak minket, me-
lyek a fekete és piros pályákra vittek fel. Elég sok ugrató várt
ránk, és az erdõ is sok élményt nyújtott. Volt ott egy közel há-
romkilométeres pálya, ezen ereszkedtünk le a hegy lábáig. Ám
Rózsahegy sincs tövis nélkül: a pálya nem volt teljesen bizton-
ságos. A legnagyobb veszélyt a jég és nagy tömeg jelentette. Volt

olyan ügyes ember, aki eltörte a saját
lécét...

A nehézségek ellenére szomorúan
indultunk haza február 9-én este.
Másnap hajnalban fél 4-kor érkeztünk
meg az iskola elé. Gyorsan kipakoltuk
a léceket, s végre saját ágyainkban tér-
hettünk nyugovóra. Ma is örömmel
gondolunk vissza mindannyian a síe-
léssel töltött szép napokra és várjuk a
következõ telet, hogy újból élvezhes-
sük a felvidéki hegyeket és a puha ha-
vat.

Varga Iván 11. b
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HA L O T T A I N K

SSCCUULLTTÉÉTTYY KKÁÁLLMMÁÁNN

Kálmán bácsi 1916. augusztus 24-én
született Szegeden. Gimnáziumi
tanulmányait a mi iskolánkban

végezte, majd nagyapjának két testvérét
(Pap János és Pap József) követve 1934.
augusztus 27-én beöltözött a piarista
rendbe. Egy évvel késõbb tett egyszerû
fogadalmat Vácott. 1935-tõl a

Kalazantínumban teológiát, 1936-tól a teológia mellett a pesti
egyetemen matematikát és fizikát tanult. 1939-ben tett ünnepé-
lyes fogadalmat, 1941-ben szentelték pappá és ugyanebben az
évben szerezte meg tanári diplomáját. 1941-ben
Mosonmagyaróváron kezdte meg tanári munkáját. 1943-tól
1945-ig az újonnan nyitott szabadkai iskolában dolgozott, 1945-
tõl a tartományfõnök Kecskemétre helyezte, elõbb gimnáziumi
tanárként, majd kollégiumi igazgatóként tevékenykedett 1948-
ig. Az államosítás után 1950-ig a piarista templomban volt
lelkész. 1950 õszétõl 1956-ig ismét a kecskeméti iskolában gim-
náziumi tanár. 1956-tól az édesanyját ápolta Szatymazon
egészen 1976-ig. 1976-tól Szegeden élt nyugdíjasként a húgánál
és különbözõ templomokban volt kisegítõ lelkész. 1993-ban
beköltözött az ismét mûködni kezdõ szegedi rendházba. 1999-
ben átköltözött az új rendházba és ettõl kezdve vicerectorként
is segítette a kicsiny közösséget. Életereje az évek elõrehaladtá-
val egyre fogyott, az utolsó másfél évet már szobája fogságában
töltötte. Február 13-án tért haza az Úrhoz.

2006. március 3-án, pénteken 11 órakor szentmisét
mutatunk be lelki üdvéért a piarista templomban. Ugyanezen a
napon 12 órától a Belvárosi Temetõben – a Piarista Sírkertben
– helyezzük örök nyugalomba.

HHAAVVAASS JJÓÓZZSSEEFF
Szegeden született, 1931. február 22-én.
Néhány év múlva Budapestre költöztek, a
piaristák ottani gimnáziumában tanult.
Az érettségi után 1949. augusztus 27-én
belépett a piarista rendbe. 1950-tõl 1957-ig
teológiát tanult a rend fõiskoláján, egyete-
mi tanulmányai során matematika-fizika
szakos tanári diplomát szerzett. 1956.
július 16-án szentelték pappá, a for-
radalom napjaiban már papként siethetett sebesültek és hal-
doklók segítségére. 1957-ben matematika-fizika tanárként
Kecskeméten állt a diákok szolgálatába. 1980-ig vagy ott, vagy
Budapesten találjuk, Pesten igazgatóhelyettes is. Éneket tanít a
kispapoknak, egy ideig elöljárójuk is. 1980-ban veseátültetésen
esett át, majd újra tanít. 1990-ben egy évre az újjáalakuló szege-
di rendházba került, majd több mint egy évtizedre
Sátoraljaújhelyre. Mind a két helyen a piarista oktató-nevelõ
munka újjászervezésén munkálkodott. 2005-ben ismét
Budapestre költözött, ám decembertõl kórházban töltötte élete
hátra levõ napjait, ahol hirtelen jött betegségét csodálatos
türelemmel, humorral, alázattal, példamutatóan viselte.

Felvidéki  les iklások

Fotó: Sándor Viktor 7.a



„Az égben bál van, minden este bál van...”

Egy szalagtûzõ szentmise képei

(Sz)epicentrum3

Február 4-én, a szalagavató bálunkon is így volt ez!
Hatalmas élmény volt, ami sajnos nem jön vissza
többet. Most már csak a fényképek és videók néze-

getése, az új barátaink és az emlékeink maradtak meg. So-
ha nem fogjuk elfelejteni. 

Szombaton már reggel mindenki lázban égett, nem hit-
tük volna, hogy egyszer idáig is eljutunk. A fõpróbán min-
denki izgatott volt. Tudtuk, hogy a táncokat itt lehet utol-
jára elrontani és rettentõen kíváncsiak voltunk egymásra
is. Aztán eljött az este hét óra. A bevonuló zene hangjai
még mindig a fülünkben csengenek. Felejthetetlen pillanat
volt, hiszen ritkán látjuk egymást gyönyörû ruhákban és

ritkán kapunk a fiúk-
tól rózsát. A színvo-
nalas nyitóbeszédek
után mindenki egy
kicsit talán még ide-
gesebb lett. Elérke-
zett a nyitótáncok
ideje. Elõször a bécsi
keringõ, a polka, az-
tán a francia négyes.
Örök emlék volt látni
a fiúkat jólöltözötten,

frakkban és egy kicsit izgatottabban, mint a próbákon. Lá-
nyok és fiúk egyszerre suhantak végig a parketten.

Valóban bál volt. Szülõk és gyermekeik, fiúk és húgaik,
lányok és öccseik együtt táncoltak. A tizenegyedik évfo-
lyam (akiknek külön köszönet jár) mindent megtett azért,
hogy mi valóban jól érezzük magunkat. Sajnos azonban
hirtelen vége lett. A gyertyafénykeringõt mindenki valaki
olyan emberrel táncolta, aki valamiért fontos neki. Ettõl
még nagyobb értéke lett. A táncot még néhány fotózás és a
búcsúzás követte. Búcsúzás egymástól, a báltól, a hatal-
mas élményektõl. 

Nagyon jól éreztük magunkat és most, amikor a képe-
ket nézegetjük, csak
arra gondolunk: Mi-
lyen jó lenne még
egyszer átélni! 

Hajdú Erzsébet
Szada

(Karolina
Gimnázium)



11883366
Augusztus 4. A szárazság miatt az élelmiszerek ára nagyon
megugrott, mert június 8. és október 22. között semmi esõ
sem esett, több tûzeset volt a városban. Gyújtogatásra
gyanakodtak. A szerb iskola mögött támadt tûz majdnem át-
terjedt a gimnázium épületére. Grúber igazgató kérésére 386
kocsi agyagos földdel vonták be 6 hüvelyknyi réteggel a pad-
lást. 

11884411
Február 18. Reisinger János líceumi tanár elnyerte a pesti
egyetem a történelem tanszéket. Elhagyta Szegedet.

11884444
Június 4. A helytartótanács döntése értelmében a rajziskola
fûtésére az eddigi 6 öl tûzifa helyett 18 ölt köteles Szeged vá-
ros adni.
Június 20. A magyar nyelv hivatalossá vált, a tanintézet tel-
jesen magyar nyelvûvé vált.

11884455
Május 29. Soha nem látott áradás volt. A szegedi pincék
megteltek, az újszegedi házakat, Vedresházát elmosta a víz
(vízmagasság: 24 öl 7 láb 6 hüvelyk). A társház pincéjében
októberben 3’-nyi vastag homokot hordtak.

11884488
Várady Móric és Ziskai Pál gimnáziumi tanárok beálltak
nemzetõrnek. Gr. Batthyány Lajos miniszterelnök megszün-
tette a besoroztatást, mint papi hivatással összeegyezhetet-
lent.
Augusztus 19. A tanárok kiköltöztek a szegedi rendházból.
A szenttamási csata után az iskola sebesültek kórháza volt
november 11-ig. 
Szeptember 3. Rendkívüli rendi gyûlés volt. Palotay
(Purgstaller) Józsefet választották meg rendfõnökké, a sze-

gedi házfõnök pedig Sümeghi Pál lett. Valentini János kor-
mánytanácsosi minõségben Pestre költözött.
December 1. Visszaköltöztek a tanárok, és elkezdõdött a ta-
nítás a gimnáziumban. A líceumi oktatás szünetelt, mert a
tanulók a harcterekre mentek.

11884499
Július közepe Az ország központja lett Szeged. A piarista ta-
nárok ismét kiköltöztek a rendházból, de a sok menekült mi-
att most csak a külvárosban kaptak szállást.
November 14. Megkezdõdött a tanítás, de a kórházként
szolgáló épület felújítása még nem készült el, ezért három
különbözõ épületben folyt a tanítás. A társház éléstára ki-
ürült, a város is fizetésképtelen, a házfõnök a sajátjából élel-
mezte társait. 1300 Ft bankópénzt égettek el.

11885500
Május 1. A gimnázium épületébe visszaköltöztek. A terme-
ket a város a szükséges taneszközökkel felszerelte. A társház
számára levezetõ csatornát ástak, sok embercsont került fel-
színre.
Szeptember Az intézet a könnyebb adminisztráció miatt ki-
került a nagyváradi kerületbõl, ahová Csongrád megye tarto-
zott, és a pesti kerülethez csatolták.
Október 4. 8 osztályos nagygimnáziummá (12 tanár szüksé-
ges hozzá) alakult át a tanítás. A tanítás nyelve magyar. 
Október 14. Megkezdõdött a tanév. Új tantárgy volt a termé-
szetrajz és a görög nyelv. 

11885511
Ebben az évben próbaképpen a 8. osztályosok érettségi vizs-
gálaton estek át.

11885522
Február 1. Dr. Tóth János elfoglalta új állását, akit a hely-
tartótanács az elemi iskolák igazgatójává nevezett ki. 
Július Az elsõ érettségi vizsgát tartották a szegedi gimnázi-
umban 22 tanulóval.
Szeptember 11. Csajághy Sándor csanádi püspök Szegedre
érkezett. Egy hétig tartózkodott a városban, felkereste a társ-
házat, személyesen köszönte meg Nagy Márton igazgató be-
iktatása alkalmára írt költeményét. A Thun-rendszer köte-
lezte a várost, hogy az elemi és a rajziskolai tanári állást az
önkormányzat töltse be. A tanulók száma harmadára, 263
fõre csökkent.

Károlyi Attila

Fejezetek a szegedi kegyes oskola történetébõl

AA hheellyyttaarrttóóttaannááccss eellttiillttoottttaa aa llíícceeuummoott aattttóóll,, hhooggyy aa
ddeeffeennddáálláásstt mmaaggyyaarruull ttaarrttssuukk.. SSzzeeggéénnyy oorrsszzáágg,, sszzeeggéénnyy
nneemmzzeett.. AAzz uurraakk aazztt hhiisszziikk,, hhooggyy aa mmaaggyyaarr nnyyeellvv nnééllkküüll iiss
bboollddoogguullnnaakk eebbbbeenn aazz oorrsszzáággbbaann.. 

((AA HHiissttoorriiaa DDoommuuss rréésszzlleettee -- 11883388))
Forrás: KacsaPRESS

HHIIRRDDEETTMMÉÉNNYY
AA hhaazzaaffiiaass ffeellbbuuzzdduulláássrraa aallaappoozzvvaa aazz oosskkoolláábbaann mmeeggaallaappíí--
ttoottttuukk aa mmaaggyyaarr oollvvaassóó ééss ggyyaakkoorrllóó iisskkoolláátt.. OOllyyaann ttaaggookkaatt
hhíívvuunnkk aazz öönnkkééppzzõõkköörrbbee,, aakkiikk sszzíívvüükköönn vviisseelliikk aa mmaaggyyaarr
nnyyeellvv ááppoolláássáánnaakk üüggyyéétt,, ééss öönnkkéénntt ttáámmooggaattjjáákk aa
ddiiáákkkköönnyyvvttáárr mmeeggaallaappííttáásstt.. AA ggyyaakkoorrllóó üülléésseenn HHoorrvváátthh
CCyyrriillll ttaarrtt eellõõaaddáásstt aa mmaaggyyaarr kkööllttéésszzeettttaannbbóóll ééss aa ttaaggookk
mmeeggbbíírráálltt ddoollggoozzaattaaiibbóóll nnééggyyeett ffeelloollvvaassuunnkk.. AAzz öösssszzee--
jjöövveetteelleeiinnkkeett hheetteennttee kkééttsszzeerr ttaarrttjjuukk.. AA ggyyaakkoorrllóó üülléésseenn,,
aazz oollvvaassóó ggyyûûlléésseekkeenn aa ttaaggookk mmeeggbbíírráálltt ddoollggoozzaattaaiibbóóll oollvvaa--
ssuunnkk ffeell.. AA lleeggssiikkeerreesseebbbb mmuunnkkáákk aazz ÉÉrrddeemmkköönnyyvvbbee
kkeerrüüllnneekk,, ddee sszzeerreettnnéénnkk mmaajjdd aa KKiiss VViilláágg ccíímmmmeell úújjssáággoott
iinnddííttaannii,, aammeellyybbeenn mmeeggjjeelleenntteettjjüükk ee jjeelleess aallkkoottáássookkaatt..
((RRööppiirraatt -- 11884400))

Forrás: KacsaPRESS

Oskolai mondandó 4

Váry Gellért piarista rajza (Forrás: Piarista Levéltár, Bp.)



Bartók Béla érdeklõdése a zene
iránt már egész kisgyermek ko-
rában megmutatkozott. Négy-

évesen odamerészkedett a zongorához,
és egy ujjal eljátszott fejbõl kb. 40 dalt.
Elsõ zongoratanára édesanyja volt,
akinek azonban nyolcévesen már felül-
múlta zenei tehetségét. Ekkor már
kezd kisebb darabokat is komponálni.
Gyerekkori mûvei közül talán a leghí-
resebb A Duna folyása. Nagyszõllõsön
lépett fel elõször nyilvánosan, ahol ez-
zel a mûvével, valamint a Waldstein-
szonáta elsõ tételével
óriási sikert aratott.
Hét évesen már abszo-
lút hallással rendelke-
zett.

A gimnáziumot Po-
zsonyban végezte, ahol
elsõ valódi mestere,
Erkel László kezei
alatt szépen haladt a
zongoratanulásban.
Tizenhét éves korától
már tanítványokat is
vállalt.

Az 1900-as évek elején nagyjából
másfél éven keresztül nem komponált.
„Alkotó munkásságom azonban e kor-
szakban teljesen parlagon hevert. Most
már eltávolodtam Brahms stílusától,
Wagneren és Liszten át sem tudtam az
áhított új utat megtalálni.” 1902 febru-
árjában azonban egy koncertet hall-
gatott, aminek hatására elkezdett ra-
jongani Straussért, s ismét zenét sze-
rez.

Ezzel egy idõben ragadta magával
egy nemzeti gondolat ideája, egy olyan
eszme, mely szerint a zenében is vala-
mi kifejezetten magyarosat kell alkotni.
Egyre inkább nacionalista lett, s magát
lelkesen azonosította a nemzettel. „Én
részemrõl egész életemben minden té-
ren, mindenkor és minden módon egy
célt fogok szolgálni: a magyar nemzet
és magyar haza javát”. Külsõségekben
is megjelent heves hazafiassága. Utolsó
akadémiai hónapjaiban nagy sikert ara-
tott a Balkezessel, melyet 1903 január-
jában komponált. Ez a kompozíció
ugyanis egy szonátatétel egyedül a bal-
kézre, mely azonban dacára ennek úgy
hangzik, „mintha három kézzel játsza-
nám”.

1903 nyarára fejezte be Kossuth cí-
mû szimfonikus költeményét, mely tu-
lajdonképpen Strauss Heldenleben-
jének magyar nemzeti érzelmekkel va-

ló átitatása. A Kossuth-szimfónia be-
mutatója a Vigadóban nemzeti nagy si-
kert aratott. Bartók zenéje egész teljes-
ségében magyar volt. Késõbb persze
Manchesterben, ahol nem lehetett
nemzeti elfogultsággal számolni, az an-
gol kritikusok túlságosan „straussos-
nak” tartották, aminek hatására Bar-
tók maga is elidegenedett mûvétõl.

Pár évvel késõbb Vikár Béla nyom-
dokait követve Kodály Zoltánnal elkez-
dték összegyûjteni a magyarlakta fal-
vakból a népdalokat. E gyûjtésnek óri-

ási jelentõsége, hogy
rengeteg pentaton dal-
lamot találtak, ami egy
addig ismeretlen di-
menzióját mutatta meg
a magyar népzenének.
A népdalkutatás és
gyûjtés során Bartók
Béla rájött, hogy nem
az az igazi magyarság,
amit a Kossuth-szimfó-
nia megírásakor gon-
dolt. Zenéjében is
irányt változtatott, s a

magyar népzene dallamvilágát építette
bele mûveibe. „Õszintén bevallom, egé-
szen 23 éves koromig azt hittem (…)
csakis ez a fajta magyar népdal (ti. a
nóta) van a világon. Akkor azonban –
1904-ben – kezdtem ráunni erre a tú-
lontúl ismert anyagra. Gondolkodóba
estem: vajon csakugyan nincs-e több
magyar népdal a világon? (…) Leje-
gyeztem (egy falusi lány) éneke nyo-
mán egyszeribe 5-6 dalt (…) olyan dal-
lamokat, amelyek teljesen elütöttek az
ismert városi magyar nóta-típusoktól.”

Ekkoriban sok zongoradarabja, kü-
lönösen a 14 Bagatell merészen szem-
beszállt a jól épített zenei formákkal.
Stílusában csak a legszükségesebb
technikai eszközöket használta, men-
tes maradt minden lényeghez nem tar-
tozó dekoratív elemtõl; s késõbb is ezt a
stílust folytatta – ahogyan nyilatkozta
Amerikában. 1911-ben minden addigi-
nál nagyobb szabású mûvön dolgozott,
A kékszakállú herceg várán. Az egyfel-
vonásos opera a férfi és a nõ konfliktu-
sát mutatja be. Valószínû, hogy ezt ak-
koriban Bartók is személyesen átérez-
te.

A kékszakállú herceg vára az egyik
leggazdagabb Bartók-partitúra, a zene
a két szereplõ lelki konfliktusának egy-
szerû ábrázolására szorítkozik, más
cselekmény nem történik benne. A szö-

vegkönyv lehetõséget adott neki egy
szigorúan szerkesztett, önmagába
visszatérõ zenei formára. Érezhetõen
letisztult stílusa, melynek egyre több
elemét a népzenébõl merítette. Ekkor
alakította ki jellegzetes akkordtípusait
és hangközszerkezeteit. Operáját zon-
gorakivonat formájában nyújtotta be
elbírálásra, azonban több helyen is el-
utasították. Ekkor úgy dönt, hogy visz-
szavonul a zenei élettõl: „engem mint
zeneszerzõt hivatalosan kivégeztek.
(…) Belenyugodtam tehát abba, hogy
ezentúl csak íróasztalom számára
írok”.

A világháború egyszerre elzárta õt
Nyugat-Európától, azonban a gyûjtõte-
rületeken tovább tudta folytatni a nép-
dalgyûjtést, ugyanis alacsony testsúlya
miatt felmentették a katonáskodás alól.
A parasztság körében vigaszt, meg-
nyugvást talált. A falusi életben boldog-
nak érezte magát, elfelejtette a ma-
gányt, ami egész életén végighúzódva
kínozta.

1915-tõl ismét komponált, s egy
éven belül elkészült mesebalettjével, A
fából faragott királyfival. E mûben is-
mét a férfi és a nõ ellentétérõl van szó,
de itt nem olyan mély kettejük szem-
bennállása, mint A kékszakállú herceg
várában, s itt lehetõség is nyílik a kibé-
külésre.

Bartók a zenében nem eredeti nép-
dalokat, hanem saját népies dalképlete-
ket használt, s ezekkel tette emberivé a
természetet. A zeneszerzõ a mû kom-
ponálását megelõzõ években nagy bi-
zalmi válságon ment keresztül a nem-
zettel, s ezeknek az éveknek a keserû-
ségei érzõdnek a mû központi hõsében.
A balettot azonban 1917 tavaszán be-
mutatták, s bár mind a táncosok, mind
a zenészek elõadhatatlannak tartották,
Egisto Tango, kiváló olasz karmester
mégis sikerre vitte.

„Az 1917. év döntõ változást hozott
a budapesti közönségnek mûveimmel
szemben tanúsított magatartásában:
megérhettem végre, hogy egy nagyobb
mûvemet, A fából faragott királyfi címû
táncjátékot Tango Egisto karmester
vezénylete alatt zeneileg kifogástalan
elõadásban hallhattam. 1918-ban
ugyancsak Tango mutatta be régebbi
színpadi mûvemet, az 1911-ben írt A
kékszakállú herceg vára címû egyfelvo-
násos zenedrámát.”

Valaczka János Pál SP

Bartók-jubileum 2006
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Keresni  az Úris ten cél ja i t
Beszélgetés Balogh Elemér alkotmánybíróval

SSzzeeggeedd kköözzttiisszztteelleettbbeenn áállllóó sszzeemméé--
llyyiissééggee kköözzttuuddoottttaann kkeerreesszzttéénnyy eell--
kköötteelleezzeettttssééggûû.. MMiillyyeenn ggyyöökkeerreekk--

bbõõll eerreeddeezztteetthheettõõ eezz aazz éérrttéékkrreenndd??

Leginkább a tágan vett szülõi házból
hoztam magammal. Azért tá-
gan vett, mert engem nem
csak a szüleim neveltek. Sok
tekintetben – fõleg a lelkiek-
ben – felbecsülhetetlen segít-
séget kaptam a keresztszüle-
imtõl. Keresztapám erdész-
mérnök volt, keresztanyám-
nak pedig tanítónõi végzettsé-
ge volt. Kitelepítették õket
mint rendszeridegen egyéne-
ket a Csallóközbõl eredetileg
Zalaegerszegre. Rájuk állítot-
tak egy spiclit, aki mindenrõl
jelentett, ám néhány év alatt
keresztapám megtérítette. Döbbenetes
egyéniség volt keresztapám. Édesanyám
tanítónõ volt, édesapám a megyei taná-
cson dolgozott, közalkalmazottak voltak
mind a ketten, így templomba csak kora
reggeli, vagy hajnali misékre és csak gye-
rekek nélkül járhattak, ezt világosan
megmondták nekik. Én a vasárnapi mi-
sékre mindig a keresztszüleimmel jár-
tam. Az értékrendembe belesimult a szü-
leim hétköznapi realitásokkal számot ve-
tõ, ugyanakkor határozott kiállást köve-
telõ szemléletmódja, és ez a kettõ nagyon
jól megfért egymással. Mire idekerültem
egyetemistaként Szegedre, már elég ki-
forrott világnézetem alakult ki, amely ki-
fejezetten vallásos, alapvetõen katolikus
világnézet, minthogy Zalaegerszeg egy
masszívan katolikus város volt. Aztán
egyetemista koromban nagyon megsze-
rettem a filozófiát. A hivatalos filozófia,
amit tanítottak nekünk – dialektikus ma-
terializmus meg szocialista materializ-
mus – annyira nem tudtak lebilincselni,
de olyan szerencsém volt, hogy egy
ságváris tanár, Suki Béla, aki nagyon
nagy filozófus volt, meghirdetett nálunk
az egyetemen egy kurzust, ami annyira
levett a lábunkról többünket, hogy on-
nantól egy életre elkötelezõdtünk. Ezt
azért említem, mert a bölcseleti irodalom
sokat segített a hitem intellektuális elmé-
lyítésében. Valahogy bennem egy erõs
késztetés volt, hogy a hitemet, a vallásos
meggyõzõdésemet egy idegen, helyen-
ként ellenséges környezetben is képvisel-
ni tudjam.  Ezt – fõleg egyetemista kör-
nyezetben – erõs intellektuális megalapo-
zottság birtokában gondoltam megtenni,
nagyjából talán nem is helytelenül.

HHooggyyaann aallaakkuulltt kkii aa jjooggttuuddoommáánnyy mmeelllleett--
ttii eellkköötteelleezzõõddééssee??

Fokozatosan. A történelmet és az irodal-
mat nagyon szerettem gimnazista ko-
romban, de megjegyzem, olyan mérték-

ben nem, hogy magyar-törté-
nelem szakos tanárnak je-
lentkeztem volna. Mivel sok
jogász volt a családban, én is
úgy indultam ennek a pályá-
nak, hogy irodalmi, meg tör-
ténelmi ismeretek szüksége-
sek, a többit majd
meglátjuk… Azután a római
jog, a jogtörténet, meg a his-
torikus jogi tárgyak nagyon
megtetszettek, dolgoztam is a
tanszéken, de egész egyetem
alatt nem alakult ki bennem,
hogy tudományos pályára

kellene lépnem. Ráadásul ez nem is csak
elhatározás kérdése volt, mert ehhez stá-
tusz kellett, és azt a régi világban sem volt
könnyû megszerezni. Az volt a szeren-
csém, hogy ott a tanszéken pont amikor
én végeztem, megürült egy docensi hely,
és ebbõl két tanársegédi státuszt is lehe-
tett kreálni. Egy csoporttársnõmmel –
most már õ is professzorasszony – ma-
radtunk bent. Emlékszem, hazatelefo-
náltam, hogy mi történt, és hogy egy nap
alatt kell döntenem és választ adnom.
Édesanyámék úgy számoltak, hogy majd
hazamegyek öreg napjaikra, és gyámolí-
tom õket – hozzáteszem, ez nem is állt tá-
vol tõlem. De ez egy nagyon nagy lehetõ-
ség volt, és a szüleim örömmel azt mond-
ták, hogy „majd megleszünk valahogy, te
csak maradjál ott.” Így történt. A jogtör-
téneti szakma nagyon nehéz hivatás, ke-
vesen is választják. Az egész országban,
ha van tizenöt jogtörténész, akkor lehet,
hogy sokat mondok. Hozzám nagyon kö-
zel áll, azok közül való vagyok, akik na-
gyon szívesen, kedvvel végzik. Megvan
bennem a szükséges türelem. Ezen a te-
rületen az embernek egy fél életet rá kell
áldozni, hogy valami komoly eredményt
letegyen az asztalra. Nem lehet egy-két
év alatt nagy dolgokat produkálni.  Azt
hiszem, édesapámtól örököltem ezt a tü-
relmet. S tõle ered az az aszketikus vo-
nás is, hogy az ember ellenálljon annak a
csábításnak, hogy egy jogi diplomával tu-
lajdonképpen sokkal több pénzt is lehet
keresni. Régen is így volt már. Ma, ha va-
laki nagyon jó, nyelveket tud, nagyon rá-
áll erre a pályára, az talál munkát, és
szemtelenül sok pénzt is tud keresni. En-
gem ez az oldala nem kifejezetten von-

zott.  Nekem a szellemi értékek nagyobb
örömöt jelentenek, mint az, hogy milyen
kocsival járunk. A másik meg az, hogy a
vallási meggyõzõdésem egyre mélyült, és
egyre inkább beigazolódva láttam, amit a
szüleimtõl tanultam, hogy az élet fontos
értékeire kell koncentrálni, és nem az
anyagi dolgokra. Hozzátéve, hogy az em-
ber nem álszent, és nyilván a világhoz
hozzátartoznak az anyagiak. Néhány
éve jelennek a Wass Albert-könyvek.
Most kaptam rá, és olvasom egyiket a
másik után. Szinte szóról szóra az én fel-
fogásomat fogalmazza meg. Egyik ked-
ves alapgondolata, amit én is egyre vilá-
gosabban látok, hogy minden ember
alapvetõen karrierista. Küldetésnek is le-
hetne mondani, de a feladat talán kicsit
szerényebb megfogalmazás. Ezt a felada-
tot kell az embernek megtalálnia a maga
számára az életben. Hogy ez a feladat
milyen anyagi vagy tárgyi külsõségekkel
párosul, ez mindig csak járulékos dolog
lehet. Ha valaki fölcseréli, és nem a he-
lyes sorrendbe rakja ezeket a dolgokat,
akkor majdnem biztos, hogy pórul jár, és
nem éri el, amit keres. Ellenben, ha az
Úristen által kigondolt célokat keresi, ak-
kor, ahogy az Úr is mondja: a többit meg-
kapjátok hozzá ajándékba. Ezt pontosan
így tapasztalom az életemben. A gyereke-
imnek is mindig ezt próbálom elmagya-
rázni. A legfontosabb, hogy azt csináld az
életben, amit nagyon szeretsz. Biztos le-
hetsz akkor benne, hogy ez az, amit az
Úristen neked kigondolt, és abban is biz-
tos lehetsz, hogy nem kopik fel az állad,
mert az ember sokkal hatékonyabban
tudja kibontakoztatni az energiáit, képes-
ségeit, ha olyan területen dolgozik, ami
szíve szerint való. Ennek egy vetületét
hadd említsem meg. Az egyetemi pályát a
mai napig nem a közismerten túlfizetett
pályák közé soroljuk, de például van egy
elõnye: az ember nagyon könnyen jut
hozzá ösztöndíjakhoz. Ehhez persze kell
tudni idegen nyelven. Mi összesen négy
évig éltünk kint Németországban, és
ezek az évek fõleg intellektuálisan, de
emberségben, világlátásban is rengeteget
adtak nekünk amellett, hogy odakint fil-
léres anyagi gondjaink nem voltak. Az
Úristen mindig adott annyit, amennyi ép-
pen szükséges volt.

KKöözzttuuddootttt,, hhooggyy kkiilleenncc ggyyeerrmmeekkeett nneevveell--
nneekk ffeelleessééggéévveell.. UUggyyaannaakkkkoorr aa sszziinnttéénn
tteelljjeess eemmbbeerrtt kkíívváánnóó eeggyyeetteemmii ttaannáárrii ééss
kkuuttaattóóii ppáállyyaa mmeelllleetttt ssookksszzoorr llááttjjuukk kköözz--
éélleettii sszzeerreeppbbeenn aakkáárr eeggyyhháázzkköözzssééggii,, aakkáárr
vváárroossii sszziinntteenn.. TTaavvaallyy nnoovveemmbbeerr óóttaa ppee--
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ddiigg aa MMaaggyyaarr KKöözzttáárrssaassáágg AAllkkoottmmáánnyybbíí--
rróóssáággáánnaakk iiss ttaaggjjaa.. ÉÉss ootttt vvaann aa lleeggeennddááss
ppéénntteekk eessttii „„aappaaffooccii””,, aammiitt aa lleeggrriittkkáábbbbaann
hhaaggyynnaa kkii.. HHooggyyaann fféérr eennnnyyii mmiinnddeenn aazz
éélleettéébbee??

Ez valamennyire alkati dolog is. Tudato-
san pozitív életszemléletû emberek va-
gyunk. Feleségem is, én is mindenben a
jót igyekszünk megtalálni. Megvan az is-
tenes dimenziója persze ennek is, mint
minden lényeges dolognak. Meggyõzõdé-
sünk, hogy az Úristen alapvetõen jóra,
szépre, értékesre hívott meg minket.  De
ez szükségszerûen göröngyös úton érhe-
tõ csak el, ami viszont az értéket annál
jobban növeli. Megint csak szüleimre, ke-
resztszüleimre utalnék: nálunk állandó-
an kacagás volt otthon. Panaszkodásnak,
kesergésnek sosem volt táptalaja. Fõleg
így felnõtt fejjel visszagondolva látom ezt
nagyon világosan: alapvetõen vidám, op-
timista szellem az, amiben felnöveked-
tem. Ez nevelés és önnevelés kérdése is.
Az ember végigpanaszkodhatná az egész
életét, hiszen minden nap tele van sok-
sok bosszúsággal. Fókuszálni azonban
arra kell, amiért az a nap értékes, amiért
nekünk adta az Isten. És akkor eltörpül
amellett minden más. Ez aztán annak a
szemléletnek a megerõsödését hozza ma-
gával, hogy az ember sok kis apró dolog-
nak tud örülni. Ezer apró kis finom öröm
van elrejtve az ember életében, amit csak
föl kell fedezni, és az egész napot beara-
nyozzák. Minden nap az Úristen elrejt
ilyen apró kis örömmorzsákat Ha ezt az
ember meglátja, és átéli, az nagyon nagy
tõke lehet. El is szoktam mondani, ami-
kor fiatalokkal beszélgetünk, hogy ezeket
az apróságokat kell észrevenni.

A közéleti szerepvállalással kapcso-
latban: minden tudatos hozzáállás kérdé-
se. Az embernek sorba kell raknia a teen-
dõit. Egy ferences atyától hallottam, félig
vicces, félig komoly megfogalmazásban,
hogy „ne keresd a feladatokat, megtalál-
nak azok téged.” És valóban így van, én
soha életemben nem kerestem a feladato-
kat, kivéve, amikor úgy éreztem, hogy
rám tartoznak, vagy szívesen végzem
õket. Az ember éli az életét körülbelül
ilyen felfogásban, ahogy meséltem, és a
környezet vagy fölfigyel rá, vagy nem.
Persze nem szükségszerû, hogy ha vala-
ki rendesen, becsületesen éli az életét, ak-
kor ahhoz látványos megbecsülés tapad.
Én ilyen szempontból szerencsés vagyok.
Az alkotmánybíróságot például nem le-
het elérni, megdolgozni érte, vagy felké-
szülni rá. Nyilván késznek kell lenni rá,
valamilyen szakmai tudásszintet el kell
érni, hogy szóba jöhessen az ember, de
onnantól kezdve külsõ tényezõkön mú-
lik, szándékosan nem lehet befolyásolni.

KKöötteelleessssééggee eeggyy kkeerreesszzttéénnyy eemmbbeerrnneekk
rréésszztt vveennnniiee aa kköözzéélleettbbeenn??

Igen, abszolút. Itt volt egy érdekes ellen-
tét a szüleim és a keresztszüleim között.
A szüleim inkább azt a fajta életbölcses-
séget hagyták rám, hogy politikai pártba
be ne lépjél, a szélsõséges mozgalmaknak
közelébe se kerüljél, végezd a dolgodat
szorgalmasan, csöndben, becsületesen.
Ez egy lehetséges jó életstratégia. Ugyan-
akkor a keresztszüleimtõl bátrabb, egy
kicsit hitvallóbb felfogást láttam, és ahogy
haladtam elõre a korban, egyre inkább
úgy éreztem, hogy az Úristen talán kicsit
többet vár el, mint azt, hogy szorgalma-
san és becsületesen végezzem a szorosan
vett munkámat. Sokat jelentettek azok
az olvasmányaim, amik a keresztény em-
bernek a modern világban való felelõssé-
gérõl szóltak. A rendszerváltás elõtt val-
lásos felfogást vallva politizálni teljesen
elképzelhetetlen volt. Az ún. nagypolitika
nem is vonzott annyira sohasem. Ettõl
igyekeztem távolságot tartani. De azt,
hogy más porondjai is vannak a közössé-
gi szerepvállalásnak, világosan éreztem.
Ebben az irányban igyekeztem nyitott-
nak maradni. A rendszerváltás után
megváltozott a helyzet, hiszen a vallás-
szabadság – legalábbis formális módon –
megvalósult, kinyíltak a kapuk. Mivel a
politikai pályán tolongtak és tolonganak
azok bõven, akik úgy gondolják, hogy ott
a helyük, én nem vágytam oda. Egyre in-
kább úgy gondolom, hogy igenis a maga
helyén, a maga tehetsége és lehetõségei
szerint nyíltan, bátran vállalnia kell az
embernek keresztényként a közéleti sze-
repet is. Nagyon igaz a régi bölcsesség: a
hatalmat annak kell adni, akit az elkerül.
Aki nagyon abba az irányba megy, hogy
õ majd tudni fogja, mit kell csinálni, olyan
emberre nem szabad a hatalmat bízni. A
közélet szükségképpen a hatalom kisebb-
nagyobb színtere is, és nagyon embert
próbáló. A bûnnek két nagyon veszélyes
pólusa van: az egyik az anyagiakhoz, a
másik a hatalomhoz való ragaszkodás.
Ez nagyon megragadott egy régi lelkigya-
korlaton, és azóta is igyekszem, hogy
csak szolgáljak. A hatalommal való bá-
násmódot az Úristen világosan megszab-
ta, hogyan kell, csak nemigen teszi senki:
aki vezet, az legyen a legkisebb a közös-
ségben. Ezt nehéz megcsinálni, mert a
hatalmi struktúrák olyanok, hogy egész
klientúra épül ki szükségképpen. Tehát,
még ha a vezetõnek meg is lenne az a
készsége, hogy a hatalmát puritán mó-
don gyakorolja, általában nem nagyon
tudja ezt megcsinálni, mert hatalmas kli-
entúra van alatta, aminek lételeme, hogy
kiszolgálja a hatalmat. Nagyon nehéz át-
lépni az árnyékon.

MMeessééllnnee rröövviiddeenn aazz AAllkkoottmmáánnyybbíírróóssáágg
ffeellaaddaattáárróóll??

Ez az intézmény a rendszerváltás pilla-
nataiban jött létre több évtizedes nyugat-

európai tapasztalat eredményeképpen.
Minden jogállam számára nagyon hasz-
nos – bár nem szükségszerû – ha van egy
olyan privilegizált, kiváltságos helyzetû
bírói testület, amelynek a kezében na-
gyon nagy hatalom van. Hiszen ez nem
egy rendes bíróság, nem a különbözõ
ügyek csúcsán helyezkedik el, mint a
Legfelsõbb Bíróság. Az Alkotmánybíró-
ság, ahogy a neve is mondja, kifejezetten
az Alkotmányon õrködik, tehát az állam
alapvetõ jogrendjének az õrzõje. Döntõ
részben a jogi normáknak, jogszabályok-
nak az Alkotmányhoz való viszonyát
vizsgáljuk, mindig csak panaszra. Igazá-
ból azon õrködünk, hogy a magyar jog-
rend egy koherens, összefüggõ, minél csi-
szoltabb, minél árnyaltabb, minél értel-
mezettebb viszonyban álljon az alaptör-
vénnyel. Normakontroll – így szoktuk
mondani kicsit csúnya külföldi szóval –,
ez a tevékenységünknek a fõ területe.
Nem vizsgálunk meg elõre minden tör-
vényjavaslatot. Kizárólag beadványok-
kal, panaszokkal foglalkozunk. Legin-
kább azért mert egy nyitott szemléletû
jogállamban lehet abban bízni, hogy ha
egy jogszabályban van valami fals dolog,
akkor az valakinek a sérelmére úgyis
megmutatkozik. Az illetõ személy, sze-
mélyek, vagy adott esetben egész társa-
dalmi csoportok ezt nyilván észreveszik,
és szót emelnek. A mi jogkörünk meg-
semmisítõ. A legsúlyosabb szankció, ha
egy törvényt vagy jogszabályt egészében
vagy részben megsemmisítünk.

Sok példa van arra, hogy egy-egy po-
litikai erõ a saját szempontjai alapján ér-
tékeli a döntésünket. A mi döntéseink
markánsan, kifejezetten jogi tartalmú
döntések. A nagy politikai erõknek meg-
vannak természetesen a jogi szakértõik,
akik pontosan tudják, hogy mirõl van
szó. A jogilag laikus társadalom irányába
történõ politikai értelmezések már a
kommunikáció színterei, amikhez semmi
közünk nincsen. Maradunk egy távolság-
tartó, diszkrét pozícióban. Talán épp
ezért nem mindig tudunk úgy közvetíteni
a társadalom irányába, ahogyan szüksé-
ges lenne. Csak egy pár hónapja van az
Alkotmánybíróságnak saját sajtóreferen-
se, hogy a sajtóban egy kicsit oldottab-
ban, érthetõbben magyarázzuk el a tár-
sadalomnak a munkánkat és a döntésein-
ket. Azt hiszem, hogy az Alkotmánybíró-
ságot övezõ tisztelet egyik fontos eleme,
hogy akik a politika felsõ síkján mozog-
nak, világosan látják, hogy az Alkot-
mánybíróság tényleg korrekt, legfeljebb
nyelvileg nem mindig könnyen érthetõ
módon fogalmazza meg a döntéseit. Dur-
va politikai támadás azt hiszem, soha
nem érte még az Alkotmánybíróságot. A
magyar jogállamiságnak nagy kincse ez,
hogy az Alkotmánybíróság nagy szakmai
és morális tekintélynek örvend.
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MMIITT KKEELLLL TTUUDDOOMMÁÁSSUULL VVEENN--
NNÜÜNNKK??

Hogy a gyarmatokon legendás
hõsök nem születnek. Tündéri
fény nem veszi körül alakjukat,
csak nemzetmentõk és halottak
fénylenek. A gyarmatokon sértõ-
dött és kicsinyes a nép. Nem di-
csõségre, hanem jóindulatra vá-
gyik. Az idegenek jóindulatára.
Lehet ezt, lehet azt, megengedik
ezt, megengedik azt, enyhül a lég-
kör, meg kell érteni azokat is,
azok is emberek… Nem születik
fény, élet a szellemiek területén.
Az alávetettségnek nincsen fénye
csak homálya.
Hogy az emberektõl elvettek min-
dent, hogy 40 éve mindenki csak
engedelmeskedni tud, hogy úgy
érzi joggal, lop és hazudik.
Hogy Jalta és Potsdam óta se
nyugatra, se keletre nem számít-
hatunk.
Hogy az utódállamok, mint a
„kisantant” az I. világháború óta
létezik.
Hogy két háborút elvesztettünk és a gyõztesek bûnös nem-
zetként kezelnek bennünket.
Hogy nemzetünk történelmét évszázadok óta gyõztes idege-
nek írják.
Hogy termõföldjeinket megmérgeztük.
Hogy erdeinket kivágtuk.
Hogy forrásaink, vizeink, kútjaink mérgezett vizet adnak.
Hogy ünnepeink elenyésztek.
Hogy szokásaink elmerültek a múltba.
Hogy falvaink egyharmadában nincs közigazgatás, nincs or-
vos, pap, tanító, nem vezet oda autóút.
Hogy gyepûje vagyunk egy mesterségesen kettévágott Euró-
pa közepén két katonai pólusnak.
Hogy az alkohol, az öngyilkosságok, a családi erkölcs fel-
bomlása ellenére is vagyunk, még mindig vagyunk, vegyük
tudomásul.
Hogy mindenki ellenére mi magyarok adunk Európának
Európához méltó gondolatokat.
Hogy szenvedésünk, hajlékonyságunk, természetes alkal-
mazkodó képességünk, magányosságunk újra például, szol-
gálhat bárkinek Európában.
Hogy még mindig erõsek és feltámadni képesek vagyunk, a
mindennapokban, az alakuló egyesületekben, építészetünk-
ben, kertjeinkben, újra megült ünnepeinkben és a be se vall-
ható hitben.

MMIITT TTEEHHEETTÜÜNNKK??

Befelé kell fordulnunk, saját
ügyeinket kell intéznünk.
Minden községnek önállónak
kell lennie, önálló közigazgatás,
iskola, munkahely, orvos, rendõr,
kereskedõ legyen.
Meg kell szüntetni a termelés-el-
osztás minden fajtáját, a közpon-
ti adózás mértéktelenségét, a falu
adózzon nagyobb részt önmagá-
nak.
A föld legyen azé, aki mûveli, ha
egy faluban csak három ember
akar gazdálkodni, akkor gazdál-
kodhasson.
A kereskedõ vegye meg a termé-
ket ne a diktátorok, ezért fel kell
szabadítani a nagykereskedelmet
A lakásépítés csak építõiparral
lehetséges, adómentességet az
építõiparnak.
Ne adjon az állam agy fillért se,
de ne is vegye el, ami nem az övé
A tsz-eket fel kell számolni, és
minden falu rendelkezzen saját
történelmi földjogaival, saját tsz-

szel és magánbirtokkal.
A felvásárlás és élelmiszeripar „hadtáp” jellegét azonnal meg
kell szüntetni és visszavinni az u. n. vidékre.
Belül kell megerõsödnünk, ha „nemzetközi kötelességein-
ket” kelet és nyugat egyaránt be akarja hajtani, mert tönkre-
téve, leverve, kifosztva rosszabb lenni, mint megalázott erõs-
ként élni.
Otthonokat, egyesületi házakat, templomokat kell építenünk
magunknak.
A szemetet, a szennyvizet, útjainkat nekünk kell kezelni,
ahogy magunk tettük ezt évszázadokon át, vegyük birtokba
saját utcáinkat, falunkat, városunkat, gyárunkat, földjeinket,
vegyük birtokba azt, ami a miénk: hazánkat.
Helyettünk nem teheti senki más.
Építészetünk legyen a miénk, stílusa, rangja, a mi stílusunk,
mi rangunk legyen, ahogy Bagódón a tönkretett értékbõl új
becsült érték született.
Ahogy Zalaszentlászlón, Bakon és másutt sok nehézséggel
ugyan, de újra van háza a falunak, van hol enni, adni az el-
hagyott öregeknek és fiataloknak és van hol ünnepelni is, le-
gyen másutt is.
Legyen Nagykaporbakon, Poharszepetken, de Vasban, So-
mogyban, Békésben és másutt, hogy magunk lehessünk ha-
zánkban, hogy elhiggyük, nem vagyunk alávalóbbak senki-
nél. És ha mindez nem több mint szórakoztatni a teremtõ Is-
tent, a megalázott Európa közepén akkor is megéri.

Makovecz Imre kiállítása
a szegedi piarista iskolában

AA mmaaggyyaarr oorrggaanniikkuuss ééppííttéésszzeett lleeggkkiieemmeellkkeeddõõbbbb sszzeemmééllyyiissééggéénneekk eeggyy 11998899--eess
zzaallaaeeggeerrsszzeeggii kkiiáállllííttáássááhhoozz íírrtt sszzöövveeggee mmiitt sseemm vveesszztteetttt aakkttuuaalliittáássáábbóóll..
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AA ttuuddááss hhaattaalloomm.. AA zzeennee éélleettéérrzzééss.. IIssmmeerrnnii aa zzeennéétt ééss éérrttõõ--
eenn hhaallllggaattnnii –– ffeennoommeennáálliiss ééllmméénnyy..

Többféle zene él mai világunkban. Hogyan is lehet
ezeket megismerni? Ezeregy módja van. Elsõdleges
szükséglet a fül – melyet hallásra teremtett a Jóis-

ten. Másodsorban valami csatorna kell amelyen ez a hang-
hullám-együttes eljut hozzánk. Hányféleképpen is talál-
kozhatunk zenével? Rádióból, Tv-bõl, kottából elénekelve,
tábortûz körül, manapság interneten keresztül is akár.
Nem utolsósorban azonban ÉLÕBEN – KONCERTEN.

Lehet ezt megközelíteni hivatalosan, jegyet váltva, kiöl-
tözve színházban, mûvelõdési házban szabadtéri színpad
közelében, felnõttebbként kocsmában, szórakozóhelyeken
is. Esetleg mindez „házhoz” jön, tálcán kínálják! Vajon mi-
ért van az, hogy a mostani fiatalok érdektelenséget mutat-
nak a lehetõségek hazájában?

Örömmel és lelkesedéssel jöt-
tem el február 16-án a szegedi
RAMBLING BLUES trió kon-
certjére ide, a piarista gimnázi-
um dísztermébe. Én már tud-
tam, mire jövök, hiszen hallot-
tam õket többször.

A fantasztikus esten nem-
csak a 20-as 30-as évekbõl hall-
hattunk blues zeneszámokat,
hanem napjaink fiatal zenészei-
nek saját szerzeményét, illetve
exotikus, jódlizós „hepaj” zenét.
Kaptunk egy kis ízelítõt a szá-
mok eredetérõl és elõadóiról is.

Nehéz volt ülve hallgatni, hiszen nemcsak az elõadók
mûvészi alakítása, hanem a ritmus is igencsak magával ra-
gadó volt.

Sajnálom azokat, akik nem jöttek el: 90 perc élménytõl
fosztották meg magukat.

TTK
(A zenekar vezetõjével készített interjú a következõ lap-
számunkban olvasható.)

AA kkoorráábbbbii sszzáámmuunnkkbbaann mmeeggjjeelleenntt vveerrss
ééss ffoorrddííttáássaa::

JJoosseepphh FFrreeiihheerrrr vvoonn EEiicchheennddoorrffff
WWIINNTTRRNNAACCHHTT

Verschneit liegt rings die ganze Welt, 
Ich hab nichts, was mich freuet, 
Verlassen steht ein Baum im Feld, 
Hat längst sein Laub verstreuet. 

Der Wind nur geht bei stiller Nacht 
und rüttelt an dem Baume. 
Da rührt er seine Wipfel sacht 
Und redet wie im Traume. 

Er träumt von künftger Frühlingszeit, 
Von Grün und Quellenrauschen. 
Wo er im neuen Blütenkleid 
Zu Gottes Lob wird rauschen. 

Körülem az egész világ behavazottan
hever,
Nincs semmim, aminek örülök,
Elhagyatottan áll egy fa a mezõn,
Régen lehullajtotta lombját.

Csak a szél jár a csendes éjszakában,
És megborzong a fán.
Ekkor lassan megrezzenti csúcsát,
és mint az álomban felkiált.

Az eljövendõ kikeletrõl álmodott 
a zöldrõl és a forráscsobogásról.
Ahol majd õ az Isten dicséretét
új virágruhában hirdeti.

(Szûcs József (10. b) fordítása)

GGEEDDIICCHHTT VVOONN WWIILLHHEELLMM BBUUSSCCHH

ÜÜBBEERR EEIINNEENN VVEERRLLIIEEBBTTEENN

SSCCHHMMEETTTTEERRLLIINNGG

Sie war ein Blümlein hübsch und fein,
Hell aufgeblüht im Sonnenschein. 

Er war ein junger Schmetterling, 
Der selig an der Blume hing. 

Oft kam ein Bienlein mit Gebrumm
Und nascht und säuselt da herum.

Oft kroch ein Käfer kribbelkrab
Am hübschen Blümlein auf und ab. 

Ach Gott, wie das dem Schmetterling
So schmerzlich durch die Seele ging.

Doch was am meisten ihn entsetzt,
Das Allerschlimmste kam zuletzt.

Ein alter Esel fraß die ganze 
Von ihm so heißgeliebte Pflanze.

A fordításokat a nemes@szepi.hu
címre kérjük beküldeni március 19-ig.

DEUTSCHE RUBRIK

Élõ zene – Élõben?

A szegedi Rambling Blues Trio játszott nálunk
(Fotó: Kádár Levente)

AA ZZ II SS KK OO LL ÁÁ NN KK BB AA NN MM ÛÛ KK ÖÖ DD ÕÕ

KK UU LL TT UU RR ÁÁ LL II SS KK ÖÖ ZZ PP OO NN TT
SS ZZ EE RR EE TT EE TT TT EE LL HH ÍÍ VV ÉÉ SS VV ÁÁ RR

MM II NN DD EE NN KK II TT RR EE NN DD EE ZZ VV ÉÉ NN YY EE II RR EE ..
AA  PP RR OO GG RR AA MM MM EE GG TT AA LL ÁÁ LL HH AA TT ÓÓ

AA WW WW WW .. SS ZZ EE PP II .. HH UU HH OO NN LL AA PP OO NN ..
ÉÉ RR DD EE KK LL ÕÕ DD NN II LL EE HH EE TT

AA 66 22 // 55 44 99 -- 00 99 00 -- EE SS TT EE LL EE FF OO NN SS ZZ ÁÁ MM OO NN ..
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A KISMÓKUS FÉL DIÓJA

NEGYEDIK FEJ: CSAK EGY KIS IRIGYSÉG
„Csak az enyém vagy, kis vagyonom, kis autóm, összegyûjtött százezrecskéim.
Megóvlak benneteket a sok prédalesõtõl. Csak azt tudnám, másoknak miért van több?”

Lovagi felelõssgem tudatában kijelentem, hogy a fenti kijelentés nem tõlem származik,
csupán úton-útfélen hallom. Az ellenkezõjét ritkábban.

Szent György

Egyszer egy kismókus talált egy fél
diót. Az erdõszélén kistestvérével
játszott éppen, de a testvérke

semmit sem tudott az egészrõl. A fél dió
ott pihent a fûben, és Mókus Péter, mihe-
lyt észrevette, egy szót sem szólt, csak
zsebre tette. Azt gondolta, hogy olyan
icipici az a fél diócska, hogy ha még
megosztja, alig marad egy falatnyi belõle. 

A testvérke úgyis elfutott elõre, mert
pillét kergetett és vidáman kiáltott neki: 
– Gyere már, Peti! Nézd csak, a szárnya
milyen szép, sárga! És mennyi
áfonyalevél van itt! ... Gyere no, adok
valamit! 

Gombát is szedett. Mosolyogva
hozta, hogy jószívvel megossza. Mókus
Péter mélyen a földre nézett, úgy nem
szerette ezt az egészet! Csak nyelt, csak
nyelt nagyot. Prémes kis zsebében
szorongatta a diófalatot. Majd késõbb,
egy óvatlan pillanatban, ha a testvérke
nem néz hátra, megeszegeti uzsonnára. 
A nap ragyogott, térdig virágban jártak,
száz roskadó mogyoróbokrot láttak, de a
mókus csak a diót vigyázta. Ha rágondo-
lt, összefutott a nyála! ... 

Megizzadt a bezárt mókustenyérke;
a fél dió égette, mint a láng! Sehol egy
zugot nem talált, ahol nyugodtan
bekaphatta volna, mert folyton ott ugrált
a kistestvére. Ezért a drága kincset
mélyebbre süllyesztette a zsebébe. 
Hát, amint mendegéltek, a fodros
patakon ringott egy nyírfakéreg.
Mókusnak pompás csónak! Testvére
hívta: 
– Gyere, szállj be, Péter! 
Õ meg csak duzzogott, állt zsebre dugott
kézzel: 
– Most nem, majd holnap! 
Hogyne, hogy elveszítse közben a fél
diót, vagy beejtse a vízbe, és valaki
meglássa! 

Beljebb az erdõben, egy szép tisztá-
son víg mókusok másztak egy farakásra.
Tizenöt szemfüles gyerek! ... A diót
elõvenni megint nem lehetett, mert biz-
tosan kértek volna belõle. 
Hát fogta, bundácskájába szinte begom-

bolta, és odaszorította a szívéhez. Oly
drága volt kicsiny gerezdje, hisz õ
szerezte! 

A többi mókus hintázott vidáman,
leugráltak az ágat eleresztve. A
testvérkéje is közéjük állt, csak Péter
gubbasztott magában. Dacosan leste,
mikor tudná a fél diót megenni. 
Kérdezték: – Mi bajod? 
– Ö ... ö ... ö ... semmi, semmi! - felelte
búsan, és elszorult a torka. A fél diócskát
most a legmélyebb zsebébe tolta. Majd
késõbb eszi meg. Azért sem ad belõle
senkinek! ... 
... Mire megnyúlt a sok-sok árnyék,
elfáradtak a mókusok, és véget ért a
játék. Megint odajött a testvérke.
Orrocskáját szelíden a füléhez dugta,
úgy súgta: 
– Anyuka vár! Ideje hazamenni az
odúba! Kérte is, hogy vezesse, de Peti
rámordult: 
– Csak siess te szaporán elõre, mert
utolér az este! 

Õ maga hátul baktatott, zsebét kotor-
ta, s kivette gyorsan a kis diófalatot.
Félig kivájta már a mohó, kicsi körme,
amikor fentrõl a bagoly belemordult a
csöndbe: 
– Huhúú! Siessetek, mert indulok
vadászni, ha sötétségbe borul a hegy-
oldal! 

Péter megint megállt a fél dióval, és
hamar visszadugta rejtekébe, nehogy
meglássa a testvére. 

Amikor hazaértek, a nagy fa alatt
Péter körülnézett. A kistestvért a fára
megint el?reküldte, õ meg lopva leült a
fûbe, hogy most! ... no most! ... a féltett

fél diócskát megeszi végre! ... Ó, úgy
belesimult a tenyerébe, oly illatos volt,
húsos és fehér! Nem adta volna oda sem-
miért! 

Jobb így, hogy még anyu sem látja,
mert õ kettévágná menten, hisz' õket
mindig egyformán szereti. De akkor mi
marad neki? Ilyen picit minek felezzen? 
– Így nagyszerû! Bekaplak, fél diócska! 
Fogta ... ám ebben a percben, a
szemközti bokorban valami rezzent!
Talán a nyest maga? Az leskel itt, ha
közeleg az éjszaka! 

A fél diócska nagyot koppant. Ki
tudja, hová pottyant! S uccu neki!
Kúszott az irigy Mókus Péter, míg oda
nem ért fel, hol nyitva várta már az
odúajtó. 

A bokorból meg kinézett egy szajkó,
szemtelenül, lármásan és vidáman: 
– Ej, éppen egy ilyen ízes, húsos, fehér
kis fél dióra vágytam! Felkapta cserfes
csõre, s boldogan tûnt el vele az erdõben! 

Odafent Péter nagy könnyet törölt
szét a tenyerével, pedig mindenki
mosolyogva várta, kedves, otthoni arcok.
Anyu se látta, apu se látta a csúf kudar-
cot. És mikor bebújtak a mohaágyba a
kedves kistestvérrel, az halkan odasúgta: 
– De soká jöttél, Péter! Pedig van szá-
modra egy nagy meglepetésem! 
– Ugyan mi? 
– Ma a réten egy fél diót találtam.
Tudtam, hogy szereted. Nézd, elhoztam
neked! 

A jó kis testvér így beszélt, és
képzeljétek! Odaadta a szép dió ... másik
felét! 

Szerencse, hogy a szentjánosbogár
lámpása már kihunyt, mert Mókus Péter
fülig elpirult, hogy lám, a másik, a
kistestvér, aki alig ér neki válláig, s akit õ
becsapott, úgy szereti, hogy odaadná az
egész falatot! 

Úgy szégyellte magát! ... nem kért,
csak egy parányi harapást, és a fejét
lehorgasztotta. Gyomrának a kevés is
jólesett, kis szívét mégis egész éjjel
nyomta a fél diócska ...

Répa és Retek pontyot rendel a vendéglõben.
Répa kettészeli és kiveszi a tálból a nagyobb
darabot.
- Na, ez igazán nem szép tõled! - mordul rá
Retek. - Ha én osztottam volna el, biztosan a
kisebb darabot vettem volna ki magamnak.
- Na, látod! - feleli Répa. - Azt kaptad!

A misszionárius, aki kannibálokat ment
téríteni, hazamegy szabadságra. A barátai
érdeklodnek, hogy nehéz-e a hittérítés?
– Hát elég nehéz, de annyit már elértem,
hogy pénteken csak halászt esznek. 

Forrás: Óvári sárkánykönyv
Matusz Péter grafikája



Idén, február 18-án
és 19-én, immár 7.
alkalommal került

megrendezésre a
SzePi-Kupa Nemzetközi Középiskolás
Teremlabdarúgó Torna. A rendezvény fõ
céljai változatlanul a labdarúgás népsze-
rûsítése, valamint versenylehetõség bizto-
sítása a középiskolás korosztály számára,
de gimnáziumunk a testvériskolákkal való
kapcsolattartás egyik fõ lehetõségének is
tekinti a SzePi-Kupát. Ennek megfelelõen
a 10 szegedi és 2 vidéki (Makó, Kecskemé-
ti Piár) csapat mellett, ezúttal egyedüli
külföldi indulóként, temesvári testvérisko-
lánkat is vendégül láttuk tornánkon. A te-
mesváriak nem kevés áldozatot hoztak,
hogy eljöhessenek Szegedre. Egyrészt,
meglehetõsen hosszú utat tettek meg egy
mikrobuszba tömörülve, másrészt még fi-
zetniük is kellett a határátlépésnél. Az
aradiak hasonló okokból kifolyólag nem
vállalták az utat, így fordulhatott elõ, hogy
idén csak egy külföldi csapat vendégeske-
dett a tornán. Edzõjük, Garlovics Gyula
jókedélyûen nyilatkozott lapunknak va-
sárnap, az eredményhirdetés után: 
– Önök voltak idén az egyetlen külföldi
csapat a mezõnyben. Elégedettek a körül-
ményekkel?
– Maradéktalanul. Nagyon kellemes kör-
nyezet fogad itt minket már évek óta, jó a
szállás, jó a menza, és kedvesek az itteni
emberek is. Úgyhogy, szívesen jövünk el
majd jövõre is Szegedre.
– Ma már csak nézõként voltak jelen.
Csalódottak emiatt?
– Nem mondanám, én elégedett vagyok a
csapattal. Szívvel-lélekkel harcoltak a srá-
cok, csak hát egyelõre ennyi a tudásuk.
– Önnek van viszonyítási alapja. Hogy lát-
ja, Romániában vagy itt, Magyarországon
van magasabb szinten az iskolai foci?
– Jó kérdés… Nehéz összehasonlítani
ilyen szempontból a két országot, mert
Romániában rosszabbak a körülmények.
Temesváron például nincs is teremtorna,
mert egész egyszerûen nincs hol megren-
dezni. Így összességében talán iskolai
szinten a magyar foci jobban áll, bár kint
is van sok ügyes fiú. Viszont a román
nagyválogatott jobb, mint a magyar!
– Hát, ezzel sajnos nem tudok
vitatkozni…     

Összesen tehát 14 csapat indult idén a
SzePi-Kupán, és ezek 4 csoportba lettek
beosztva. Hogy miként, arról csapatunk
edzõje, Zsova Tamás tanár úr nyilatko-
zott:
– Három csapatot kiemeltünk az alapján,
hogy az elõzõ években õk voltak a legered-
ményesebbek a kupán, és magunkat is ki-
emeltük a házigazda jogán. Így mind a
négy csoportba jutott egy kiemelt, mellé-
jük sorsoltuk ki a többi csapatot. Ezzel az
volt a célunk, hogy legalább az elején elke-
rüljük azokat a csapatokat, akikrõl elõze-
tesen is tudtuk, hogy erõsek lesznek. Két
négy, illetve két háromfõs csoport volt, s

mi az egyik háromfõsbe kerültünk, ami
azért is volt jó, mert sejteni lehetett, hogy
egy esetleges gyõzelem esetén már egye-
nes út vezet majd a nyolcas döntõbe. A
sorsolás kedvezõen alakult számunkra,
hiszen kevésbé erõs csapatokat kaptunk
ellenfélül.

Csapatunk kedvezõ elõjelekkel vár-
hatta tehát a csoportmérkõzéseket, me-
lyekre február 18-án, szombaton került
sor, habár az elsõ számú kapusunk, Tóth
Péter (11.b) betegség miatt nem tudott
részt venni a tornán. Így a csapat összeál-
lítása: 

Álló sor: Borbás Bálint, Jagicza Gergely
(11.a), Köröndi Péter (11.b), Góré Dániel
(12.a), Szûcs Bálint és Dávid Ferenc
(11.a); Guggolnak: Fudala Márk (11.b),
Szrenka Tamás (10.b), Szrenka Gábor
(10.a) és Szrenka Szabolcs (12.b).

Az elsõ mérkõzésen bebizonyosodott,
hogy valóban verhetõ ellenfelekkel állunk
szemben, de sajnos egy-két buta kapott gól
miatt alulmaradtunk, a Tömörkény nyert
3-1-re. Így aztán a második csoportmecs-
csen abban a tudatban léphettünk pályá-
ra, hogy ha ezt a meccset is elszúrjuk, ak-
kor holnap már be se kell jönnünk. De mi
vasárnap is játszani akartunk, hát össze-
kaptuk magunkat és a rendkívül gyenge,
legalábbis rendkívül gyengének tûnõ Kos-
suth Zsuzsa ellen 4-0-ra nyertünk. Azon a
napon már nem volt több meccsünk, hát a
csapat zöme hazaindult. Õk másnap csak
hosszú gyõzködés után voltak hajlandóak
elhinni a maradóknak, hogy tegnap, a cso-
port utolsó meccsén a Kossuth Zsuzsa va-
lósággal megtáltosodott és 4-0-val átgázolt
a Tömörkényen. Márpedig ez történt, és
így – körbeverés után –  legjobb gólarány-
nyal mi lettünk a csoportelsõk. Így a má-
sodik csoport második helyezettjével, Ma-
kóval mérkõzhettünk meg a négy közé ju-
tásért. Makó ellen jól játszottunk, s bár itt
is kaptunk egy-két könnyen elkerülhetõ
gólt, összességében végig uraltuk a mecs-
cset, és 4-2-re nyertünk. A döntõbe jutá-
sért az addig remeklõ Hanságit kellett vol-
na legyõznünk. Nem sikerült, de helytáll-
tunk, „csak” 4-2-re kaptunk ki. Remény-
kedve vártuk viszont a bronzmeccset, so-

ros ellenfelünkkel, a
Gábor Dénessel
ugyanis a SzePi-Kupa
elõtti szerdán arány-

lag szoros, kiegyenlített edzõmeccset tud-
tunk játszani. A mostani meccs sem ho-
zott teljesen sima Gábor Dénes-gyõzel-
met, de végül a vendégek nyertek 5-2-re.
Így nekünk maradt a 4. hely, no meg a
tisztes helytállás, de ennél nagyobb ered-
mény elérésében nem is reménykedtünk
igazán.

Zsova tanár úr így értékelte a látotta-
kat:
– Én meg vagyok elégedve, és nagyon örü-
lök neki, hogy ilyen eredmény született,
elsõdleges célom az volt, hogy a nyolc kö-
zé jussunk. Már ez is nagy eredmény.
Szerintem a csapat a Galamb (Makó) el-
len játszott a legjobban: ott mindenki jó
teljesítményt nyújtott. A négy közé jutás-
nak már tényleg nagyon örültem. Ott már
csak jobb csapatok voltak nálunk. Tehát
összességében elégedett vagyok, a negye-
dik helyet jónak tartom, ez most egy kis
önbizalom növelõ. Remélem, hogy ez segít
majd a késõbbiekben. És külön köszönet
Köröndi Péternek, aki Tóth Peti távollét-
ében beugrott kapus posztra és – bár kicsit
talán ijedten, de – lelkesen védett.

Ami a többi csapatot illeti, vasárnapra
már csak egy nem szegedi csapat, a Makó
maradt versenyben, de rajtunk ugyebár
õk sem jutottak már túl. Tehát a mostani
SzePi-Kupa a szegedi csapatok uralmát
hozta, de remélhetõleg a messzebbrõl ér-
kezõknek sem ment el azért a kedvük et-
tõl a fajta megmérettetéstõl. A döntõbe
rajtunk keresztül a Hansági, illetve – a
Gábor Dénest hetesekkel legyõzve – a De-
ák jutott be. Utóbbi csapat revansra ké-
szült, ugyanis még a szombati csoport-
mérkõzések alkalmával a Hansági simán
3-0-ra nyert a két csapat mérkõzésén. A
Deák végül sikeresen kiegyenlítette a
számlát, minden a szombati meccsen be-
kapott gólra góllal válaszoltak a döntõben,
ahol ezúttal õk nyertek, éppen 3-0 arány-
ban. A vándorserleg tehát mostantól egy
évig a deákosok vitrinjében díszeleg majd.
Edzõjük, Dargó Ferenc készséggel vála-
szolt kérdéseimre:  
– Megnyerték a kupát, gondolom jövõre is
szívesen látogatnak majd hozzánk…
– Természetesen igen, most is nagyon szí-
vesen jöttünk. Nagyon színvonalas torna
volt, nem voltak durva szabálytalanságok,
a játékosaim úgy edzõdhettek, hogy köz-
ben nem volt veszélyben a testi épségük.
De a legfontosabb tényleg a színvonal volt.
Büszke vagyok a gyõzelem miatt a fiúkra,
és õk is büszkék lehetnek magukra.

A különdíjasok: legjobb játékos Bai
Szabolcs (Tápai Antal Szakközépiskola),
legjobb kapus Kander Máté (Deák),  gólki-
rály Géczi Tibor (Gábor Dénes).

Borbás Bálint 11.a
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– Rembrandt festményén Ábrahám be-
fogja föláldozásra szánt fiának a sze-
mét. Miért?
– Hogy ki tudja végezni...

– Az esszénusok csak nemrég bukkan-
tak föl...

– I. Ulászlót Luxemburgi Zsigmond ha-
lála után rakták meg királlyá...

– Illyés Gyula már egészen fiatalon ...
na jó, nem annyira egészen fiatalon,
de már írogat...

– Miben áll Illyés politikai meggyõzõdé-
se?
– Illyés meg van gyõzõdve a politiká-
ról...

– Hogyan nevezzük más néven a luthe-
ránusokat?
– Evangélista

– Jeanne d’Arcot kiadták az angolok-
nak, akik mágiával megégették...

– Az orleans-i szûz gyõzelmet aratott
az angolok fölött. Tettéért azonban
máglyahalálra ítélték...

– A királyi monopólium kibányászásá-
ért a bányászok urburát fizettek...

– Károly Róbert nem szedte be a mono-
póliumot, mert a magyar forint erõs
volt...

– Károly Róbertnek olyan hatalma volt,
mely tekintélyt vont maga után...

– A humanizmus középpontjában egy
ember áll, ezért emberközpontúságnak
is nevezzük...

Papp Attila gyûjtése
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Ebben a hónapban egy Márai-idézetet rejtettünk el megfejtésként. A megfejté-
seket 2006. március 19-ig kérjük bedobni szerkesztõségi postaládánkba,

vagy elküldeni e-mail címünkre: piarfutar@szepi.hu. Elõzõ rejtvényünk megfej-
tése: Mert meggyógyította az anyósát. Makhajda Péter (9.a) nyert könyvet. Jutal-
mát átveheti a könyvtárban.
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Köpések aranyból

Hátsó Fertály
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A KOMMUNIZMUS 7 CSODÁJA

1. Mindenkinek volt munkája.
2. Bár mindenkinek volt munkája,
senki sem csinált semmit.
3. Bár senki sem csinált semmit,
a terv 100% fölött volt teljesítve.
4. Bár a terv 100% fölött volt teljesítve,
mégsem lehetett semmit kapni.
5. Bár nem lehetett semmit sem kapni,
mindenkinek megvolt mindene.
6. Bár mindenkinek megvolt mindene,
mégis mindenki lopott.
7. Bár mindenki lopott,
mégsem hiányzott soha semmi.
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léknapja: február 25.


