


Gimnáziumunkban a felvételi el-
beszélgetés idõpontja: 2007.

március 3. Jelentkezési lap igényel-
hetõ az iskola titkárságán vagy letölt-
hetõ a www.szepi.hu honlapunkon.

Március 8-án csütörtökön  Kodály
Zoltán születésének 125. és ha-

lálának negyvenedik évfordulója al-
kalmából népdaléneklési versenyt
rendez iskolánk. Információ: Lajos
István tanár úrnál.

Március 22-én lesz a Vers- és no-
vellapályázat beadási határide-

je. Bõvebbet a magyartanároktól.

Iskolánkban március 23. és 24-én
tartjuk a diák-lelkigyakorlatot.

Irány a Császárváros! Az iskolai ta-
nulmányi kirándulás idõpontja már-

cius 30-31. (péntek tanítás után és
szombat). Helyszín: Bécs. Utazás:
autóbusszal. Tervezett útiköltség:
5000,-Ft. (a szálláshoz hálózsák
szükséges, étkezés egyénileg)

Az idei Humorfesztivál végered-
ménye: I. Kasza Olivér–Szupera

Péter (Nóti Károly: Gõzliba), II. 11. A
osztály (Dada –saját produkció), III.
8. A osztály (Híradó – saját produk-
ció). Gratulálunk!

APiár Futár idei lapszámai letölt-
hetõk a szegedi piaristák honlap-

járól: 

www.szepi .hu

A SSZEZEPP IIPressPress jelenti

Abûn jelenté-
se nem is-
m e r e t l e n

egy piarista diák-
nak, de egy átlag
embernek sem. Na-
ponta követünk el
bûnt, hol kisebbet,
hol nagyobbat. Vi-
szont a lényeg nem
az, hogy elkövet-
tük, hanem az,
hogy utána megbánjuk-e. Hiszen a
megtörtént dolgokon nem lehet vál-
toztatni, azokat csak „megjavítani”
lehet. Mondjuk egy bocsánatkérés-
sel, vagy egy apró figyelmességgel.
Nem kell nagy dolgokra gondolni, a
kis dolgokkal is meg lehet váltani a
világot. És mivel húsvét közeledik,
meg a negyven napos böjt önmeg-
tartóztatással, ráeszmélhetünk pici,
vagy akár nagy bûneinkre. Fontos
ilyenkor, hogy tegyük tisztába ma-
gunkban, mit is vétkeztünk. Ilyenkor
talán ez a legfontosabb az önmeg-
tartóztatás mellett. Hiszen a negy-
ven napon át tartó böjt elvileg korlá-
tokat szab étkezésünkben, de fala-
kat bont le a lelkünkben. Jézust
negyven napon át kísértette a sá-
tán, most minket kísért negyven na-
pig a fogyasztói világ, na meg a hû-
tõ. Bár, nem minden diákra vonat-
koznak a böjt szigorú szabályai,
azért õk is megpróbálhatják magu-
kat, ugyan mennyit is bírnak ki. Per-
sze, az étel „megvonásának” szim-
bolikus jelentése van, nem az a fõ

pont, hogy nem tölt-
hetjük meg a ben-
dõnket. A fontos in-
kább az, hogy be-
lülrõl tiszták le-
gyünk.

A mai világ fur-
csán néz a keresz-
tényekre. Nem értik
meg, keresve a ra-
cionális magyará-
zatokat, hogy miért

kell az embereknek tipródniuk, és
miért nem mennek be a legközelebb
esõ gyorsbüfébe, hogy jól teleegyék
magukat húsvét közeledtével. Erre
a racionális válasz: a hit. Ez az egy-
szerû szócska. Sokat jelent azok-
nak, akik már megtapasztalták, vi-
szont sokat veszítettek azok, akik
nem fedezték fel eddig önmaguk-
ban. Úgy nem lehet hinni, hogy min-
den nap templomba járok. Úgy kell
hinni, hogy magunkban érezzük en-
nek az érzésnek a kiindulópontját.
És ha már a központban vagyunk,
akkor valójában nem teher egy
olyan kis megpróbáltatás, mint a
böjt.

A következõ negyven nap alatt
mindenki találja meg maga a saját
bûneit, és féltve õrizze magában a
titkot: a hit nem árucikk, a hit nem
kapható kereskedelmi forgalomban,
a hitet meg kell tapasztalni. Evvel
bocsáttatnak meg bûneink. És a bé-
ke ezután következik.

Török Tibor
fõszerkesztõ
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CHOLNOKY VIKTOR: Aforizmák
Nem próféta az, aki vizet nem prédikál és bort nem iszik.

Megvonási tünetek

Báli leltár

(Sz)epicentrum 2

Kérjük támogassa a
DUGONICS ANDRÁS

PIARISTA GIMNÁZIUM
tanulóit adója 1 %-ának a

D U G O N I C SD U G O N I C S
A N D R Á SA N D R Á S

A L A P Í T V Á N YA L A P Í T V Á N Y
javára történõ
felajánlásával!

Adószám:
19083924-1-06

Afarsangi báli szezon kezdetén,
január 19-én rendeztük meg az
immár hagyományos piarista

alapítványi bálunkat. 
A tavalyi esztendõvel ellentétben most
az iskola tornatermét választottuk hely-
színül. Erre azért volt szükség, mert a
jelentkezõk létszáma meghaladta a
250 fõt. Az aulában már nem fértünk
volna el kényelmesen. 

A zenét a Jaffa trio együttes szol-
gáltatta.  A farsangi hangulatot Juhász
Róza és Benkõ Péter színmûvészek
pazar mûsora fokozta.

A konyhai dolgozók finom hidegtá-
lakat és salátákat, valamint remek mar-

hapörköltet és töltöttkáposztát készítet-
tek. Mindenki kedvére válogathatott a
finom falatok közül. A helyben készített
vacsora lényegesen olcsóbb, mintha
vendéglátó egységbõl hozatnánk. Ez
az összeg is növelte a bevételeket.
Idén 447 302 Ft-ot sikerült befizetnünk
az alapítvány kasszájába. Köszönjük
hogy sokan megtisztelték a rendezvé-
nyünket. Külön köszönet azoknak, akik
támogató jegyet vásároltak, illetve
azoknak akik értékes tombolatárgyakat
ajánlottak fel. 

Reméljük, hogy a jövõ farsangkor
újra találkozunk.

Angyal László



A tél szerelmesei

Az idei sítúra sokban követte a hagyományokat:
ismét Szlovákiába mentünk, ismét megvolt a
szokásos izgalom, ismét a vasárnapi mise

után indultunk.
De miben volt különleges? Már az odafelé vezetõ

úton utolért minket a baj: ugyanis elromlott az egyik
busz visszapillantó tükre. Ez csak egy jó órás szervi-
zelés után javult meg, így a hatórásra tervezett út
még tovább tartott. De ez sem szeghette kedvét a
csapatnak. Gõzerõvel indultunk tovább, majd végre
valahára elértünk a határhoz, ahol viszonylag (a szer-
vizhez képest) gyorsan átengedtek és így haladtunk
tovább. Félõ volt, hogy csak fényképen látunk havat,
de szerencsére, ahogy haladtunk Donovaly felé, egy-
re több hófoltot fedeztünk fel, ami késõbb összefüg-
gõ hóréteggé alakult. Így érkeztünk szálláshelyünkre,
ami a „Vesel hotel” névre hallgatott, és különlegessé-
ge, hogy legalább annyi magyar volt, mint szlovák.
Legnagyobb elõnye, hogy pályaszállás volt, vagyis a
pálya közvetlen a szállás mellett volt. Ezen kívül
nagyszerû volt még a svédasztalos kiszolgálás, és a
sokféle esti szórakozás (biliárd, csocsó, csajok…).
De hiába volt a szálloda kétcsillagos, az ágyak mégis lesza-
kadtak néhány súlyos piarista diák alatt.

Emellett mindig akadt néhány hajnalig bulizó szlovák,
akikkel szívesen elcseréltük volna leszakadt ágyainkat. De a
lényeg, amiért odautaztunk, maga a síelés – hamisítatlan
felvidéki sípályákon. Legtöbben (köztük én is) csak a kék jel-
zésû pályákat vették igénybe, ami köztudottan a legveszély-
telenebb – leszámítva a csetlõ-botló kezdõ magyar síelõket,
akik ön- és közveszélyes módon bizonyítják a világnak, hogy
mégiscsak lovas nemzet vagyunk és nem síelõs. Akik kime-
részkedtek a piros, vagy fekete pályákra, azok valódi lejtõ-
kön találkozhattak a valódi veszélyekkel.  Egyik társunk itt
közelebbi ismeretséget kötött egy snowboardossal, majd a
besztercebányai baleseti sebészettel.

Egy beszédes nénitõl megtudhattam, hogy szerencsések
vagyunk, hogy havon síelhettünk, nem pedig a tavaszi réten

sétálhattunk, mint a korábban ideérkezõk.
Mint minden sítúrának, ennek is a hazautazásunk vetett

véget, melyet szokás szerint végigaludtunk és csak a szege-
di napsütésre ébredtünk.

Béni Péter 9. A

Hónapokkal korábban elkezdõdött a szervezés:
Dékány tanár úr szorgalmasan utánajárt mindennek.
71 diák és hat tanár indult el vasárnap a mise után két

autóbusszal. Még Carlost,  a nálunk tanuló venezuelai diákot
is elvittük, õ bizony nemigen látott még eddig havat. Meg is
csodálták az útlevelét a határon: több mint fél órát nézeget-
ték. Az úticél a „Vesel szálloda” volt, ami pályaszállás, így
gyalog meg lehetett közelíteni a sípályákat. Az elsõ három
nap gyönyörû idõben tanulhattak síelni a kezdõk, a haladób-
bak és a profik pedig rögtön a komolyabb pályákat is élvez-
hették. Elsétálhattak a Telemix felvonóhoz, amely január 27-

e óta üzemel – kiválóan. 1361 méter magasra viszi fel
a síelõket, a Nova hola csúcsra. Egyszerre ülõkés fel-
vonó, amibe hatan ülhetnek egy sorban és minden
hetedik helyen egy kabin jön. Szinte alig kell sorban
állni, de a közelebbi pályán lévõ kilenc(!) felvonó is
nagyon lecsökkenti a várakozási idõt. A megvásárolt
síbérlettel bármelyik liftet lehet használni. Gyakran
szikrázó napsütésben mindenki annyit síelhetett,
amennyit csak bírt. A pályák kiváló állapotban van-
nak, rendszeresen gondozzák õket ratrakkal, ami egy
hótaposógép. A szálláson napi háromszori étkezést
kaptunk, ami bõségesnek bizonyult, igaz, alighanem
a marokkói import paprika többek emésztését erõsen
próbára tette. Csak az utolsó napon volt rosszabb az
idõ, a leszálló ködben lecsökkent a látótávolság, a ru-
hák átáztak. Az biztos, hogy élvezetes volt az együtt
eltöltött pár nap, és élményekkel feltöltõdve érkez-
tünk haza mindannyian, egészségesen. További in-
formációk a területrõl magyarul is a http://www.park-
snow.sk/ honlapon.

Sík Péter

CHOLNOKY VIKTOR: Aforizmák
Könnyû szerénynek lenned, amikor dicsérnek. Akkor légy szerény, amikor szidnak!
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Sífelvonulás

Két lesiklás közt



Miért? Senki nem
tudja. Jöttek és
meg támadtak .

Ránkrontottak a szarvasok. De szeren-
csére hideg maradt (a háború). Hétfõn
még mi sem sejtettünk semmit: hosszas
órákat töltöttünk a Magyar Államvasutak
társaságában, csak azért, hogy a busz-
ra zsúfolódást is tudjuk értékelni. De ez
se tántorított el.  Hétfõ este birtokba vet-
tük a szállást: Hárskút, mûvház. Nyug-
hatatlan, kóborló szellemeink (a taná-
rok) nem hagytak nekünk egy perc
nyugtot se, rögvest vacsoránk elköltése
után felfedeztük, mily fekete is köröttünk
a hegy, az erdõ, a sár, az éjjel. Számos
tekervényes ösvényt, bokrot eltévedés-
re hívó hegyi tüneményt legyõzve
visszatértünk meleg hálózsákjainkhoz.
Kedden kakaót ittunk reggelihez, bár
késett a tej, de egy (kedves, jóságos...)
néni utánunk hozta. Feltöltõdve indul-
tunk el újabb érdekességek után, felfe-
dezni, hogy mily színes az éjjelente fe-
kete hegy, erdõ, sár. Az úton vidám za-
jok kísértek, kidõlõ korhadt fák reccse-
nése csevegés, kacagás, cuppogás (a
sár). Bakonybél tisztes községig szá-
mos szépet láttunk: patakot híddal, ki-

csiny házat, kéménnyel, csipkebogyót,
sárga jelzést. Bakonybél vendégszere-
tetét sugározta ránk már érkezésünk
hetedik percében Sanyi testvér, (a noví-
cius) a bencés rend helyi delegátusa
(egy személyben), ki örömmel beszélt
nekünk szerény életükrõl, munkájukról,
és kicsit félve ugyan, de bepillantani en-
gedett minket gyógyfüves kertjükbe,
gyertyaöntõ mûhelyük-
be is. Puritán ebédünk
elfogyasztása után a pi-
henés távoli reményétõl
hajtva indultunk Hárskút
felé. Bár, ameddig lehe-
tett, ismeretlen új tájon
haladtunk, az út vége
felé (1 óra volt még hát-
ra) már ismerõs köveket
tapodtunk. Hirtelen
hangzott fel: senki nem
várta éktelen dübörgés
morajlás zúdult a nya-
kunkba. Csak kapkod-
tuk rettegve a fejünket,
amikor habzó szájjal (ri-

adt õzike szem) felénk
vetette magát a megva-
dult (megvadított) szar-

vascsorda (5 fõ). Mindmáig megmagya-
rázhatatlan okból rohantak keresztbe át
az úton, de tény hogy megtették. Egy a
csordától elszakadt egyed az azóta
csak Szarvasugrató (Petrovszki)
Györgynek rontott – kis híján fejbe rúgta
õt – átugrott berezelt csoportunk felett.
Az élmény sokkjától kábultan értünk a
szállásra. A szerdán már a hazajutás

reményétõl volt boldog a
csapat. Bár még utoljára
(egyben elõször) fel-
másztunk a kilátóra, és
végigtekintettünk há-
romnapi birodalmunkon.
Lefelé végigcsúsztunk a
sárban. Néha kidöntöt-
tünk egy-egy fát. Ebéd
után nehéz munkával ki-
takarítottuk a nyomaink-
at viselõ mûvelõdési há-
zat, és eltelve emlé-
kekkel tértünk meg ott-
honainkba.

Kiss Ferenc 9. B

Január elsõ hetében
az újraválasztott
provinciális gazda-

sági ügyekért felelõs
asszisztensévé válasz-
totta Szilvásy László ta-
nár urat, iskolánk igaz-
gatóját. Milyen feladatai
vannak az assziszten-
seknek?

A rendtartományt a tarto-
mányfõnök vezeti, az õ
segítésére négy asszisz-
tenst választ a tartományi
káptalan. Elsõdleges fel-
adata tehát az asszisz-
tensnek, hogy a konzisztóriumban (ez a
tartományfõnök és négy asszisztense
tanácsának a neve) a véleményével se-
gítse a tartományfõnököt. Mind a négy
asszisztensnek van egy munkaterülete,
ahol tevékenykedik: van, aki a közössé-
gekért felelõs, van, aki a pedagógiai
munkáért, van, aki a képzésért. Én a
gazdasági ügyekért.

Miért van szüksége egy szerzetes-
rendnek ilyen asszisztensre? Milyen
gazdasági „ügyei” vannak a piaris-
táknak?

Egy szerzetesrendnek
nem biztos, hogy sok gaz-
dasági ügye van, de egy
iskolafenntartó rendnek
van jó néhány olyan intéz-
ménye, amirõl anyagilag
is gondoskodni kell... 

Mindenekelõtt az is-
kolák mûködéséhez szük-
séges forrásokat (vagyis
egyszerûbben a pénzt)
kell biztosítania a gazda-
sági asszisztensnek és
munkatársainak, mert
nem egyedül kell végezni
ezt a munkát. A másik fon-

tos feladat az iskolaépületek mûszaki
állapotának a fenntartása és ha kell javí-
tása (általában régi épületekben mûköd-
nek a piarista iskolák, pont a szegedi is-
kola az egyetlen kivétel). A legnagyobb
konkrét feladat a következõ években a
budapesti Váci utcai piarista épület na-
gyobbik részének a felújítása. Ez lesz
az új otthona a pesti piarista iskolánaik
is, mivel a jelenlegi Mikszáth téri épület
nem a miénk.

Miféle változásokat jelent ez az új fel-
adat a szegedi piarista iskola igazga-
tója életében?

Egyelõre azt jelenti, hogy hetente két
napot Budapesten kell lennem, de
hosszabb távon sajnos azt, hogy oda is
kell költöznöm. Ez valószínûleg a nyá-
ron lesz esedékes, bár még nincs errõl
végleges döntés...

A szegedi iskola mit jelent az Ön szá-
mára? Itt kezdett ténylegesen „pi-
aristálkodni”, most pedig vezeti is az
intézményt. Minden bizonnyal össze-
nõttek.

Ez nehéz kérdés, mert nehezen tudom
megfogalmazni, mi mindent is jelent ne-
kem ez az iskola. Elõször is az itteni pi-
arista rendházi közösségben nagyon jó
élni, mert figyelmet és elfogadást ta-
pasztalhatok meg. Itt kezdtem tanítani,
lettem osztályfõnök, majd igazgató. Az
itteni tantestületben barátokkal dolgoz-
hatok együtt, baráti közösségben. A ta-
nári munkában az itteni diákok adtak
erõt vagy tettek kétségbeesetté. A ko-
sárlabda szintén nagyon fontos része
az életemnek, és az itteni csapatokkal
éltem át örömöt és bánatot, tanul(t)unk
meg együtt Csapattá válni. Mivel egyéb-
ként is szegedi vagyok, a város is na-
gyon kedves számomra...

SZEPIPRESS

Szarvaskaland

„Itt baráti közösségben dolgozhatok”

(Sz)epicentrum

CHOLNOKY VIKTOR: Aforizmák
Vajon mit szólna hozzá a gólya, ha megmondanák neki, hogy nem õ hozza a gyermekeket.
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Eröltetett menet...

Egy szegedi piarista:
Szilvásy László



Oskolai mondandó

CHOLNOKY VIKTOR: Aforizmák
Minden ember annyit ér, amennyi fájdalmat elbírni képes.
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1937
Április 18-24. Sebes Ferenc rendfõnök
meglátogatta a társházat, és több isko-
lai órát megtekintett.

Szeptember 26. A Dóm téri eucharisz-
tikus ünnepségen volt jelen az iskola.
Október 13. A tanulóifjúság Klebels-
berg Kuno lelki üdvéért bemutatott
gyászmisén vett részt.
Október 24. A finn közoktatásügyi mi-
niszter tiszteletére a városi színházban
rendezett ünnepségen voltak a tanulók.
November 3. A püspök úr meglátogat-
ta a VII. osztály hittanóráit, és elnökölt a
VIII. vizsgáin.
November 25-27. Háromnapos ünnep-
ség keretében hódolt az ifjúság az Eu-
charisztikus Krisztus elõtt.

1938
Január 16. A VIII. osztályban délelõtt
francia matinét rendeztek nagyközön-
ség elõtt.
Március 5. Az Önképzõkör szakosztá-
lyaként megalakult a Tóth János Falu-
szeminárium. Az önképzõkör felkereste
a külvárosi kultúrházakat, kulturális mû-
sort adott.
Március 19. Bárdos Lajos meglátogatta
az iskola Énekkarát.
Május 7. Az intézet egyik osztálya a
Horthy Miklós laktanyában leleplezett
ellenforradalmi emlékmû avatására
ment.
Május 17-20. és június 7-14. Megtar-
tották az írásbelit és szóbeli érettségi
vizsgákat. Jelesen érettségizett Pauncz
Rezsõ, jól Graselly Gyula, késõbbi aka-
démikusok.
Június 19. A Te Deum napja. Ekkor
nyílt meg a rajzkiállítás. A Bélyeggyûjtõ
kör bélyegkiállítást rendezett.
Tanév folyamán A tanácsterem szá-
mára Dorogi Imre megfestette Magyar
Gábor, Cserép Sándor, Szinger Kornél,
Bontó József, Keller János, Prelogg Jó-
zsef, Kiss István, Dr. Tihanyi Béla igaz-
gatók arcképét.
Filmoktatás keretében a minisztériumtól

kapott gépen 43 ismeretterjesztõ filmet
148 alkalommal vetítették. Nagyobb ki-
rándulások segítésére bevezették az Is-
kolatakarékot. Megerõsödött a termé-
szetrajzi kör és a Magyar Gábor szava-
lókör, a Fotókör, a Sakk-kör, a matema-
tikai és fizikai kör munkája.
Október 28. Az erdélyi irodalomról hall-
gattak a diákok elõadást.
November 10. A visszatért területek
örömére ünnepséget tartottak.
November 11. Az ifjúság délelõtt 11 és
1 óra között három csoportban rádión
hallgatta a közvetítését a kormányzó úr
kassai bevonulásáról.

December 19-21. A Szent István-évtõl
háromnapos megemlékezéssel bú-
csúztak. A püspöki szentmise kereté-
ben a beszédet Sík Sándor mondta.

1939
Február 5. Az Önképzõkör a díszte-
remben ünnepelte Sík Sándor 50. szü-
letésnapját.
Március 4-31. Öt péntek délután a VI-
VIII. osztály növendékeinek és a szüle-
iknek tíz életpályát ismertettek volt ta-
nítványok, a Diákszövetség tagjai.
Április 22-29. 92 tanuló tanulmányi ki-
rándulás keretében Kassa és Rozsnyó
környékén járt.

Május 10-14. A visszatért Garam völ-
gyét tanulmányi kiránduláson 52 tanuló
kereste fel.

Június 1. Hagyománnyá vált Magyar
Könyv ünnepérõl az iskolai megemlé-
kezés. 
Tanév folyamán Megalakult a Diák-
kaptár (az ország 30 középiskolájában
szervezték meg a diákok kereskedelmi
szellemre nevelését) 29. sz. fiókja az is-
kolában. Az Önképzõkörben az újabb
költõk (Sík Sándor, Mécs László, Ju-
hász Gyula, Reményik Sándor) mûvé-
szetét ismerték meg. A Természettudo-
mányi körben elõadás hangzott el Jed-
lik Ányos és Stein Aurél munkásságá-
ról, az olasz autóutakról, Münchenrõl, a
hormonokról, a visszatért Felvidékrõl. A
Tóth János Faluszeminárium havonta
megjelenõ plakátjain érdekes adatokat
jelenített meg. A Magyar Gábor szava-
lókörben havonta 8-10 számból álló
mûsorú gyûlést tartottak.

1940
Február 29. Mátyás király halálának
évfordulóján megemlékezést tartottak.
Március 1. Horthy Miklós kormányzó
országlásának 20. évfordulóján isten-
tiszteletet tartottak.
Húsvéti lelkigyakorlat A tanulók 4 fél-
napot töltöttek az iskolában, 10 beszé-
det hallgattak meg. A közbeesõ idõt ol-
vasmánnyal, imádsággal töltötték.
Április 14. A Horváth Cyrill Önképzõkör
fennállásának 100. évfordulóját ünne-
pelte a Városi Színházban. Szentmisét
a Dómban tartottak.
Június 22-július 11. A 82. sz. Zrínyi
cserkészcsapat Kassa mellet Cser-
melyvölgyben tartotta állótáborát. Ki-
rándulást tartottak Kassa-Jászó-Krasz-
nahorka-Rozsnyó-Aggtelek útvonalon.
Tanév folyamán Az új honvédelmi tör-
vény alapján a leventeköteles tanulók
kötelezõ leventeoktatásban vettek részt
a hasonló korosztályú tanulókkal közö-
sen.
Szeptember 15. A kolzsvári bevonulás
örömünnepén Lénárd Ödön mondott
beszédet.
Október 20. Dugonics András születé-
sének 200. évfordulóját ünnepelték
meg.
November 11. A Horthy Miklós Tudo-
mányegyetem megnyitására érkezõ
kormányzót fogadta az ifjúság.
November 24. A Klazancius-ünnepély
részeként tartotta az iskola a Szent-
atyától elrendelt könyörgést a békéért.

Károlyi Attila

Fejezetek a szegedi kegyes oskola történetébõl

Az 1936/37-es tanévben a szülõi értekez-
leteken a napirendrõl, a szülõk közremûkö-
désérõl, a családi nevelésrõl, a szülõk köz-
remûködésérõl az iskola testnevelési mun-
kájában, a serdülõ fiúról és az idegen nyel-
vek tanulása témájában tartottak elõadást
a tantestület tagjai. 
(A tanévzáró értekezlet igazgatói beszédé-
nek részlete – 1937)

Forrás: KacsaPRESS

Milyen jellemû az  úri neveltségû magyar
diák? – A magaviselet elbírálásakor a
rendtartás értelmében a következõ szem-
pontokat vesszük figyelembe: valláserköl-
csi meggyõzõdés, nemzeti érzés, hazafias
magatartás, jellembeli tulajdonságok (pl.
egyeneslelkûség, jóindulat, akarati fegyel-
mezettség, tiszteletadás stb.) kötelesség-
tudás, szorgalom, magatartás az iskolában
és iskolán kívül, a tanulókra gyakorolt ha-
tás.
(A jellemnevelésrõl szóló szülõi értekezlet
tételeinek részlete – 1938. november 18.)

Forrás: KacsaPRESS

Az intézet énekkara a Tisza-szállóban
nagysikerû Bárdos-hangversenyt tartott
áprilisban. A felkészülést ösztönözte, hogy
egy évvel korábban Bárdos Lajos az isko-
la énekkarát meghallgatta. Köszönöm az
énekkar munkájának támogatását.

Az iskolai kórus karvezetõjének levele
az igazgatóhoz – 1939. április 22.

Forrás: KacsaPRESS



Vitéz nagybá-
nyai Horthy
Miklós, (Ken-

deres, 1868. június
18. - Estoril, Portu-
gália, 1957. február
9.)tengerésztiszt,
politikus, a két vi-
lágháború közötti
Magyarország kor-
mányzója
A család õse, Horthy
István 1635-ben ka-
pott nemesi oklevelet
II. Ferdinánd király-
tól. Apja, Horthy Ist-
ván (1830-1904), a
magyar fõrendiház
tagja volt. Miklós is-
kolai tanulmányait
Kenderesen, a debreceni református
kollégiumban, Sopronban, majd a fiu-
mei tengerészeti akadémián végezte.
1909 és 1914 között I. Ferenc József
király szárnysegédje.

Az elsõ világháborúban a flotta
egyik legkorszerûbb egysége, a Nova-
ra gyorscirkáló kapitánya lett. 1915-
ben Porto Corsini bombázását irányí-
totta. 1916-ban sikeres támadást inté-
zett az antant flotta otrantói záróvonala
ellen, és öt õrhajót megsemmisített.
1917-ben vezetésével ismét áttörték az
otrantói záróövet, és tizenkét gõzöst
süllyesztettek el. Az ütközetben maga
is fej- és lábsérülést szenvedett, azon-
ban sebei ellátása után hordágyon a
parancsnoki hídra vitette magát, ahon-
nan tovább irányította a csatát, amíg el
nem veszítette eszméletét. 1918 febru-
árjában leverte a cattarói matrózláza-
dást. 1918. október 31-én a király uta-
sítására átadta a flotta hajóit a Szerb-
Horvát-Szlovén Nemzeti Tanácsnak.

Az összeomlás után kenderesi bir-
tokára vonult vissza. Horthyról, mint
tengerésztisztrõl még az ellenséges
erõk tisztjei is nagyon jó véleménnyel
voltak, és több megemlékezésben ki-
emelték lovagiasságát. A Tanácsköz-
társaság idején csatlakozott a francia
megszállás alatt levõ szegedi ellenfor-
radalmi szervezkedéshez, majd a Ta-
nácsköztársaság bukásakor, 1919 au-
gusztusának elején csapataival az an-
tant engedélyével a Dunántúlra vonult.
Kemény cenzúrát vezettek be, ellehe-
tetlenítették a polgári igazgatás kiépíté-
sére irányuló törekvéseket és az igaz-
ságszolgáltatásba is beleszóltak. Eb-

ben a helyzetben
zajlott a többek kö-
zött Prónay Pál,
Ostenburg-Moravek
Gyula és Héjjas Iván
nevével fémjelzett
fehérterror, melynek
kegyetlenségeit az
antant képviselõi is
szóvá tették. A fõve-
zérség az akciókat
népítéletnek vagy
egyéni kilengésnek
titulálta. Horthy em-
lékirataiban elismer-
te a bûntettek meg-
történtét, ám létjogo-
sultságukat nem
vonta kétségbe: „A
földre szabadult pok-

lot még senki sem csendesítette le az-
zal, hogy angyalszárnyakkal legyezget-
te.” – írta portugáliai emigrációjában.

1919. november 16-án, miután a
román hadsereg távozott a kifosztott
Budapestrõl, Horthy a haderõ élén be-
vonult a fõvárosba. 1920. március 1-
jén elõzetes megbeszélés után a Nem-
zetgyûlés Magyarország kormányzójá-
vá választotta.

Horthy azonnal a Teleki Pál és
Bethlen István nevével fémjelzett mér-
sékeltebb politikusokat kezdte támo-
gatni, akik felszámolták a továbbra is
önkényeskedõ különítményeket. Elsõ-
ként Teleki Pált tette meg miniszterel-
nökké, aki megkezdte a helyzet kon-
szolidálását. Földreformot hirdetett,
ami azonban nem orvosolta a magyar
parasztság nyomorúságos helyzetét.
Az országtól elcsatolt területekrõl ha-
zánkba menekülõ értelmiségiek tízez-
reit munkához kí-
vánta juttatni, ezért
kiadta a numerus
clausus (zárt
szám) törvényét,
aminek értelmében
a nemzetiségek
csak etnikai ará-
nyaiknak megfelelõ
arányban lehetnek
jelen az értelmiségi
pályákon. 1922 fo-
lyamán lépett be
hazánk a Népszö-
vetségbe, ahonnan
1923-ban nagyará-
nyú hitelt vett fel,
mellyel megkísérel-

te talpraállítani a magyar gazdaságot:
1924-ben felállt a Magyar Nemzeti
Bank, 1927-ben pedig új, értékálló
pénzt vezettek be, a pengõt. Az 1926-
os népiskolai törvénnyel elérték, hogy
1930-ra a hat éven felüli lakosság 90
%-a tudott írni és olvasni.

A harmincas években bekövetke-
zett az, amit a Horthy el akart kerülni:
felerõsödtek a szélsõségesek, a politi-
kai rendszer pedig a parlamentarizmus
keretei ellenére egyre inkább jobbra to-
lódott. Külpolitikai téren a harmincas
évek kormányai a német és az olasz
tengellyel való kapcsolatban bíztak, et-
tõl remélték a trianoni határok revízióját
(részben sikerrel, a bécsi döntések so-
rán jelentõs területek kerültek vissza).
Horthy, bár többször járt Németország-
ban, Hitlert nem szívlelte, s a történé-
szek szerint ez kölcsönös volt. A II. vi-
lágháború alatt a kezdeti országgyara-
pító sikereket követõen próbálta visz-
szaszorítani a német befolyást. Támo-
gatta a '44 októberi kiugrási kísérletet,
de miután a Gestapo elrabolta Miklós
fiát, október 16-án aláírta lemondását
és átadta a hatalmat Szálasi Ferenc-
nek.

Horthy a háborút követõen az ame-
rikaiak fogságába került. A nürnbergi
per során tanúként hallgatták ki, még
Sztálin is visszautasította, hogy vád-
lottként álljon a törvényszék elé. Esto-
rilban (Portugália) halt meg, 1957-ben.
1993-ban Kenderesen újratemették.

„A magyar közélet egyik hibája,
hogy a történelmi személyiségeket
vagy csak pozitív, vagy csak negatív fi-
guraként akarják látni az emberek, a
kép azonban ennél sokkal összetet-
tebb: Horthy Miklós esetében is voltak

olyan mozzanatok
amelyek elmarasz-
talhatóak, de olyan
döntések is, ame-
lyek nem voltak
rosszak az adott
korban. Nem feltét-
lenül Horthy Miklós
személye, sokkal
inkább a két világ-
háború közötti kor-
szak az ellentmon-
dásos.” (Gergely
Jenõ történész)

Zsódi Viktor
forrás: internet

A Magyar Királyság utolsó államfõje

Horizont

CHOLNOKY VIKTOR: Aforizmák
Az ember csak akkor tudja, hogy mennyi boldog házasság volt a világon, ha szorgalmasan olvassa a lapok gyászrovatát.
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„Horthy és a magyar katonák ak-
ciója volt a Hitler által megszállt
Európában az egyetlen eset,
ahol egy Németországgal szö-
vetséges ország reguláris had-
seregét arra használták fel, hogy
megmentsék a zsidókat. Ilyesmit
képtelenségnek tartottam; azt
hittem, téves jelentésrõl van
szó, vagy álmodom – de néhány
héttel késõbb Lakatos Géza kitil-
tott engem Magyarországról.”
(Adolf Eichmann náci vezetõ val-
lomása 1961-es jeruzsálemi pe-
rében).

Horthy Miklós



Horizont

CHOLNOKY VIKTOR: Aforizmák
Mi a gyermeknevelés? Küzdelem a saját magunk kiújuló hibái ellen.

Ritka eset, hogy egy bûnöst – akire ráadásul vélt bûnét sem
sikerül rábizonyítani – kétszer ítéljenek halálra. Magyaror-
szággal ez történt. A hatalmi érdekeket eszmék védpaj-

zsa alá helyezve Trianon után immár másodszor, 1947. február
10-én a világ hatalmasságai újra ítélet mondtak Magyarország
felett. A párizsi békeszerzõdés,
ugyanúgy, mint trianoni elõzmé-
nye, hazánkra rákényszerített,
az aktuális nagyhatalmi érdeke-
ket, erõviszonyokat tükrözõ dik-
tátum. Esetünkben ez egyértel-
mûen a Szovjetunió érdekeit je-
lenti, hisz más szövetséges ha-
talmak nem tudtak, de a realitá-
sok felmérésével nem is akartak
komoly hangsúlyt adni érdeke-
iknek. Miután a térségbõl a Vö-
rös Hadsereg ûzte ki Hitler csa-
patait, a hangzatos jelszavak –
lásd a jaltai elveket – ellenére a
régió államai számára hamaro-
san kiderült, hogy náci uralmat
egy új zsarnokság követi. A
helyzet fonákságát jól mutatja,
hogy ebben az esetben is a ré-
gió államai közül a gyõztesek
ugyanazt kapták jutalmul, mint
amit a vesztesek büntetéskép-
pen: Lengyelország és Cseh-
szlovákia ugyanazt a diktatúrát
szenvedte meg, mint amit a ná-
cik oldalán harcoló Magyaror-
szág.

Hazánk számára az új bé-
kerendszer egy régi-új állapot
visszaállítást jelenti. Ezáltal
semmissé váltak korábbi a terü-
let-visszacsatolások eredmé-
nyei, sõt kénytelenek voltunk át-
engedni Csehszlovákiának há-
rom kis falut (Oroszvár, Dunac-
súny, Horvátjárfalu), az ún. po-
zsonyi hídfõt. Gyakorlatilag
visszaálltak a trianoni határok,
annak ellenére, hogy a gyõztes
nagyhatalmaknál mutatkoztak
jelek, hogy okultak az elsõ világ-
háborút lezáró békékbõl. Még a
második világháború lezárása
után is biztatták hazánkat hogy
– különösen Románia felé – le-
hetõség nyílik valamiféle határ-
kiigazításra. Ebben a remény-
ben készült a magyar delegáció
Párizsba. 1920-hoz hasonlóan,
ezúttal is komoly anyagot állított
össze a külügyminisztérium béke-elõkészítõ osztálya. De,
ugyanúgy mint 1920-ban, ezúttal sem politikai, szakmai, etnikai
érvek döntöttek, hanem a gyõztesek saját érdekeik alapján, a
magyar érveket figyelmen kívül hagyva hozták meg döntéseiket:
„Néhány napot töltöttem még Párizsban s azzal a benyomással

távoztam onnan, hogy a béketárgyalás tulajdonképpen csak fik-
ció. Csupán arra szolgál, hogy a nagyhatalmak egymás között
létrejött elhatározásaira kénytelen-kelletlen áldását adja. Nem ér-
vényesült a béketárgyalásokon az Atlanti Charta szelleme, és
nem érvényesültek azok a magas ideálok, amelyekkel a háború

alatt az eljövendõ idõkre biztat-
ták az emberiséget.” – írta ké-
sõbb Nagy Ferenc miniszterel-
nök.

Ebben – mint annyi más
dologban akkoriban – a fõszere-
pet ezúttal is a Szovjetunió, illet-
ve Sztálin játszotta. Sztálin a
meghódított területeket egyér-
telmûen saját érdekszférájaként
fogta fel, ahol más hatalmaknak
nem engedett beleszólást. En-
nek megfelelõen bármilyen ren-
dezés csak a szovjetekkel
egyetértésben valósulhatott
meg. A szovjet külpolitika ennek
megfelelõn a magyar érdekek-
kel szemben egyértelmûen
szomszédos államok mellé állt.
Ezzel minden korábbi nyilatko-
zat, tervezet, mely a háború so-
rán született, érvényét vesztet-
te, s így minden rájuk épülõ po-
litika kudarcra volt ítélve.

Az aláírt békeszerzõdés
után hazánk elvileg visszanyer-
te függetlenségét, de a gyakor-
latban a békeszerzõdés alapján
hazánkban maradó szovjet csa-
patok biztosították Sztálin és
magyar csatlósai befolyását az
ország felett, ezzel szétzúzva a
magyar demokratikus politikai
erõk szovjet csapatok távozásá-
ba és az azt követõ demokrati-
kus kibontakozásba vetett re-
ményét. Ezzel Magyarország
sorsa bevégeztetett. Egy új dik-
tatúra, új megszállás és egy
újabb háború, csak ezúttal az
országon belül: a kommunista
hatalmi elit a magyar nép ellen.
Ahogy Bibó István 1946-ban fo-
galmazott elõrevetítve az ese-
ményeket: „Sajnos, a demokrá-
ciák jó békekötésre való képte-
lenségének egyik legfõbb áldo-
zata immár másodszor éppen
mi vagyunk.” De azt is hozzáte-
szi: „Abból, hogy a demokrácia
nevében igazságtalanságokat

is lehet elkövetni, még nem következik, hogy a demokrácia me-
rõ humbug és csalás, ami mögött elnyomás, nemzeti elfogultság
és imperializmus húzódik meg. mindezek megbújhatnak a de-
mokrácia mögött, de ezzel még nem válnak azonossá vele.”

Kiss Gábor Ferenc történész

1947: még egy Trianon
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A II. világháborúban hadat viselõ népek közül arányaiban a legnagyobb
emberveszteséget a magyarság szenvedte el: összlélekszáma 15%-át.
A háborús cselekményekben 780.000-en hunytak el, szovjet hadifog-
ságban 300.000-en, a holocaust megsemmisítõ táboraiban Magyaror-
szágról és Észak-Erdélybõl együttesen 300.000-en. Kárpátalján meg-
gyilkoltak és elhurcoltak 100.000 magyart. Délvidéken lemészároltak
40.000 civilt, Felvidéken eltûnt 200.000, Erdélyben 270.000 magyar.
Összesen több, mint 2 millió lélek! +++ A Szovjetuniót Hitler oldalán el-
sõk között fegyverrel megtámadó, és a zsidótörvények elfogadásában
élenjáró Szlovákia a békekonferencián újabb területi igényeket jelentett
be. Miután éléskamrának már Versailles-ban megkapta a színmagyar
Csallóközt, most Párizsban újabb öt magyar települést követelt magá-
nak: Rajka, Bezenye, Dunacsúny, Horvátjárfalu és Oroszvár. És a béke-
csinálók ez utóbbi hármat oda is ítélték neki. +++ A magyar nemzet leg-
durvább arculcsapásaként a csehszlovák küldöttség hivatalos jegyzék-
ben kérte a békekonferenciától a Szent Korona eltávolítását Magyaror-
szágról, és ENSZ protektorátus alá helyezését egy távoli országban, hi-
szen amíg Magyarországon van, a nemzet ereje megtörhetetlen. Ez a
javaslat alighanem csak azért nem került be a béke végleges szövegé-
be, mert akkor már a Szent Korona az országtól távol, az amerikai had-
sereg fogságában volt, és maradt még több mint negyven éven át. +++
Miután 1946. januárjában és februárjában a jogtalan lakosságcsere so-
rán, csattogó hidegben, a Duna befagyott jegén áthajtottak több tízezer
felvidéki magyart, Magyarország a kitelepített magyarok ottmaradt va-
gyonával fizette ki a Csehszlovákia számára megítélt hadisarcot, és a
párizsi békében kötelezettséget vállalt a kárpótlásukra. Hatvan éve nem
kárpótolta a magyar állam azt a százezer áttoloncolt felvidéki magyart.
+++ A párizsi béke – a trianonitól eltérõen – nem rendelkezett az elcsa-
tolt magyarok állampolgárságáról. Így tehát mindazok, akik 1938 és
1941 között visszanyerték magyar állampolgárságukat, a párizsi békét
követõen is megõrizték azt. Gondoskodott errõl azonban a kádári rend-
szer, amely 1961-ben Csehszlovákiával, majd a Szovjetunióval, végül
pedig 1979-ben Romániával kötött olyan kétoldalú államközi egyez-
ményt, amely megvonta a magyar állampolgárságot azoktól, akik egy
éven belül nem telepedtek át Magyarországra. Az egykori Jugoszláviá-
val ilyen államközi egyezmény soha sem született. Így tehát a Bácská-
ban, Dél-Baranyában és Muravidéken élõ délvidéki magyarok máig ma-
gyar állampolgárok. +++ A párizsi béketárgyalásokon nem esett szó a
magyarság ellen 1944. õszén elkövetett genocídiumról, az emberiség el-
len elkövetett, soha el nem évülõ bûncselekményekrõl: a szolyvai Ma-
gyar Auschwitzról, ahol darált üveget kevertek a tábor lakóinak eledelé-
be, ily módon gyalázatos kegyetlenséggel meggyilkolva és egyetlen tö-
megsírba temetve 18.000 magyar foglyot; a Délvidéken ártatlanul meg-
kínzott és lemészárolt 40.000 magyarról; az Erdélyben Szárazajtán,
Gyantán, Magyarremetén, Kishalmágyon kivégzett polgári lakosokról, a
földvári haláltábor áldozatairól. Hallgattak a Felvidéken dobsinai ottho-
nukba utazókról, akiket a prerovi állomáson kiszállítottak a vonatból,
majd a mintegy 200 asszonyt és gyermeket halomra lõtték, és amikor a
töltények elfogytak, a még élõ gyermekeket megfojtották, vagy lapáttal
agyonverték; és arról a kilencven, harci cselekményekben részt nem
vett, tizenéves csíki leventérõl, akiket Pozsony mellett tarkólövéssel gyil-
koltak meg – útban hazafelé... +++ Budapestet több hónapig ostromol-
ták az oroszok, 1945. februárjában, a budai várból indított kitöréskor két
nap alatt 60.000 védõ vesztette életét. A megszálló szovjet csapatok vé-
gigprédálták az országot, megerõszakolva közel egymillió magyar lányt
és asszonyt.

A Magyarok Világszövetsége közleményébõl
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Ingyen csak az ellenségemtõl tanulhatok.

Az UNICEF fi-
renzei kutató
központjának

tanulmánya 21 fej-
lett ország (többnyi-
re OECD tagállam)
gyermekjólétre vo-
natkozó adatainak
összehasonlítására
vállalkozik. Magyar-
ország a 19. helyen
áll.

Nemrég jelent meg az UNICEF-nek egy tanulmánya a gye-
rekek helyzetérõl, amiben a huszonegy vizsgált ország között
feltûnik Magyarország is. A szervezet által fontosnak tartott hat
pontot vizsgáltak, és létrehoztak listákat, amelyben Magyaror-
szág majdnem mindegyiken hátul kullog.

Az elsõ vizsgált pont a gyermekek anyagi jóléte. Ebbõl az
tûnik ki, hogy a skandináv államokban legkisebb a relatív sze-
génység. Továbbá három dél-európai országban (Spanyolor-
szág, Portugália, Olaszország), illetve az USA-ban, Nagy-Bri-
tanniában és Írországban tizenöt százaléknál magasabb a
gyermekszegénység aránya. Ami, ha a tényeket vesszük ala-
pul, elég magas, mivel ezek az országok fejlettnek számíta-
nak, és a gazdaságuk is jól mûködik. A volt szocialista orszá-
gokban, tehát Magyarországban, Lengyelországban és a
Cseh Köztársaságban a gyerekek kb. negyven százaléka úgy
érzi, hogy szegény. 

A következõ pont: a gyermekek egészségügyi állapota és
biztonsága. Magyarország itt elsõ helyet foglal el a védõoltás-
ok tekintetében, de utolsó helyre került a csecsemõhalandó-
ság rátája, és utolsó elõttire a kis súllyal született csecsemõk
aránya miatt.

A harmadik vizsgálati szempont: a gyermekek oktatása.
Ezt a listát a Kanada és Belgium vezeti, viszont utolsó helyre
csúsztak a dél-európai országok. Lengyelország a harmadik
helyet foglalja el, míg Magyarország a tizenharmadik. Ezt az
eredményt az elhelyezkedési lehetõségek, az iskolai teljesít-
mény és 5-19 évesek részvétele az oktatásban adja.

Negyedik: a gyermekek kapcsolatai. A gyermekeknek fon-
tos a fiatal korukban kialakult személyes kapcsolatuk, és ez

nagy mértékben befolyásolja õket a következõ idõkben, fejlõ-
désük során. Ezért fontos, hogy a családok együtt étkezzenek,
beszélgessenek, tehát kommunikáljanak kapcsolataik fenntar-
tásához. A gyerekek kétharmada fogyaszt el egy családi fõét-
kezést szüleivel. Ez Franciaországban és Olaszországban a
hagyományok miatt kicsit magasabb, több mint kilencven szá-
zalék, míg Magyarországban hetven százalék. Hazánk itt érte
el egyik legkiemelkedõbb teljesítményét, miszerint a gyerekek
kilencven százaléka hetente többször beszélget szüleivel, míg
ez Németországban csak ötven százalék.
Ötödik: a gyermekek viselkedése és kockázatok. Összességé-
ben a fiatalok tizenöt százaléka legalább kétszer már berúgott.
Magyarországon a gyerekek harmada számolt be arról, hogy
minden nap eszik gyümölcsöt, így a középmezõnyben helyez-
kedünk el. A listát Portugália, Németország és a Cseh Köztár-
saság vezeti. Hazánkban a legverekedõsebbek a gyerekek,
legalábbis saját bevallásuk alapján, míg a cseh gyerekek több
mint negyvenöt százaléka állította, hogy verekedett az elmúlt
tizenkét hónapban. Az osztrákok, a svájciak és a portugálok
panaszkodnak a legtöbbet arra, hogy iskolatársaik piszkálják
õket, míg Magyarországon ez valamivel több mint húsz száza-
lék, így itt a listán a harmadik helyet foglaljuk el. A cannabis fo-
gyasztásában az ötödikek vagyunk Finnország, Görögország,
Svédország és Ausztria mögött.

Az utolsó vizsgált pont: a fiatalok szubjektív véleménye jó-
létükrõl. A gyerekek sokkal pozitívabban nyilatkoztak saját
helyzetükrõl Hollandiában, Spanyolországban és Görögor-
szágban, mint Lengyelországban és Nagy-Britanniában. Ma-
gyarország az alsó harmad tetején áll ebben a tekintetben. A
tanulmány szerint a fiúk egészségesebbnek érzik magukat,
mint a lányok, és ez a különbség az idõ elõrehaladtával csak
nõ. A magyar gyerekek szeretnek iskolába járni, az ország a
lista hatodik helyén áll, míg Finnországban, a Cseh Köztársa-
ságban és Olaszországban ez az arány nem éri el a 15%-ot. 

A szervezet által felvetett pontok, ha nem is mindig meg-
döbbentõek, de elgondolkoztatóak. A késõbbi szociálpolitika
kialakításánál figyelembe kell venni ezeket a tényezõket a
vizsgált országokban, hiszen saját érdekük lakosságuk jóléte.

Török Tibor 12. B

Jólétünk helyzete
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Akatolikus naptár szerint február
14. Szent Bálint napja. Újabban
mégis azt hirdetik lépten-nyomon

idehaza, hogy Valentin napja, pedig Va-
lentin magyarul Bálint. A nyugatról érke-
zõ új szokás szerint ez a „szerelmesek
napja”, ami szintén Szent Bálintnak kö-
szönhetõ, õ ugyanis többek között a je-
gyesek védõszentje. Többek között,
mert a fiatal házasoké, az epilepsziáso-
ké és a hasfájósaké is.

Ki volt hát ez a Valentin, azaz Bálint?
Valójában nem egy, hanem két azonos
nevû személyrõl van szó. Mindketten a
3. században lettek vértanúk. Az egyik
római pap volt, a másik a Rómához kö-

zeli Terni város
püspöke. Feltehetõ-
leg az elõbbi, a 269.

február 14-én kivégzett római pap lett a
szerelmesek védõszentje, akinek szoká-
sa volt, hogy a római ifjú házaspárokat
saját kertjébõl szedett virágcsokorral ör-
vendeztette meg. A Bálint-napnak po-
gány gyökere is ismert. Az ókori Rómá-
ban február közepén tartották Lupercus
pásztoristen napját, és ilyenkor „szerel-
mi sorshúzással” boronáltak egymáshoz
párokat. Az egyház e szokás helyett
Szent Bálint személyében kívánt védõ-
szentet adni a házasságra készülõknek.
Gelasius pápa 496-ban rendelte el, hogy
Szent Bálint napját február 14-én ünne-
peljék. Így vált a jegyesek és fiatal háza-
sok védõszentjévé a 14. századtól Ang-

liában és Franciaországban. A 19. szá-
zadban már üdvözlõkártyákat is küldtek
egymásnak a szerelmesek ezen a na-
pon. A II. világháború után Németor-
szágban elterjedt, hogy a szerelmesek
virággal köszöntik egymást „Valentin-
kor”. Az utóbbi években pedig nálunk is
hódít Valentin, mint profán ünnep.

A szerelmesek, a jegyesek és az
epilepsziások védõszentje a magyaror-
szági svábok körében igen népszerû
volt. Ábrázolása a hazai németség
templomaiban gyakori volt. Bálint/Valen-
tin freskó ékesíti ma is a baranyai Töttös
Szent Erzsébet-templomának mennye-
zetét, és a közeli Bolyban áll Magyaror-
szág mai területén az egyetlen Szent
Bálin tiszteletére szentelt kápolna.

Zs.V.

Valentin, te édes!
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Mi a halál? Talán az örök tegnap?
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In January we had a nice crime story and I received many
answers. Thanks a lot all of you, congratulations for the
first correct answer to Zádori Dániel, 12.B. Well done!
The solution is the following: those pieces of glasses were

outside on the pavement so if a burglar comes towards the
garden these pieces should have been inside the house.
Easy, isn't it?

These weeks a very important period of the year starts:
Epiphany, Ash Wednesday and Lent. Lent is a forty-day sea-
son of preparation for the death and resurrection of Jesus
Christ on Easter Sunday. The season begins with Ash
Wednesday, when pastors mark the foreheads of Christians
with ashes as a reminder that we are created from dust and
to dust we shall return. During Lent we follow Jesus from his
adult ministry through his suffering during Holy Week and his
crucifixion and death on Good Friday. Now I have collected
you some reading from the Bible, these are for Lent.

1.
Filled with the Holy Spirit, Jesus returned from the Jordan
and was led by the Spirit into the desert for forty days, to be
tempted by the devil. He ate nothing during those days, and
when they were over he was hungry. The devil said to him, "If
you are the Son of God, command this stone to become
bread." Jesus answered him, "It is written, One does not live
on bread alone."

2.
A The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear?
The LORD is the stronghold of my life; of whom shall I be
afraid? 
B When evildoers assail me to devour my flesh- my adver-
saries and foes- they shall stumble and fall. 
C Though an army encamp against me, my heart shall not
fear; though war rise up against me, yet I will be confident. 
D One thing I asked of the LORD, that will I seek after: to live
in the house of the LORD all the days of my life, to behold the
beauty of the LORD, and to inquire in his temple. 
E For he will hide me in his shelter in the day of trouble; he
will conceal me under the cover of his tent; he will set me high
on a rock. 
F Now my head is lifted up above my enemies all around me,
and I will offer in his tent sacrifices with shouts of joy; I will
sing and make melody to the LORD.

3.
A Then he told this parable: "A man had a fig tree planted in
his vineyard; and he came looking for fruit on it and found
none.
B So he said to the gardener, 'See here! For three years I
have come looking for fruit on this fig tree, and still I find
none. Cut it down! Why should it be wasting the soil?'
C He replied, 'Sir, let it alone for one more year, until I dig
around it and put manure on it.
D If it bears fruit next year, well and good; but if not, you can
cut it down.'"

Please find out where these quotations from and send it to
my e-mail address: mnagy@szepi.hu

Best wishes,
Nagy Mariann

Ohne Maske geh' ich heut'
zum lustigen Karneval.

Bunte Kostüme und Fröhlichkeit
begegnen mir überall.

Ganz ohne Verkleidung trage ich
stolz

heute mein wahres Gesicht.
Wenn ich mich zeige, wie ich bin,

erkennt man mich sicher nicht.
( Annegret Kronenberg)

Dieses Jahr ist am 21. Februar  Aschermittwoch, also
die Faschingszeit ist vorbei, die Fastenzeit beginnt.
Auch in Deutschland hat der Karneval Traditionen,

darüber könnt ihr jetzt was lesen. Ich erwarte eure Überset-
zungen an meine E-mail-Adresse. (nemes@szepi.hu)
Hoffentlich habt ihr mehr Lust, Prosa als Gedichte zu über-
setzen.

Man kennt vier "normale" Jahreszeiten: Frühling,
Sommer, Herbst und Winter. Aber es gibt noch eine fünfte,
eine "verrückte" Jahreszeit: den Karneval.

Der Karneval beginnt am 11. November um 11 Uhr und
11 Minuten und endet meist im Februar. Besonders lustig
sind die letzten sechs Tage. Die Leute sind in den Straßen
unterwegs, sie haben verrückte Kleider an, sie tanzen,
lachen, singen und feiern.

Im Südwesten Deutschlands, in der deutschsprachigen
Schweiz und im Westen Österreichs heißt der Karneval
"Fasnacht". In den anderen Teilen Österreichs und in den
Bayern sagt man "Fasching".

Im deutschen Sprachraum muss man bei dem Wort sofort
an den Rhein denken. Am Rhein hat der Karneval eine sehr
lange und intensive Geschichte. Besonders bekannt sind die
"Basler Fasnacht" und die großen Karnevalsfeste in den
Städten Mainz, Köln und Düsseldorf..

Nemes Zsuzsanna

Serceg a zsír,

sül a fánk.

Fényessárga serpenyobol

ragyog ránk. 

Illatozik,

no, dagad,

az orrunkat csiklandozó

jó falat. 

Már a tálon

a sok fánk,

Fehér cukorfelho alól

nevet ránk. 

Ránk nevet

és integet.

Itt a farsang, vidám

farsang,

gyerekek. 

(Osváth Erzsébet)

English Corner Deutsche Rubrik
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SZEPI – VIDEO
MÛVÉSZFILMEK:
¸ Nem félünk a farkastól – Who's
Afraid of Virginia Woolf? (1966) –
Edward Albee drámájából. – Vasárnap
hajnali két óra van. Egy középkorú há-
zaspár valami partiról tér haza, és una-
lomból civódni kezdenek. Egy fiatal há-
zaspárt várnak, akiket a papa kérésére
kellene elszórakoztatniuk… A kibontako-
zó dráma csak részben szól a "házassá-
gi börtönrõl", legalább ugyanannyira két
ember összetartozásáról, de éppen ettõl
lesz tanmese helyett elgondolkoztató da-
rab. - Fsz: L. Taylor & R. Burton
¸ Õrültek háza – Dom durakov (2002)
– Valahol Csecsenföldön elhagyottan áll
egy pszichiátriai klinika. A háború köze-
ledtével egy nap eltûnik az orvosi sze-
mélyzet, s a szabaddá vált betegek min-
dent felforgatnak az intézményben. Egy
csecsen egység rendet teremt, majd
visszatérnek az oroszok. A betegek vilá-
gában megjelenik a háború õrülete.

ZENE + KÉP:
¸ Vukán György – Szakcsi Lakatos
Béla: The Masters Of Piano (2006) –
Szakcsi Lakatos Béla és Vukán György
hosszú évek után ismét közös elõadás-
sal lépett a nagyközönség elé, 2005. de-
cember 2-án, a Thália Színház-ban. En-
nek a koncertnek az esszenciáját tartal-
mazza ez a kiadvány…
¸ SCORPIONS – Moment Of Glory –
Live With The Berliner Philharmoniker
(2000) – Közremûködõ zenészek: Klaus
Meine: vokál, Rudolf Schenker: gitár,
Matthias Jabs: gitár, Ralph Rieckerman-
n: basszus, James Kottak: dob
¸ Silverline Classics DVD néhány da-
rabja: koncert és zenetörténeti
adalékok… (Johann STRAUSS, Beetho-
ven & Brahms, Debussy & Spohr & Dvo-
rak, Haydn & Rossini & Mozart, Schu-
mann & Chopin & Schubert)

NÉHÁNY FILMSZEMLÉS FILM:
¸ Madárszabadító, felhõ, szél (2006)
– Szaladják István (Az aranymadár ope-
ratõrének) elsõ nagyfilmje. Csúcs! Nem
elég egyszer megnézni… – Oroszor-
szág. Vászka, a parasztfiú, a szerelmé-
hez tart. Az úton találkozik egy különös
emberrel, akirõl nem tudja pontosan el-
dönteni, hogy az zarándok, csavargó,
vagy csak egy szent bolond-e. A találko-
zás hatására megváltozik az élete.
¸ Az élet vendége – Csoma-le-
gendárium (2005) – Szemzõ Tíbor film-
je a nagy Vándorról… A tavalyi filmszem-
le nagy meglepetése…

¸ Hét hónapal késõbb (2006) – A film
Dosztojevszkij A félkegyelmû címû regé-
nyének sajátos adaptációja (15 perc-
ben!), mely kizárólag a történet elsõ és
utolsó jelenetére koncentrál, Rogozsin
és Miskin herceg megismerkedésére, il-
letve utolsó találkozásukra Nasztaszja
Filippovna holtteste mellett…
¸ Elõbb-utóbb (2006) – Rendezõ-for-
gatókönyvíró: Madarász István – 12 perc
– A II. világháború végén a nácik az idõ-
utazással kísérleteznek, mely techniká-
val akár a végsõ gyõzelmet is megsze-
rezhetnék. Ám senki sem tudja, hogy
igazából mi is fog történni, ha egyszer si-
kert érnek el.

SZEPI – HANGARCHIVUM
IZGALMAS ÉLMÉNY LESZ HALLGATNI:
¯ Klasszikusok – finoman: Sacred Spir-
it: Classical Spirit – Albinoni, Beetho-
ven, Bach stb. mûvek éteri megszólalta-
tása (CD 1755)
¯ Filmzene minden mennyiségben:
Music of John Williams - 40 Years of
Film Music cd 1-4 – A párbaj,Csillagok
háborúja, A cápa, Schindler listája,
Indana Johns, ET, Jurassic Park, Hook,
Superman, Harry Potter stb… (Mp3 tár)
¯ Nigel Kennedy & Kroke - East
Meets East – A kissé punkos hegdûvir-
tuóz a lengyel klezmer együttessel ferge-
teges zenét játszik… (CD 1753)
¯ E mellé kívánkozik egy nagyon érde-
kes összeállítás: Gershwin & the
Klezmer – Ilyen sírós-nevetõs bravúros
klarinét-játékot még nem hallottam…
¯ Ki hinné, de idén már 50. életévét töl-
tötte be az Enigma álnév mögé bújó
Michael Cretu. A román származású bil-
lentyûs-zeneszerzõ Bukarestbõl mene-
kült tizenévesen Németországba… Az
ENIGMA néhány újabb lemeze kevere-
dett fel a szerverünkre: Light Of Your
Smile (The Singles `90-`98) CD1-2, Le
Roi Est Mort, Vive Le Roi! (1996), A
Posteriori (2006)
¯ Moon, Sun & All Things – Barokk
zene Dél-Amerikából (v.ö.: A misszió cí-
mû filmbõl ismert jezsuita redukciók ze-
nei világával…) – Izgalmasan érdekes
zenei csemege! (Mp3 – Egyházias
könyvtár)
¯ Január 31-én volt hetven éves Philip
Glass, amerikai zeneszerzõ. Zenéje sok
fül számára talán szokatlan, idegen.
Glass ugyanis a szó hagyományos értel-
mében véve nem komponista. Philip
Glass egy életérzés, a világ problemati-
kájának tolmácsa, akadozó hangon, tö-
redezetten, mániákusan ismételgetve a
témát. Zene és hangulat, filozófia és köz-
érzet... – Két új szerzemény tõle: The
Hours [Original Soundtrack], Hydrogen
JukeBox (Allen Ginsberggel közösen!)

és Korányi Tamás összeállítása róla a
februári CSÖND-ben.

NÉHÁNY PRÓZAI AJÁNLAT BÖJTI
ESTÉKRE:
¯ Ottlik Géza: Iskola a határon – El-
mondja: KULKA JÁNOS
¯ Kornis Mihály: Vigasztalások köny-
ve – A Szerzõ olvassa kiváló esszéit. Né-
hol Márai Füveskönyvét is überolja…
¯ Oravecz Imre mûvei hangosan is iz-
galmasak: o Hopik könyve o A halászó
ember - I-II-III. rész

Szegheõ József SP

SZEPI –KÖNYVTÁR
Fantasztikus könyveket tudott könyvtá-
runk részben vásárlás, részben ajándé-
kozás révén beszerezni az utóbbi hóna-
pokban. Csak mazsolázva egy kicsit.

& Kurt Ruh: A nyugati misztika tör-
ténete I-II. A nagyszerû német középkor-
ász (azaz medievista) Ruh professzor
többkötetes alapmûve nem is olyan túl
nagy késéssel magyar fordításban is
napvilágot lát. Az elsõ keresztény száza-
dok egyházatyáitól kezdve a középkor
már számunkra is ismerõsen csengõ
misztikusain át vezet minket a teológiá-
ban, irodalomban és a történelemben
egyaránt hihetetlenül otthonosan mozgó,
és ráadásul olvasmányos stílusban is író
szerzõ.

& Herbert Vorgrimmler: Teológiai
kisszótár. Az egy-két évtizede megjelent
és azóta sajnos antikváriumokban is alig
fellelhetõ Rahner-Vorgrimmler féle Teo-
lógiai kisszótár teljesen átdolgozott, jó
másfélszeresére bõvített változata, ame-
lyet a hajdani szerzõpáros még élõ tagja
most egymaga ad közre. Ez is minden bi-
zonnyal megkerülhetetlen mû lesz az
egyszerû, világos, egységes koncepció
alapján íródott kis teológiai kézikönyvek
sorában.

& A 2005-ös József Attila emlékév
kapcsán rengeteg nagyon izgalmas iro-
dalomtörténeti munka jelent meg költõ-
óriásunkról. Beszereztük most a nemrég
elhunyt Szabolcsi Miklós majd harminc
éven át készült József Attila nagymo-
nográfiáját, Tverdota Györgynek és
Fehér M. Istvánnak József Attiláról ké-
szült alapvetõ munkáját, valamint az
Akadémiai Kiadónál megjelent Véges
végtelen címû tanulmánykötetet, amely-
ben egy az istenes József Attiláról tartott
konferencia elõadásai olvashatók (pl.
Lackfi Jánostól: Versben megcsinálni Is-
tent). József Attilán túl irodalmi részle-
günkben immár megtalálható az Amacz-
iné–Cserhalmi Zsuzsa szerzõpáros na-
gyon okos, diákmunkában is elsõrangú-

Újdonságaink
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Közel tíz éve
dolgozik a
D u g o n i c s

Társaság Ifjúsági Tagozata a szegedi ifjúság kulturális
szórakoztatásán. A csoport neves szegedi értelmiségi
képviselõk közremûködésével alakult, mely napjainkra sok
szegedi iskolával együtt mûködve próbál színt vinni a diákok
életébe.
Károlyi Atilla tanár úr közremûködésével iskolánk is részt
vesz ezeknek a programoknak a megszervezésében
diákképviselõkkel. „Programjaik megismertetnek napjaink
kultúrájával,tehetségeivel és emellett széleskörû szórakozási
lehetõségeket biztosít mindenki számára.” (Szokol István

11.a)
Legközelebbi pro-
gramjaink:

*2007. március 23-án, 15 órakor Mûvészeti bemutató,a
Bartók Béla Mûvelõdési Központban (minden mûvészeti
ágban lehet jelentkezni pl: hangszer, tánc, képek,
versmondás…).
2007. április 27-én, 15 órakor: Divatbemutató a Bartók Béla
Mûvelõdési Központban.
Dugonics Társaság tagjainak a programok ingyenesek.
(jelentkezni lehet: Leél-Õssy Csabánál, illetve Szokol
Istvánnál. Éves tagdíj: 100ft)

Szokol István 11. A

Egyik délután, vagy inkább este
volt az már, sétált haza az utcán.
Úgy döntött, hogy nem buszozik.

Nem vágyott arra, hogy nézze a napi
munkától fáradt arcokat, és õ maga is
olyanná váljon, mint a többi. Így jól fel-
öltözve indult hazafelé. Ahogy haladt az
utcán, felnézett az égre, majd a fejét
balra fordította. Megállt. Azt gondolta,
hogy ilyen szép nem létezik. Tudniillik
eddig nem foglalkozott az éggel, csak a
földet nézte. Néha az is érdekes volt.
De most nem. A fentiek annyi színnel
itatták át az eget, hogy nem gyõzte kap-
kodni a fejét. A felhõk narancssárga
színben tündököltek, a Nap pedig ép-
pen utat tört magának, de a felhõ lein-
tette: ne siess, van idõnk. És tényleg
volt. Perceken keresztül felfelé nézett,
és már néha a szája is teljesen nyitva
volt. Az arra járó emberek teljesen bo-
londnak nézték, nem is értették mit kell
látni odafent. Pedig õk is fel-felpillantot-
tak, de a nap végén ez már nem izga-
tott senkit. Viszont õt igen. Csak úgy
habzsolta az élményt, a vágyat, hogy õ
is ott volna, és lenne inkább felhõ,
mintsem ember, és állná a napsugarak
forró lángjait. Majd, ahogy foszlana
szét, keresztülhatolna rajta az élet, a
napsugár pedig elérné célját, leérne a
földre. De ezért a néhány pillanatért él-
ni? Ennyi volna? És most hirtelen be-
csukta a száját, mert visszatért. De a
szeme továbbra is a bárányokon volt.
Fodrosodtak, keringtek, elszakadtak,
majd újra egymásba karoltak. A Nap
narancssárga színe megütközött min-
den felhõn, a jelenlévõ kék pedig átad-
ta a helyét az egyre inkább szürke szí-
neknek. Esteledett. Mikor már teljesen
sötét volt, akkor lehajtotta a fejét, és in-
dult tovább. De a színeket nem feledte.
Az nyûgözte le a legjobban, hogy egy
ekkora városban is lehet ilyen szépet
látni. De a természet mégis csak utat

tört magának, nem hagyva, hogy az
ember torz épületei legyenek úrrá rajta. 
Ahogy haladt tovább, és igyekezett fel-
idézni egy emléket, közben a lágy fuval-
lat bepirosította az arcát. Gondolta, úgy
néz ki, mint hétéves korában, mikor az
anyja vitte haza az elsõ tanítási napon,
és nyafogott. Hogy õ nem veszi fel a
sapkát, õ nem öltözik fel, nincs is kint
hideg. Pedig a hónaphoz képest elég
hûvös volt odakint, így az édesanyja
sem tudta mire vélni a hisztijét. Minden-
estre ráhagyta, hadd mondja a magáét,
majd hozzátette, hogy úgy jön, ahogy
akar, csak haladjanak. Kilépve az utcá-
ra megtapasztalta azt a hideget, amit az
anyja mondott neki. Õrajta meg csak
egy pulóver volt. Haladtak, szépen,
csendesen. Az anyja vitte a kabátot, õ
meg csak nézte. Hogy fel kellene venni.
Hogy szólni kellene. De nem akart. Úgy
gondolta, ha már így alakult, ne legyen
az anyjának igaza. Így csak fagyosko-
dott tovább hazáig.

Mikor megérkeztek, akkor belené-
zett a tükörbe, és egy nagy piros arc tá-
rulkozott elé. Az orra teljesen lefagyott,
az arca meg nagyon piros volt. Úgy né-
zett ki, mint egy bohóc, meg úgy is
érezte magát. Kötötte az ebet a karó-
hoz, de kárnak. 

Másnap szép megfázással indult az
iskolába, de akkor már jól felöltözve.
Persze, anyja nem tudott rá haragudni,
úgyhogy reggel jól felöltöztette, és
mondta, délután is így gyere. Akkor már
nem voltak ellenvetések.

Mikor éppen távozott a bejárati aj-
tón, akkor érkezett meg a jelenbe, és az
otthonához. Tudta, hogy többé ez nem
fog elõfordulni, mert akkor egy életre
megtanulta, hogy az anyáknak ellent-
mondani nem lehet.

Török Tibor 12. B

A bezárt világ nyitottsága 5.

Dugonics Társaság

an használható, módszertanilag követ-
kezetes regénypár-elemzõ könyve, va-
lamint Ferencz Gyõzõ nemrég megje-
lent, alapvetõnek mondott Radnóti
nagymonográfiája.

& A nyelvészek is sok ínyencséghez
juthatnak mostanság: a Magyar Nyelv
Nagyszótára 18(!) kötetesre tervezett
óriási opuszából megjelent az elsõ kettõ
(Eligazítás, ill. az „A” betû). Nem kisebb
jelentõségû, bár csekélyebb terjedelmû
a Kiefer Ferenc szerkesztésében az
Akadémiánál megjelent Magyar nyelv
címû enciklopédikus összefoglaló mû,
talán a régi, az egyetemeken lassan
negyven éve tanított leíró nyelvtani kézi-
könyv méltó utóda.

& A történész érdeklõdésûek sem pa-
naszkodhatnak: a Kréné sorozat több
kötete (Dávid, Salamon, Traianus),
újabb ötvenhatos kiadványok (Tiszta
beszéd, Standeisky Éva stb.), Gyur-
gyák János hatalmas opusza, A zsidó-
kérdés Magyarországon. És és és…
Legvégül álljon egy nagyszerû beszer-
zés: A magyar mûveltség és a keresz-
ténység I-III. A 2000. évben tartott nagy,
nemzet- és tudományközi konferencia
elõadásai a szaktudományok legjobbjai-
tól.

& És a telhetetlenek még egy-két cse-
mege, csak címekben:
Gyõrffy Miklós: Német-magyar kultu-
rális szótár
Szilágyi Domokos: Összegyûjtött ver-
sei
Erdõ Péter–Vízi E. Szilvesz-
ter–Scheiber Sándor beszélgetésköte-
te
Karácsony-húsvét-pünkösd a zenei nép-
hagyományban (CD melléklettel)
A Magyar Anjou-Legendárium képi
rendszerei
Randikalauz (Harmat Kiadó).

I r á n y  a  k ö n y v t á r !

Németh Attila Sp
NB.: A Katalógus Honlapunkon
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Egyszer egy csomó
író, festõ, zenész
összebúslakodék:

miért nincsenek olvasók,
nézõk, hallgatók? No sze-
reztek pecsétet, pénzt, sát-
rat, rakás nyolcadikos gye-
reket, hogy õket majd kita-
nítják. De nem ment, mert
a gyerekek nem ismerték a
betûket. … Megpróbálkoz-
tak ezután a gimnazisták-
kal. Úgy vélték, hogy leg-
jobb az alapoknál kezdeni,
például a logikánál. Nosza
megkérdezték az egyik
harmadikos leánykát, aki ÉS újságot is
szokott lapozni.
- Embert ölni bûn?
- Igen.
- A magzat ember?
- Ember.
- Az abortusz bûn?
- Nem.
- Látsz itt valami ellentmondást?
- Nem.

No, ez itt abbamaradt. Ha abba nem
maradt volna, a magyar nép is szaporo-
dott volna.

A fenti történet Czakó Gábor 77 magyar
rémmese(!) címû kötetébõl való; 1988-
tól napjainkig újra meg újra szembesíti
olvasóit korunk fonákságaival, logikai,
erkölcsi képtelenségeivel. Eszközei a fi-
nom gúny, az irónia, vagy a szolid tá-
volságtartás – amely csak jobban ki-
emeli egy-egy jelenség képtelenségét –
és a népmesei eredetû szófordulatok.

A www.czakogabor.hu honlapon ki-ki
tájékozódhat mily sok regénye, novellá-
ja, esszéje, cikke jelent meg 1970-tõl
mostanáig (39 kötet). Fejünk – benne:
korunk tiszta esze, amely gyakran még
mindig hisz a mennyiség: minõség dog-
májában – elismerõen bólinthat: ez
igen!, a kevesek tudják a mennyiség,
nem minden; hogy egy alkotás mit ér,
ott az ész mellett a szívnek, de fõként a
léleknek is dolga van. A lélek márpedig
azt súgja, hogy Czakó Gábor jó néhány
írása a Lélek árnyékában született.

Lélek közeli írásaira jó példák esz-
széi, melyekben a hazugság atyjának,
a Másiknak a világát, a gazdaságkor-
nak visszáságait leplezi le világos, ért-
hetõ érveléssel, és elemzi korunk hõsé-

nek, a barbinak, a fogyasz-
tónak, csetléseit, botlásait.
(Mi a helyzet? Gazdaság-
kor titkai, esszék, IGEN
Katolikus Kulturális Egye-
sület, Budapest, 1995.;
Ideák nyelve a Beavatás 5.
kötete, esszék, Boldog Sa-
lamon Kör, Budapest,
2005. – Czakó Gábor so-
kaknak a Duna tévé mûso-
rából lehet ismerõs, már
évek óta megy televíziós
esszé sorozata a Beava-
tás.)

Olvasandó kortársak olvasandó mû-
veit mutatja be ez a sorozat; válogatá-
som esetleges, az én ízlésemet tükrözi,
olyan könyveket mutatok be, amelyek a
szellemnek és léleknek is táplálékai le-
hetnek. Ebbe a sorozatba illik Czakó
Gábor Aranykapu címû regénye
(Aranykapu, Boldog Salamon király,
IGEN Katolikus Kulturális Egyesület,
Budapest, 1999.).

A regény Árpád-házi
Salamon király élettör-
ténetét meséli el, aki
1063-1074-ig volt ural-
mon, utána pedig uno-
katestvérei I. Géza
(1074-1077) és a ké-
sõbbi Szt. László király
(1077-1095) uralkodtak.
A kezdetben jó barát-
ságban lévõ unokatest-
vérek egymás ellen for-
dultak, a testvérháború-
ból Géza és László ke-
rültek ki gyõztesen, de
jogilag Salamon maradt
a király. Fontos tudni,
hogy a királlyá koroná-
zás akkor egyházi esemény is volt,
szakrális tett, a puszta politikai, katonai
hatalom nem volt elég a jogos uralko-
dáshoz. 

Czakó Gábor regénye fordulatosan
beszéli el a történelembõl ismert részle-
teket, és bravúros módon ábrázolja,
hogy a politikában és emberi kapcsola-
taiban egyre sikertelenebb királyban,
Salamonban, – László fogságát kényte-
len elszenvedni, hazaáruló módon ide-
gen sereggel kunokkal, besenyõkkel tá-
mad saját hazájára, hogy uralmát visz-

szaszerezze; felesége, Judit, IV. Henrik
német-római császár (Canossa, 1077)
lánya, egyre kevésbé becsüli, sõt nem
egyszer nyilvánosan megszégyeníti – a
hatalomhoz s más anyagi értékekhez
való ragaszkodás miként adja át a he-
lyét az igazi, a belsõ szabadságnak.

Külsõleg minél kevesebb látható je-
le van annak, hogy Salamon igazi ki-
rály, – leghûségesebb emberei is el-
hagyják, lovag mivoltát levetkezi, külön-
leges szépségû, számára nagyon fon-
tos sisakjától is megszabadul, névtelen
remete lesz az isztriai Pólában, koldus-
sá válik, eltûnt, elfelejtett senkivé – nos,
minél inkább kevéssé király külsõleg,
annál inkább lesz felelõs királya hazájá-
nak a lelkében, valódi vezetõ, lelki hõs,
aki tudja jobban szolgálhatja nemzetét
csöndes imával, mint hangos, fegyver-
csörgetõ, az embereket megosztó poli-
tikával.

A felettébb fordulatos cselekmény-
vezetés mellett a regénynek ez a

transzcendensre figye-
lõ, jellemet növelõ réte-
ge emeli ezt a mûvet a
legfontosabb magyar
regények közé. 

Híres a regény kezdõ
jelenete: a már király-
ként uralkodó László
alamizsnát oszt a koldu-
soknak, akik közé beáll
a vezeklõ Salamon; a
király mellett ott áll Sa-
lamon egykori leghûsé-
gesebb embere Bátor
Opos; felismerik-e Sala-
mont, Salamon megáll-
ja-e, hogy ne ismertes-
se meg magát? Ebbõl a

végsõ pontból kezdi történetét, szerke-
zetileg is izgalmas regényét Czakó Gá-
bor.

A regényt ajánlom mindazoknak,
akik szeretik a cselekményes, izgalmas
olvasmányokat, szembe mernek nézni
léetük fontos kérdéseivel: Mi a szabad-
ság? Milyen egy hiteles vezetõ? Miért
nem ellentmondás határozott, kemény
jellemûnek és ugyanakkor imádságos
életûnek lenni?

Tóth Ákos

Olvasandó kortársak – olvasható kortársak

Korunk tiszta esze

Czakó Gábor



Lelki ismeretvizsgálat i
kérdések

nagyböjtre

HAMVAZÓSZERDA

Megnyitjuk a lelkünket?
Mi az a három dolog az életemben, amin
változtatnom kell, hogy közelebb kerül-
hessek az Istenhez? 
Mit érzek, amikor valaki kéréssel fordul
hozzám? Mikor és miért tagadom meg
segítségemet? Hogyan tudnám növelni
nagylelkûségemet?

NAGYBÖJT ELSÕ HETE

Ha nem hallgatom meg a másokról való
szóbeszédet, elejét vehetem sok gonosz
beszédnek. Törekszem erre? Részt ve-
szek környezetem pletykálkodásában és
ítélkezésében? 
Jézus háromszor szenvedett kísértést a
pusztában, melyeket elutasított. Melyek
azok a kísértéseim, amiket legyõztem?
Mely gyöngeségeimmel nem bírok? Mik
ezeknek a gyöngeségeknek az okai? Hol
a gyökerük? 

NAGYBÖJT MÁSODIK HETE

Mi most a legmélyebb vágyam? Ha elég
bátorságom van, hogy kimondjam Jézus
elõtt és rábízzam, õ betölti. 
Melyek legmélyebb félelmeim? Ha meg-
próbálok jobban bízni Isten szereteté-
ben, akkor egyre jobban a kegyelmére
tudom bízni félelmeimet is. 

NAGYBÖJT HARMADIK HETE

Kik azok a személyek, akiket ma nem tudtam szeretni? Mi-
ért? Mit kellene változtatni, hogy növekedhessék a szeretet?
Ha Istennel együtt tekintek ezekre a személyekre (illetve a
kritikus helyzetekre), fölfedezhetem az õ értékeiket is. 

Mi az, amire a legnagyobb szükségem
van most? Ha ezt meg tudom fogalmaz-
ni, akkor nyugodtan kérhetem Mennyei
Atyámtól. 

NAGYBÖJT NEGYEDIK HETE

Hogyan viselkedem azokkal, akiket nem
szeretek? Ítélkezem fölöttük? Betettem
õket egy olyan kategóriába, amely örök-
re falat emel közénk? Képes vagyok-e
állandóan kiengesztelõdve megújítani
kapcsolataimat? 
Volt-e már olyan helyzet az életemben,
amikor ki mertem lépni önmagamból?
Kik számára és milyen helyzetekben va-
gyok áldás, ez hogy nyilvánul meg? Mi-
lyen érzés ez nekem? 

NAGYBÖJT ÖTÖDIK HETE

Az elmúlt héten hányszor hallgattam
meg kósza híreket másokról? Ítélkeztem
ezek alapján? Több elfogadással és irga-
lommal nagyobb szeretet ébredhet körü-
löttem. Törekszem erre? 
Melyik az a konkrét helyzet az életem-
ben, ahol lehetõségem nyílik valakit se-
gíteni? 

NAGYHÉT

Éreztem-e úgy mostanában, hogy igaz-
ságtalanul bántak velem? Képes va-
gyok-e ezt a fájdalmat megfogalmazni és
Jézusnak adni? 
Ha nehézségem adódik, azt a saját el-
gondolásom szerint akarom megoldani?
Megkérdezem Istentõl, mit tegyek? Mit

teszek, mit érzek, ha valami nem sikerül? Kit vagy mit okolok
a sikertelenségért? 
Mit érzek és hogyan viselkedem az olyan helyzetekben, ami-
kor nem én vagyok a középpont?
Képes vagyok-e minden vétkem, elbotlásom után újra fölkel-
ni és az irgalmas Isten felé elindulni? 

Elõkészületi idõ

Lélekemelõ

CHOLNOKY VIKTOR: Aforizmák
Az újságíró az igazi „gémlábú sas”. Érzi a szárnyát, de a mestersége arra kényszeríti, hogy repülés helyett csak nagyot lépjen.
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Éhes voltam,
de ti az állataitokkal etettétek fel
eledelemet.

Éhes voltam,
de ti nem akartatok lemondani 
a dél-amerikai marhaszeletrõl.

Éhes voltam,
de a ti konszernjeitek
téli paradicsomot ültettek 
legjobb földjeimen.

Éhes voltam,
de ahol megteremhetett volna
napi ennivalóm, ott ti
teát termesztettetek magatoknak.

Éhes voltam,
de a ti gyáraitok szennyvizei
megmérgezik a halak élõhelyét. 

Éhes voltam,
de ti cukornádból és maniókából
üzemanyagot pároltatok le 
autóitok számára.

Éhes voltam,
de ti egzotikus gyümölcsöket 
termesztettetek országomban, 
hogy dõzsölhessetek,,

Éhes voltam,
de ti nem adtatok ennem!

Forrás: Publik-Forum Extra, Barmherzigkeit

Betegekért 
Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak erõs gyámola és oltalmazója, ki kezében vannak életünk határi: könyörgünk felsé-
gednek a te beteg szolgáidért: vigasztald õket, bátorítsad és erõsítsed, hogy jó néven vegyék és csendesen szenvedjék
látogatásidat. Gyógyítsd meg õket, szent nevedért, a reájok bocsátott csapásból, hogy megismérvén hozzájok való jóvolto-
dat, méltó hálát adjanak irgalmasságodért, és atyai ostorozásod által öregbüljenek szerelmedben és félelmedben.
Ha pedig véghetetlen bölcsességed szerént hasznosbnak látod az õ mostani kimúlásokat: adj Szentlelket nékik, hogy az
igaz penitencia által, bûnök bocsánatját nyerhessék, és teelõtted kedves kimúlások légyen e világból. Adjad szent malasz-
todat nékik, hogy megismérjék a testi nyavalyáknak és csapásoknak ostorit atyai kezedbõl származni. Mivel akaratod nél-
kül csak hajunk szála sem eshetik el, és azért ostorozsz minket, hogy bûneinkbõl te-hozzád térjünk, ki igaz élet és igaz
boldogság vagy. Oh áldott Jézus, ki meggyõzted a halál fulákját, légy segétséggel beteg szolgáidnak. Ki az Atya és Szent-
lélek Istennel egyetemben élsz és uralkodol. Amen.

Pázmány Péter Keresztyéni imádságoskönyvébõl



A HARMINCAS ÉVEK

1930
Végre megrendezésre került az elsõ lab-
darúgó világbajnokság, Uruguayban.
Magyarország sajnos anyagi okokra hi-
vatkozva lemondta a dél-amerikai VB-n
való indulást, ami annál is inkább fájó,
mert alig egy évvel korábban az FTC
Montevideóban (Uruguay fõvárosa) 3-2-
re legyõzte a most a végsõ gyõzelemre
is esélyes uruguayi csapatot. Az igaz-
sághoz hozzátartozik, hogy a színes-
bõrû Andrade, az uruguayi 11 esze azon
a meccsen nem játszott, de azt se feled-
jük, hogy akkortájt nem is a Fradi, ha-
nem az Újpest számított hazánk elsõ-
számú futballklubjának. Szóval kár,
hogy nem mentünk el a '30-as VB-re,
mert esélyünk lett volna akár egy szép
eredmény elérésére is. Mellesleg nem-
csak mi nem vettünk részt az elsõ VB-n:
Európa legjobb csapatai ugyanis bojkot-
tálták azt, mivel nem az „Ókontinensen”
került megrendezésre. Mindössze négy
európai csapat – Belgium, Franciaor-
szág, Jugoszlávia és Románia – tette
tiszteletét Uruguayban. A világbajnoki
döntõk legelsõ mérkõzésén Franciaor-
szág sima 4-1-es gyõzelmet aratott Me-
xikó felett, az elsõ gólt Lucien Laurent
szerezte a 19. percben. Érdekesség,
hogy 1930-ban még nem volt engedé-
lyezett a fociban a csere, a franciák
mégis annak ellenére nyertek ilyen ma-
gabiztosan, hogy a 20. percben kapusuk
sérülés miatt elhagyta a pályát, tehát 10-
en játszottak és egy mezõnyjátékos vé-
dett. De az amúgy a végsõ gyõzelemre
is esélyes galloknak nem ez volt az
egyetlen pechje a tornán. Ugyanis a cso-
portból való továbbjutást eldöntõ mecs-
csen, Argentína ellen, amikor egygólos
hátrányban és lendületben volt a csapat,
a bíró a 84. percben lefújta a meccset.
Igaz, késõbb lejátszották a hátralevõ hat
percet, de az egyenlítés így már elma-
radt. Így a szintén remeklõ – és Mexikót
Guillermo Stábile mesterhármasával 6-
3-ra verõ – Argentína jutott a legjobb
négy közé, éppúgy, mint Uruguay, Jugo-
szlávia és az Egyesült Államok. Aztán
Argentína és Uruguay egyaránt nagy-
arányú gyõzelmet aratott az elõdöntõ-
ben. Argentína 6-1-re ütötte ki a mindad-
dig remeklõ USA-t, mint ahogy az uruk is
éppen ilyen arányban bizonyultak jobb-
nak a jugóknál, a korai kapott gól ellené-
re. Igaz, nem kis bírói hátszéllel (pl. az
egyenlítõgólt egy fényképészrõl vissza-

pattanó labdából szerezték meg a haza-
iak, de volt egy teljesen szabályos dél-
szláv gól is, amit a bíró elõbb megadott,
majd egy kis uruguayi reklamálás után
érvénytelenített).

A két Dél-Amerikai csapat két évvel
korábban, az olimpiai döntõben is talál-
kozott, akkor az uruk bizonyultak jobb-
nak. De az argenti-
nokat hiába fûtötte
a visszavágási
vágy, a házigazda
Uruguay lett az elsõ
világbajnok. A gólki-
rályi címet maga-
biztosan, 8 góllal az
argentin Stábile
szerezte meg, aki a
döntõben is beta-
lált, de hiába.
Ugyanis az addig is remeklõ, s a góllövõ-
listán második helyen záró Pedro Cea
(Uruguay) egyenlített. Majd csapattársa,
Iriarte is eredményes tudott lenni, s a 4-
2-es végeredményt végül, a legendás
félkarú Héctor Castro állította be. Meg-
jegyzendõ, hogy nemcsak õ volt ott az
uruk soraiban a '20-as évek legendái kö-
zül, hanem Nasazzi (játékos-edzõként)
és Andrade is. Bár rengeteg téves – a
dél-amerikaiaknak kedvezõ – bírói ítélet
tarkította a tornát, az szerencsére még-
sem errõl, hanem a hazaiak valóban pa-
rádés játékáról maradt emlékezetes, s
az elsöprõ közönségsikernek hála, nem
is lehetett kérdéses, hogy 4 év múlva is
megrendezésre kerül majd a torna. Arra
pedig igenis legyünk büszkék, hogy bár
a magyar csapat nem vett részt a tornán,
mégis volt magyar érdekeltségû csapat.
Ugyanis Orth György – aki a '20-as évek
elején sokak szerint a világ egyik legjobb
futballistájának számított – volt a chilei
válogatott szövetségi kapitánya, jóllehet,
Mexikó 3-0-s legyõzésén túl nem sok
babér termett neki.

1934
A 4 évvel korábbi európai bojkottra vála-
szolva, a '34-es olaszországi VB-re a
még mindig igen erõs, és a végsõ gyõ-
zelemre is esélyes uruk nem neveztek,
lemondva ezzel a címvédésrõl. Brazília
és Argentína is a bojkottal tartott, õk bár
részt vettek a tornán, de tartalékos csa-
patokkal. A két dél-amerikai csapat mel-
lett az Egyesült Államok és Egyiptom
voltak az Európán kívüli indulók, s mind-
ahányan már az elsõ mérkõzésük után
utazhattak haza. Argentínát a svédek,

Brazíliát a spanyolok, Egyiptomot a ma-
gyarok küldték haza, a házigazda ola-
szok pedig 7-1-el valósággal kiütötték az
amcsikat, Angelo Schiavio mesterhár-
masával. De nemcsak az olaszok vettek
villámrajtot. A félelmetes Antonin
Puc–Oldrich Nejedly támadókettõs ve-
zérletével, és góljaival szárnyaltak a

csehszlovákok is. A
legemlékezetesebb
negyeddöntõ két-
ségkívül az olasz-
spanyol összecsa-
pás volt, itt ugyanis
újrajátszásra volt
szükség a döntés
megszületéséhez,
amit végül a legen-
dás Guiseppe
Meazza találata ho-

zott meg. Aztán a Squadra Azzura
(olasz válogatott) szoros 1-0-s gyõzel-
met aratott – a negyeddöntõben a ma-
gyarokat kiejtõ – osztrák „Csodacsapat”
ellen, s ezzel biztosította helyét a finálé-
ban. A másik elõdöntõben ismét Nejedly
volt a hõs, aki ezúttal a németeknek vá-
gott egy mesterhármast, a döntõbe rö-
pítve ezzel Csehszlovákiát. Aztán jött a
foci VB-k történetének elsõ hosszabbí-
tásba torkolló döntõje. Ugyanis Puc ké-
sei vezetõgóljára, Raimondo Orsi vála-
szolni tudott egy még késõbbi egyenlítõ-
góllal, mellyel életben tartotta az olasz
gyõzelmi esélyeket. Aztán jött a ráadás,
és jött Schiavio, aki a hosszabbítás 5.
percében eldöntötte a VB-cím sorsát. Is-
mét a házigazda, ezúttal Olaszország
lett tehát a VB-gyõztes, a propaganda-
hajhász fasiszta diktátor, Mussolini sze-
me láttára. Az olaszok legjobbja a döntõ-
ben egyértelmûen Orsi volt, viszont való-
színûleg a döntõig sem jutott volna el a
csapat Ferrari, Monti, Meazza, Guaita és
Schiavio remeklése nélkül. Utóbbi játé-
kos 4 góljával majdnem gólkirály is lett,
csakhogy a csehszlovák Nejedly pechjé-
re, mármint Schiavio pechjére, 5-ig ju-
tott, s így gólkirályi címmel vigasztaló-
dott. Az immár olasz Luis Monti pedig
felállított egy igen érdekes rekordot
azzal, hogy egymás után két VB-dön-
tõben is szerepelt, ráadásul két külön-
bözõ nemzet képviseletében: 4 évvel
azután, hogy Argentínával ezüstérmet
szerzett, az olaszokkal már VB-arany-
nak örvendhetett. Mindenféleképpen
említést érdemel a 3. helyen záró német
válogatott is, akik közül Conen kimagas-
lott a maga 4 góljával. Sárosi György is

Partvonal

A foci története II.

CHOLNOKY VIKTOR: Aforizmák
A legtisztább lelkû ember is kerülhet olyan képtelen helyzetbe, hogy úgy érzi magát, mint a hermelin, amelyik kilencet kölykezett.
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A legendás félkarú: Héctor Castro



már megcsillan-
tott valamit ha-
talmas tudásá-
ból ezen a VB-n,
hiszen az oszt-
rákok ellen 2-1-
re elvesztett
meccsen õ lõtte
a magyar gólt.
Summa summa-
rum, az olasz VB
megkérdõjelez-
hetetlen sikert
aratott a nézõk körében, csak hát, amint
a '30-as VB-t a dél-amerikai, úgy a '34-e-
set az európai csapatok egyeduralma
jellemezte. 

1938
Ilyen értelemben, az elsõ igazi VB-t, ami
már tényleg nem egy Copa-Americával
vagy egy Európa-bajnoksággal ért fel
(attól függõen, hogy épp
hol került lebonyolításra
a VB), 1938-ban, Fran-
ciaországban rendezték.
Ugyanis – habár ezúttal
is két európai csapat ját-
szotta a döntõt – Brazília
valósággal brillírozott az
Európában rendezett tor-
nán. De más szempont-
ból is elütött ezen VB
menete a korábbiakétól:
tudniillik nem a rendezõ
ország válogatottja lett a
végsõ gyõztes. De ne ro-
hanjunk ennyire a dolgok elébe! Elõször
is a távolmaradókról kell egy-két szót ej-
teni, merthogy akadtak ezúttal is szép-
számmal. Ausztriát a hitleri Németor-
szág bekebelezte, Uruguay és Argentí-
na továbbra is duzzogott, Spanyolor-
szág pedig a polgárháború miatt nem tu-
dott részt venni. Így aztán csak 3 torony-
magas esélyessel, 3 nagyágyúval indult
a torna, ezek voltak Olaszország, Brazí-
lia és Magyarország. Jaj, de jó is ezt
kimondani… Magyarország! A magyar
csapat gond nélkül menetelt el a döntõ-
ig, az elõdöntõben például az addig re-
meklõ svédeket oktattuk ki egy 5-1-gyel,
az elsõ percbéli kapott gól ellenére. De
említsük meg a többi eredményünket is:
a selejtezõben 11-1 a görögök ellen, az-
tán – már a VB-n – 6-0 Holland-India és
2-0 Svájc ellen. Elsõsorban a támadóso-
runk volt erõs, na de az sokak szerint a
tornán a legerõsebb: Titkos-Zsengellér-
Sárosi doktor. A kiscsapatok nagyszerû
helytállásáról is emlékezetes lehet ez a
torna: Kuba és Svájc is továbbjutott az
elsõ körbõl, Svédország pedig egészen
az elõdöntõig menetelt. Helytálltak a len-

gyelek is Brazília ellen, azonban Wil-
imowszki 4 gólja és az összesen 5 rúgott
gól ellenére, vereség és kiesés lett a vé-
ge, ugyanis a brazilok 6-ot rúgtak, a tor-
na kimagasló ásza, Leonidas (aki ké-
sõbb 7 góllal elhódította a gólkirályi cí-
met) ebbõl hármat vállalt magára. Sõt a
norvégok is majdnem megtréfálták a
címvédõ olaszokat az elsõ fordulóban: a
kékek csak Silvio Piola hosszabbításban
elért góljával tudták kiharcolni a tovább-
jutást. A házigazda franciák ellen már
könnyebben ment az olaszoknak, s
újabb két Piola góllal 3-1-re nyertek, a
franciák kiesésével pedig máris biztossá
vált, ez lesz az elsõ olyan VB, amit nem
a rendezõ ország válogatottja nyer meg.
A negyeddöntõben valósággal vérfürdõ-
be torkollott a brazil-csehszlovák meccs
(mivel ekkor még nem volt engedélye-
zett cserélni meccs közben, a sérülések
miatt a brazilok 8-an, a csehek 9-en fe-

jezték be a mérkõzést).
A párharcból végül – a
döntetlent követõ újra-
játszás után – a brazilok
jutottak tovább, egy
újabb Leonidas gólnak
hála. Az elõdöntõben
azonban, vesztére, a
brazil szövetségi kapi-
tány a kispadra számûz-
te legjobb játékosát,
Leonidas-t, akit valószí-
nûleg a döntõre akart pi-
hentetni, de – mint ké-
sõbb kiderült – valójá-

ban a bronzmeccsre pihentette. Ugyanis
az olaszok Colaussi és Meazza góljaival
2-0-ra legázolták a pihenõ brazilokat, és
a döntõbe masíroztak. A bronzmeccsen
a már Leonidas-szal felálló brazil gárda
természetesen magabiztos, 4-2-es gyõ-
zelmet aratott Svédország felett, a cso-
dacsatár újabb két góllal vette ki részét a
diadalból. A döntõ is hasonló eredményt
hozott, sajnos az olaszok javára. A ma-
gyar csapat nem bírt méltó ellenfele len-
ni a kékeknek, akik ezúttal a játék majd
minden elemében jobbnak bizonyultak
nálunk. A gólok Colaussi, Titkos, Piola,
Colaussi, Sárosi, Piola sorrendben kö-
vetkeztek. Az olaszok tehát magabizto-
san megvédték világbajnoki címüket,
holott a 4 évvel korábban gyõztes gárdá-
ból csupán Meazza és Ferrari maradtak
hírmondónak, legalábbis ami a kezdõ-
csapatot illeti. Leonidas mögött 5-5 talá-
lattal a góllövõlista 2. helyén végzett az
olasz Piola mellett a két legendás ma-
gyar csatár, Sárosi György és
Zsengellér Gyula is. Ez volt a mi Ezüst-
csapatunk.

Borbás Bálint, 12.A

Idén február 17-18-án nyolcadik alak-
alommal került megrendezésre a
Szepi-Kupa nemzetközi (Temesvár-

ról és Aradról is jöttek) teremlabdarúgó-
torna, 15 csapat részvételével. A neve-
zõket 2 db 4-es és 2 db 3-as csoportba
sorsolták, majd a körmérkõzések után
mindegyik csoportból 2-2 csapat jutott
tovább a legjobb 8 közé.
Az A-csoport eredményei: Gábor
D.–Krúdy "A": 8-1; Krúdy "A"–Széchenyi:
0-8; Gábor D.–Széchenyi: 4-0. Továbbju-
tottak: 1. Gábor D. (6pt), 2. Széchenyi
(3pt). A B-csoport eredményei:
Szepi–Krúdy "B": 2-0; Kepi (kecskeméti
piár)–Ságvári: 1-2; Szepi–Ságvári: 2-0;
Krúdy "B"–Kepi: 6-0; Szepi–Kepi: 6-2;
Krúdy "B"–Ságvári: 4-2. Továbbjutottak:
1. Szepi (9pt), 2. Krúdy "B" (6pt). A króni-
kához hozzátartozik, hogy a Ságvári 4
emberrel játszott végig. A C-csoport
eredményei: Deák–Arad: 2-3;
Tömörkény–Eötves: 3-1; Deák–Eötves: 3-
2; Arad–Tömörkény: 0-4;
Deák–Tömörkény: 2-1; Arad–Eötves: 3-6.
Továbbjutottak: 1. Deák (6pt, egymásel-
leni jobb eredmény), 2. Tömörkény (6pt).
A D-csoport eredményei: Makó–Te-
mesvár: 6-1; SZVSE–Temesvár: 1-3;
Makó–SZVSE: 6-0. Továbbjutottak: 1.
Makó (6pt), 2. Temesvár (3pt).
Majd következhetett a vasárnapi egyenes-
kieséses szakasz, ahol elõször minden
csoportelsõ egy másik csoport 2. helye-
zettjével találkozott, s fordítva.  
A negyeddöntõk: Gábor D.–Krúdy "B":
5-0; Széchenyi–Szepi: 7-0; Deák–Temes-
vár: 2-1; Tömörkény–Makó: 1-5.
Az elõdöntõk: Gábor D.–Deák: 1-1, hete-
sekkel: 3-2; Széchenyi–Makó: 4-2.
A 3. helyért: Deák–Makó: 1-3.
A döntõben: Gábor D.–Széchenyi: 2-0.

A végsõ gyõzelmet tehát a Gábor D.
csapata szerezte meg. Gratulálunk ne-
kik! Mi pedig a szombati magabiztos
gyõzelmek után, vasárnap egybõl bele-
szaladtunk egy nagy pofonba, s már-
már azt is megbántuk, hogy bennma-
radtunk (bejöttem) Szegeden. Minden-
esetre a miséhez legalább pont csatla-
kozhattunk... A csapat tagjai: Szrenka
Gábor (11.A); Kis László, Szrenka Ta-
más és Szupera Péter (11.B); Borbás
Bálint, Dávid Ferenc és Szûcs Bálint
(12.A); Fudala Márk és Tóth Péter
(12.B). Akik ott voltak tudják, mire gon-
dolok: Köszöntük a részvételt!

Borbás Bálint, 12.A 

Partvonal

SZEPI-KUPA

CHOLNOKY VIKTOR: Aforizmák
A szamárfül két elõnye: Az egyik az, hogy nem lehet belõle kocsonyát fõzni s így nem rontja el az emberek gyomrát;

a másik az, hogy bele lehet görbíteni a legokosabb könyvbe is.
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Szabó hárítja Piola lövését

Sárosi György



Ebben a hónapban John Cotton Dana (Denver (Colorado, USA elsõ
közkönyvtárát alapította 1889-ben) egyik híres mondása a rejtvény megfe-

jtése, amit 2007. március 8-ig kérjük bedobni szerkesztõségi postaládába, vagy
elküldeni e-mail címünkre: piarfutar@szepi.hu. Elõzõ havi rejtvényünk megfejtése:
Az adásnak önmaga az isteni jutalma. Könyvjutalmat nyert Tekes Móricné
kecskeméti olvasónk. Átveheti a a gimnázium könyvtárában. Gratulálunk!

Történelem órán, gazdaságtörténeti
grafikont elemezve:
– Miben erõs a magyar gazdaság?
– Nagyon sok állat van Magyarorszá-
gon...

– Mondj pár magvas gondolatot a meg-
születõ NSZK-ról, Fiam!
– Bonn központtal meg tudta õrizni a
diplomáciai berendezkedését.
– Az milyen berendezkedés?
– Öööö... nem.

– Sorolj föl balkáni népcsoportokat!
– Albánok, szlovének, dalmaták...

A hidegháború kapcsán:
– Kisebb konfliktusok robbantak ki, pl.
atombombát... azt nem robbantottak
föl

Néhány gondolat Katona Józsefrõl:
– Színházi mesterember, joghallgató
és színpadra állító volt...
– 1815-ben megírta a Báng bán elsõ
változatát...
– Nagyon szeretett volna vándorcir-
kuszban színészkedni...
– Jogi pályára került, de felidegesítet-
ték és tragikus módon meghalt...
– Tanulmányait Szegeden töltötte...
– A XIII-XIX. sz. fordulóján élt...

Dolgozatban néhány történelmi sze-
mélyiség kilétét kellett volna fölfedni;
néhány gyöngyszem:
– Károlyi Sándor gróf: elég híres volt
nagy tettei iránt és gróf lett belõle...
– Montecuccoli: olasz festõ volt, vagy
uralkodó...
– Zrínyi Péter: magyar fõnemes, II. Rá-
kóczi Ferenc fia...

Kik a labancok?
– Magyarország törökpárti nemesei...
– Sátorozó, állattenyésztõ, fosztoga-
tással foglalkozó nép...

– Honnan ismerõs a Millenium Falcon?
– Magyarország ezredévi ünnepségeit
hívták így...
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Hátsó Fertály

CHOLNOKY VIKTOR: Aforizmák
A férfira a lelkében következik el a klimaktérium. A félmeghalásnak az a rettenetes napja, amelyet megér mindenki, aki nem pusztán csak

Darwin-bizonyíték és amely irtózatosabb az igazi halálnál, mert nem feledést hoz, hanem szakadatlan emlékezést.

Fenn ül már az égi kántor.
Zúzos, jeges glóriája

rácsúszik a homlokára,
keze billentyukön táncol,

lába ráfagy a pedálra,
de szemében öröm lángol,

azzal tekint utoljára
ránk, az itthagyott világra,

s télbõl tavaszt így varázsol,

angyalt, ó, a kisleányból
és bûnbánót a vagányból,

ahogy Isten prédikálja,
úgy zendít rá a zsoltárra,
szivárványon orgonálja

azt, hogy itt élsz, nem akárhol,
elvágyódnod mindhiába,

innen soha nem szökhetsz meg,
itt hûségnek, szeretetnek

nincs kottája, nincs szabálya,
csak ahogy az ember érzi,
csak ahogy a szív diktálja:

Illés Lajos égi kántort
Magyarország visszavárja.

(Szokolay Zoltán – 2007. január 29.)
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