


Ahúsvét szünet március 15-én, a
lelkigyakorlat után kezdõdik és

március 25-ig tart. A szünet utáni elsõ
tanítási nap: március 26., szerda. Min-
den kedves Olvasónknak kegyelem-
teljes húsvétot kíván a Piár Futár szer-
kesztõsége!

Március 31-én  nyelvi csapatver-
seny lesz testvérvárosainkból

(Darmstadt, Cambridge, Parma). A
részletekrõl a nyelvtanáraidnál érdek-
lõdj.

Április 10-én kerül megrendezésre
az idei Természettudományos

csapatverseny. Információ a szak-
tanároktól kérhetõ.

A Magyar szakos munkaközösség
iskolai Szavalóversenyt rendez

április 14-én. Információ és jelen-
tkezés a magyartanároknál.

ASzabadtéri atlétikai házibajnok-
ság idõpontjai: április 15., 22.,

24.

P I A R I S T A
Ö R E G D I Á K

T A L Á L K O Z Ó
Ebben az esztendõben április 26-
án szombaton 14 órától kerül
megrendezésre öregdiákjaink
szokásos évi találkozója.

A hagyományhoz híven a régi
osztályok kispályás focikupa ke-
retében mérik össze erõiket. A ku-
paátadás után egy kis lelki és tes-
ti útravalót vehetnek magukhoz.
Az utóbbit vacsora formájában,
amelynek önköltségi ára 1000 Ft,
s a helyszínen fizetendõ. Az est
további részében lehetõség nyílik
arra, hogy a régi tanárokkal, diák-
társakkal elbeszélgessünk. 

A szervezõk gondoskodnak
arról is, hogy a kiesett folyadék-
mennyiséget mindenki bepótol-
hassa. 

Jelentkezni lehet az egykori
osztályfõnököknél, ill. Zsova Ta-
más és Angyal László igazgatóhe-
lyetteseknél.

Töltsünk el együtt egy szép ta-
vaszi délutánt!

Minden régi diákot szeretettel
várunk!

Angyal László 

A SSZEZEPP IIPPRESSRESS jelenti
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A dicséret olyan mint a bor. Az erõs ember még erõsebb lesz tõle, a gyenge pedig megrészegül. 

Egy régi kedves
barátunk tá-
vozott el a

körünkbõl az el-
múlt héten. Õ volt
az iskola legis-
mertebb alakja. A
felnõttoktatás, az
apafoci, a diákok
szülei, a templomba
járók mind ismerték és
szerették. A szegedi pia-
rista diákok számára szinte
iskolatárs volt. A 2000-ben
végzett 12. b osztály tablójára
fel is került: Sheriff, a kegyes-
rendi szaglár.

Annak idején még a Festõ utcai
épület udvarán kezdte a szolgálatot.
Urbán tanár úr hozta át ide, amikor
elfoglalhattuk az új épületet.  Emlék-
szem, nagyon tetszett neki a kör-
nyék. Két társa is akadt eleinte: Mó-
zes és Illés, a két pulikutya, de õk
nem voltak ilyen hûségesek. Urbán
atya Budapestre távozásával Zsuzsi-
ka néni, a portaszolgálat kedves
irányítója vette pártfogásába
Sheriffet. Igazi barátság alakult ki
köztük az évek során. Együtt zárták
az iskolát, együtt sétálgattak estén-
ként. Tõle kapta a legfinomabb fala-
tokat. Cserébe Sheriff segítette a por-
tások munkáját. Elsõ korszakában

igencsak harcias erényeket csillogta-
tott. Azokat a diáko-
kat (és tanárokat),

akiknek az öltözé-
ke nem tetszett
neki, rendszere-

sen megugatta,
sõt több nadrág-

szárat meg is
kóstolt. Szép summát
kellett az igazgatónak
kifizetnie kártérítés-
ként. Errõl a rossz szo-

kásáról azonban hamaro-
san leszokott, s késõbb

már csak naphosszat
a bejárat elõtt he-

verészett. Meg-
komolyodott.
Leg fe l j ebb

egy-egy arra
járó kutyatárs
billentette ki angyali nyugalmából.
Pompás termete, sûrû bundája,
határozott baritonja tekintélyt paran-
csolt. A betörõk el is kerülték az isko-
lát. Az utóbbi hetekben megrendült
az egészsége. Eljárt felette az idõ:
Sheriff megöregedett.

A múlt szerdán távozott el körünk-
bõl. A lelátó mellett alussza örök ál-
mát. A szegedi piarista történelem
egy szelete zárult le vele.

Angyal László

A HÁZÕRZÕ KUTYA IMÁJA

Uram, én õrködöm!
Ha nem lennék itt,
ki õrizné házaikat?

Ki vigyázna bárányaikra?
Ki szolgálná õket hûséggel? 

Csak Te és én tudjuk, Fölség, 
mi az igazi hûség! 

Õk mondogatják: Jó kutya! Remek kutya! 
Üres szavak…

Elfogadom tõlük a becézgetést,
az elémvetett néhány csontot 

és úgy hiszik, elégedett vagyok. 
Eltûröm, ha olykor belémrúgnak! 
Mindezt nem tartom fontosnak! 

Én õrködöm!
Uram, ne engedj kimúlnom,

míg a veszélyt felõlük el nem hárítom.
Ámen.

In memoriam SHERIFF
(1995-2008)
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Március 7-én honvédek látogat-
tak el az iskolánkba. A barna
zubbonyos kék kepis katonák

az 1848/49-es szabadságharc Szegedi
III. Honvédzászlóalj Hagyományõrzõ
Egyesületének tagjai. Közéjük tartozom
én is mint õrvezetõ.
Egyesületünk 1998. március 15-én, a
szabadságharc 150. évfordulóján ala-
kult Dr. Vass László szorgalmazására.
Célunk a szabadságharc dicsõ tetteire

emlékezni, ápolni hagyományait és mi-
nél több felnõttel és gyerekkel megis-
mertetni a honvédek hõstetteit. E célból
elkészítettük a zászlók, a fegyverek és
az egyenruhák pontos mását, így fel
tudjuk eleveníteni az akkori eseménye-
ket.

Az egyesülettel igyekszünk eljutni a
szabadságharc minden csatahelyére
az egész Nagymagyarország területén.
Így minden évben részt veszünk az or-
szág több pontján rendezett hadijáték-
okon, mint például a szolnoki, a kápol-
nai, a bicskei, és természetesen a
szõregi csatában, amit mi szervezünk.
Kapcsolatot ápolunk erdélyi és felvidéki
hagyományõrzõ csapatokkal is.

Ezen felül szívesen látogatunk el is-
kolákba rendhagyó történelem órákat
tartani mint amilyen pénteken volt a mi
iskolánkban. Ezekben az alezredes úr
elmondja a zászlóalj történetét a meg-
alakulástól egészen a világosi fegyver-
letételig. Ráadásul vetélkedõket szer-

vezünk, amelynek gyõztese meghívást
kap az egyesületbe.

A honvédek között vannak ügyvé-
dek, tanárok, rendõrök, egyetemisták ,
fõiskolások, közép- és általános iskolás
tanulók. A csatákban való részvételért,
helytállásért elõléptetést lehet kapni.

A gimnázium tanulói közül többen is
a csapat tagjai: Szupera Péter, Szu-
pera Gergõ, Bóka Ferenc, Lévai Má-
tyás és Veres Csaba.

Veres Csaba

A legendás fehértollasok hadizászlaja

A szegedi hármasok

Az autogram mindig elárulja az ember valódi énjét, sõt, néha még a nevét is. 

A fehértollasokkal emlékeztünk

VETÉLKEDÕ GÖRÖG MITOLÓGIÁBÓL

IDÕPONT:
2008. április 02. (szerda) 14.15-14.45

HELYSZÍN:
várhatóan a tanácsterem

AJÁNLOTT IRODALOM:
Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék

AZ ELOLVASANDÓ FEJEZETEK CÍMEI:
A vízözön, Prométheusz, Perszeusz, Héraklész,
Az Argonauták, Európé, Thészeusz, Daidalosz

és Ikarosz, Parisz ítélete

A verseny kb. 20-25 kérdésbõl álló teszt lesz, rövid
válaszokra leszünk kíváncsiak.

JUTALMAZÁS:
értékes könyvjutalmak (esetleg szorgalmi ötösök)

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ:
2008. március 31. (hétfõ)

Jelentkezés a latintanárodnál!

IRÁNY A PARTIUM!IRÁNY A PARTIUM!
Irodalmi, történelmi és mûvészettörténeti csavargá-

sok

Indulás: 2008. ápr. 4-én (pénteken) 13.00-kor (a 6. óra
elmarad!) a gimnázium elõl. Érkezés: 6-án késõ dél-
után 

Tervezett program és útvonal (kb. 1000 km):

Nagyszalonta: Arany János-emlékmúzeum, Csonka-torony
Nagyvárad: szecessziós belváros, Székesegyház, Ady-em-
lékhelyek
Szatmárnémeti: Székesegyház, belváros, zsinagóga
Máramarosi fatemplomok (UNESCO-világörökség):
Dióshalom, Nyárfás,Budfalva, 
Máramarossziget: Márton Áron püspök börtöne (emlékmú-
zeum), belváros, Elie Wiesel szülõhelye (1986: Nobel-bé-
kedíj), falumúzeum

Költség: 9000 Ft

Jelentkezés és részletek Károlyi és Dékány tanár
uraknál rögtön a húsvéti szünet után!
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Természetvédelemmel foglalkozó szervezetek és intéz-
mények évrõl-évre igyekeznek felhívni a közvélemény
figyelmét olyan növény- és állatfajokra, amelyek foko-

zottabb védelemre szorulnak, illetve nagyobb figyelmet érde-
melnének. Ezek példái a Magyar Madártani Egyesület által
meghatározott „Év madara” és a Nyugat-magyarországi
Egyetem és az Év Fája Alapítvány által gondozott „Év fája”
cím.

2008-ban mindkét cím viselõje vizes élõhelyekhez kötõ-
dik: az év fája a törékeny fûz, az év madara pedig a kanalas-
gém. A vizes élõhelyek védelmének napjainkban sajnos nagy
aktualitása van, mivel a folyók szabályozásával és a mezõ-
gazdaságilag hasznosítható vizes területek lecsapolásával
ezek a területek erõsen megfogyatkoztak, a megmaradtak
fenntartása pedig fokozott figyelmet igényel.

Az év madara 2008-ban a
kanalasgém.
A kanalasgém nevét kanálszerûen
kiszélesedõ csõrérõl kapta. Fehér
tollazatú madár, nászruhában a be-
gye narancsszínûre vált. Nádasok,
fûzbokros árterületek fészkelõ ma-
dara. Fészkét gallyakból és nádból
építi. A kanalasgémek sekély vizek-
ben táplálkoznak, ahol lábuk eléri

az aljzatot: csõrüket nyitva tartva, fejükkel jobbra-balra ka-
szálnak. Amikor csõrükhöz valami hozzáér, azonnal össze-
zárják, és zsákmányukat lenyelik. Táplálékuk piócákból, pu-
hatestûekbõl, halakból és kétéltûekbõl áll. 

Magyarország 1100-1300 páros fészkelõ állományával
európai viszonylatban jól áll. Jogilag fokozottan védett faj,
természetvédelmi értéke 500.000 Ft. Populációi sérüléke-
nyek, mivel táplálkozni csak meghatározott vízmélység mel-
lett tudnak. Állományát a klímaváltozás veszélyezteti, mert
sok kisebb vizünk eltûnését, korai kiszáradását okozza. A
kanalasgémeket segíteni lehet a belvizek megõrzésével, fon-
tos fészkelõhelyeik természetvédelmi célú árasztásával, õs-
honos apróhalak telepítésével és a
halastavak madárbarát kezelésével.
Az év fája 2008-ban a törékeny fûz.
A törékeny-, vagy csörögefûz (Salix
fragilis) nevét onnan kapta, hogy
vesszõi a csomóknál feltûnõen köny-
nyen, pattanva törnek. A fának általá-
ban rövid, görbe törzse, széles lomb-
koronája, és szinte vízszintes ágrend-
szere van. Hazánkban a Duna, a Ti-
sza és mellékfolyóik mentén ligeter-
dõben honos, alacsonyabb fává, vagy nagy cserjévé fejlõdik.
Magassága maximum 15-20 méter, életkora pedig elérheti a
70-80 évet. A fûz kérgében található a lázcsillapítás egyik
legfontosabb eleme a szalicin. Régebben kérgébõl és levelé-
bõl készítettek gyulladás- és lázcsökkentõ fõzetet. Védelme
gyakorlatilag élõhelyének védelmét jelenti a megfelelõ vízel-
látottság biztosításával.

Felhasznált irodalom: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
honlapja (www.knp.hu)

Jusztin István

Toledó, Szeged, PiárAz év madara és fája
44

Az emberek szája tulajdonképpen elég könnyû, mégis sokan nem képesek tartani. 

Az amerikai Ohio állambeli Toledo
évek óta Szeged testvérvárosa.
A két város baráti találkozót tart

március 26. és 28. között Szegeden. Az
esemény keretében egy „Amerikai-ma-
gyar ifjúsági barátság” elnevezésû kon-
certet adnak egyesült államokbeli és
hazai fellépõk a piarista gimnázium dísz-
termében 27-én fél hatkor, ahol iskolánk
kórusa is fellép majd. A vendégek elszállásolásában piarista
diákok és szüleik is segítenek. Ezúton is köszönjük nekik ezt
az önkéntes munkát. Ez az elsõ találkozás lehet kiindulási
alapja egy szorosabb iskolai cserekapcsolatnak, amit vala-
melyik kinti katolikus iskolával szeretnénk létrehozni.

Sík Péter

A TOLEDO - SZEGED BARÁTI KÖR
ÉS A DUGONICS ANDRÁS

PIARISTA GIMNÁZIUM

szeretettel meghívja Önt
és kedves családját a

Gimnázium dísztermében
(6724 Szeged, Bálint Sándor u. 14.) 

2008. március 27-én, csütörtökön 17. 30 óra-
kor kezdõdõ

AMERIKAI-MAGYAR IFJÚSÁGI BARÁTSÁG
hangversenyre

KÖZREMÛKÖDNEK:

a Perrysburg Symphony Strings (Ohio, USA)
Michael Smith és Phil Smith vezetésével,
a szegedi Király-König Péter Zeneiskola

Vonószenekara Marosvári Attila vezényletével,
a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium

Énekkara Lajos István vezényletével,
a Piarista Mester Tanoda ének-koboz mûhelye

(mûvészeti vezetõ: Ivánovics Tünde és Fábri Géza)
valamint 

Olasz Flóra (hárfa)

TÁMOGATÓK
Great Lakes Consortium for International Training and

Development (Toledo, USA)
Toledo - Szeged Baráti Kör

Szeged MJ Város Önkormányzata
Dugonics András Piarista Gimnázium

Király-König Péter Zeneiskola
Közéleti Kávéház

SZTE JGYPK
a vendéglátó családok



Horizont

Tavasz volt, finom illatokat hozott a szél, nem csak azért,
mert a közelben a Hummel pékségben szorgoskodtak,
hanem mert már az elsõ virágok kinyíltak és illatukkal

jelezték az új tavasz kezdetét. Szobámban csücsültem, és él-
vezettel hallgattam a madarak csicsergését. Jó volt így ülni
és pihenni a nagyheti szertartások után. Egyszer csak égte-
len zörgetés és a csengõ hangja riasztott fel elmélkedésem-
bõl. Kinéztem az ablakomból, és kit látnak szemeim? Ma-
nócskát! Igencsak feldúlt állapotban volt.
– Jaj, bajban vagyok, segíts nekem! – szólt szinte ri-
mánkodó hangon, miután bevezettem a szobám-
ba.
– Mi az a nagy baj? – kérdeztem gyanakodva,
és mivel ismertem Manócskát, minden
rosszra el voltam készülve.
– Édesanyámnak névnapja lesz, a kishú-
gom rajzol neki egy szép képet, a bátyám
meg virágot és édességet vesz, de én nem tu-
dom, mit adjak neki, mert én olyan „Manócskásat”
akarok, amibõl tudja, hogy én mennyire szeretem! –
adta elõ éktelenül sírós hangon az õ nagy gondját-baját.
Egy kicsit megnyugodtam. Rosszabbra voltam felkészülve.
– Adj neki valami olyan ajándékot, amirõl biztos, hogy te jutsz
az eszébe! – volt az ötletem, de Manócskának nem tetszett.
Saját bevallása szerint nem volt ilyen tárgya otthon.
– Akkor rajzold le magadat, és add oda az édesanyádnak! –
jött az újabb ötlet, de sajnos ez sem volt jó. Manócska csak
pálcika embereket tudott rajzolni, és szerinte egy pálcika em-
beres rajzból nem jönne rá a mamája, hogy az a kép az õ"
Manócska gyermekét ábrázolja. Kifogytam az ötletekbõl.

Csendben ültünk, és mind a ketten lázasan törtük a fejünket
valamiféle megoldáson.
– Mint nagycsütörtökön… – nyögte ki Manócska.
– Hogy jön most ide nagycsütörtök? – néztem rá értetlenül.
– Te mondtad a szentbeszédben Jézusról: „szeretetének leg-
nagyobb jele”, meg hogy: „önmagát ajándékozta”. Most én is

ilyet szeretnék: „Manócska szereteté-
nek jele”, meg….
– Ne beszélj butaságot, erre mi
képtelenek vagyunk! – mordul-

tam rá.
– Te nem értesz engem!
– mondta, azzal dühödten
kirohant a szobámból és
indult hazafelé. Az abla-
kon lenézve akartam még
kiáltani utána, hogy kíván-
csi vagyok, hogyan csinálja

meg, de addigra távol járt.
Valóban kíváncsi voltam, mert

Manócska ügyei eddig mindig vala-
mi botránnyal vagy nagy kavarással

jártak. Még két nap volt édesanyja névnap-
jáig, majd akkor kiderül.

Három nap elteltével találkoztam az édesanyjával, aki
boldogan és büszkén mesélte el a történteket.

A nagy napon összegyûlt a család, hogy felköszöntsék. A
gyerekek sorban átadták az ajándékaikat. A legkisebb egy
szép rajzot készített, amit édesanyja gondosan feltett a szo-
ba falára, hogy a szeme elõtt legyen. Aztán a nagyobbik is át-
adta a virágcsokrát és az édességet (marcipános rúd volt,
mert édesanya nagyon szerette). A virágot gondosan vázába
tette, és a marcipánt felszeletelte annyi felé, ahányan voltak.
Közben észrevették, hogy Manócska eltûnt. Édesanyja mind-
járt rosszat sejtett. Elõször az jutott eszébe, hogy fia nem tu-
dott neki ajándékot készíteni, és azért bújt el. Az egész csa-
lád Manócskát kereste, amikor megszólalt a csengõ: gling-
glang!
– Talán vendéget vársz? – kérdezte édesapa.
– Nem, de mindjárt megnézem. – mondta, és azzal elindult,
hogy kinyissa a bejárati ajtót. Az ajtó elõtt egy nagy doboz
állt. A dobozra ákombákom betûkkel ez volt ráírva:

ESZK LUZ IV AJ ÁN DÉK – SZE RET ETE MJ ELE.

Édesanya megismerte az írást a dobozból kiszûrõdõ szuszo-
gó hangot, elmosolyodott. Édesapa segített bevinni a dobozt,
és bent kibontották. Tényleg Manócska volt benne, és így ad-
ta át kis virágcsokrát!
– Ez az én ajándékom neked, szeretetem jele és önmagam
ajándékozása, mint Jézus Húsvétkor! – mondta.
– Manócska, mindenki ajándéka az ajándékozó szeretetrõl
beszél. Ezek jelek, a szeretet jelei. De ezek nélkül is tudom,
hogy szerettek!
– De szükségünk van ezekre a jelekre. Így többet tudok ne-
ked elmondani arról, mennyire szeretlek!

Zsolt atya történetét közre adja: Zsíros Szilvia

Ládafia

Húsvét öröme Isten szeretetének jele
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Bár a Mónika show nem egy oktatómûsor, mégis olyan okosnak érzem magam utána. 

László Ernõ
KAKASVERS HÚSVÉTRA

Nem ebédnek küldtek megkopasztva
csalános, pázsitos pátriámból,
hogy ünnepi tálban gõzölögjek
dalt elárvult jércék bánatáról.

Nem azért jöttem, hogy fürdõkádba
rondítassanak húsvét reggelig,
s hófehér zománcon kapirgálva

várakozzak, míg kinn a kést fenik.

És nem is azért, hogy félbolondok
kalapba tûzve hordják tollamat,

s hogy tõbõl levágott szárnyaimmal
feltámadásra kikormozzanak.

Nem azért jöttem, hogy ott legyek, ha
keresztjérõl az Embert leveszik,

hanem azért, hogy kiáltsak, szóljak,
mielõtt újra megfeszíttetik.



A kapitalizmus az, amikor egyik ember a másikat kizsákmányolja.
A szocializmus pedig ennek az ellenkezõje. 

Lélekemelõ 

Krisztus szerette a hegyeket, sok-
szor nekik ajándékozta éjszakáit,
hozzájuk menekült, amikor

csendre, magányra vágyott. Hegyen
verte vissza a Sátán támadását s fogad-
ta az angyalsereg imádását. Hegyrõl hir-
dette ki a nyolc boldogságot, hegyen
gyúlt ki istenségének fénye, hegyre me-
nekült a világ dicsõsége elõl. Hegyoldal
fûszálaira hullott véres halálverítéke,
hegyre vitte föl keresztjét, hegycsúcsra
építette oltárát. Hegyen adott át „minden
hatalmat” apostolainak, hegy õrzi utolsó
lábnyomát, hegycsúcsról áldotta meg
földi életében utoljára a világot. Olyanok
ezek az evangéliumi hegyek, mint hatal-
mas pillérek, amelyekre Isten keze a
legcsodálatosabb kupolát, az istenem-
beri életet építette.

A sok hegy közül, amelyeken Krisz-
tus járt, különösen három emelkedik
magasra: a Tábor, a Golgota s az Olaj-
fák-hegye. Ezek az Evangélium legma-
gasabb csúcsai, izzó havasai: belevesz-
nek az Égbe...

E három hegyhez kellene többször
búcsút járnunk.

A TÁBORON
A Tábor-hegyére Krisztus életében az Õ
akaratából homály borult. Hogy a csúcs
rövid idõre az Ég fényében égett, azt
csak hárman tudták: Péter, János és Ja-
kab, de nekik is hallgatniok kellett. Csak
amikor belecsendült a világba az Evan-
gélium, akkor hasadt meg a Tábor-he-
gyét leborító felhõkárpit, s a világ cso-
dálkozva nézett föl rá.

Krisztus életének két legszélsõbb ki-
lengése a Tábor s a Golgota. A Golgo-
tán minden oly fenyegetõen, szomorúan
emberi – a Táboron bíztatóan, felsége-
sen isteni. A Golgotán minden fény kial-
szik, még a Nap is elsötétedik – a Tábor
a nagy fénytõl csak úgy szikrázik. A Gol-
gota miatt kellett a Tábor. Mielõtt a há-
rom tanítvány vérhullatásában látja a
Mestert, lássák istenségének vakító fé-
nyében is. Akik hallani fogják a csõcse-
lék „Crucifige!”-jét, hallják elõbb az Atya
vallomását: „Ez az én szerelmes fiam!”
Mielõtt két lator közt függni látják, lássák
Izrael két legnagyobb fia, Mózes és Illés
között. Akik majd kéklõ, szedresedõ aja-
káról hallani fogják az Isten-elhagyatott-
ság halk panaszát, lássák elõbb az em-
berségen fénnyel áttörõ istenségét.

De a Tábor nemcsak a három kivá-
lasztotté. Jönnek majd korok, kultúrák,
világnézetek s vádat emelnek a keresz-
ténység ellen, hogy délibábbal csalja a

világot. Hogy abból a másvilágból,
amelyrõl oly szépen tud beszélni, soha
egyetlen fénysugarat sem látott. S akkor
a háromnak jelentkeznie kell s Péternek
százszor és ezerszer hitet kell tennie,
hogy csak gyorsan elsikló néhány perc-
re látta az Eget s mégis oly „jó volt ott
lenni”, hogy könyörgött az Úrnak: Itt, a
Tábor-hegyén maradjunk...

S jönnek csapzott hajú, vérzõ embe-
rek, akiknek nyakát az élet igája feltörte,
akik Napot sohasem látnak, akiket már-
már elkap a kétségbeesés örvénye, aki-
ket egyik sziklától a másikhoz ver az
élet. S Péternek e szörnyû viharban újra
meg kell húznia a táborhegyi harangot:
„Jó nekünk itt lennünk!” – minden vihar
elül, az Istennek vannak viharmentes,
napsütéses, boldogságtól kéklõ hegyei
is.

S jönnek istenkeresésben kifáradt,
szomorú lelkek, akik bûnnel, vérrel, gõg-
gel, nyirkos, ölõ novemberi köddel már
nem bírnak. Akik úgy látják, hogy az Úr-
nak nincs már egyetlen szava hozzájuk.
Akik hiába sóhajtoznak heteken, hóna-
pokon, talán éveken át fáradt lelkük szá-
mára csak néhány csepp harmatért,
csak néhány meleg sugárért. Akik soha-
sem hallják - pedig hogy várják! - béke-
galamb-szárnyak suhogását. S Péter-
nek újra szólnia kell: Golgotás szomorú
lelkek, el ne felejtsétek, a Golgotának tõ-
szomszédja a Tábor s ott lenni jó... Gol-
gotán át oda vár, oda visz, oda vonz az
Úr... Higgyetek nekem: csak egyszer
hazudtam, azt is keservesen megsirat-
tam...

Tudom, óh hogy tudom: a Golgota
néha, sõt sokszor eltakarja a Tábort.
Sokszor csak nem akar pirkadni. Sok-
szor mint árnyék a testet, úgy kísér a fel-
hõ... Sokszor fátyolos a szemem... Sok-
szor szomorú a lelkem... Sokszor koldu-
lok az útszélen, s nem jön, aki valamit
adjon-dobjon...

Ezekben a fénytelen, daltalan, ól-
mos, zörgõ, üres napokban a Tábor-he-
gyéhez menekülök. Addig vonszolom
magamat, fáradt lelkemet a Golgota út-

talan útjain, amíg csak egy oly pontra
nem érek, amelyrõl már látszik a Tá-
bor... Fáradt tekintetem a múlt táborhe-
gyi szakaszain pihen... Kaptam én ilye-
neket is az Úrtól! Azokhoz a napos, pax-
os, kékegû, virágos-szegélyû, sokszor
daltól, harangzúgástól hangos szaka-
szokhoz menekülök, amikor oly egysze-
rû, oly átlátszó s a mellett oly gazdag
volt lelkiéletem. Amikor a szív nem bírta
befogadni a nagy gazdagságot s kicsor-
dult belõle boldog könnyben, mosoly-
ban, lelkes, önfeláldozó munkában, dia-
dalmas hitben, forró imában, az Isten
nagy szeretetében. Amikor amerre csak
jártam, mint késõ tavasszal az almafá-
ról, úgy hullott rólam a szirom. Amikor
mindenkire, aki csak közelembe ért, úgy
sugárzott belõlem a szeretet, mint
ahogy májusi napfény ömlik a Napból a
rétre. Amikor Krisztusé voltam s ettõl na-
gyon boldog voltam...

Ha a múlt bûnei tudnak nyugtalaníta-
ni – pedig hogy tudnak! – akkor ugyan-
ezen múlt táborhegyi szakaszai miért ne
tudnának nyugtatni, emelni, lendíteni...

Az Úr a Táboron átment a Golgotá-
ra, hogy én Golgotán át vergõdhessem
el a Táborra. A jó Krisztus a Tábor s a
Golgota fölé szép szivárványt feszített: e
szivárvány alatt szállnak seregesen ha-
za a lelkek. Csak ez lehet az én utam is.

A GOLGOTÁN
A Golgota Krisztus hegyei közt a legko-
morabb, legsötétebb. 37 órán át úgy lát-
szott, hogy e hegyen összetört az isten-
emberi élet. Kopár csúcsáról Lucifer le-
nyilazta a szédítõ magasságokban ke-
ringõ királyi Sast. E hegyrõl holtan vitték
el a Mestert s Vele az Evangéliumot... A
nagy álmok, jóslatok, a misztikus, szép
mondatok, amelyekkel teleszórta Pa-
lesztinát, mint hervadt virágok borítják el
a holttestet.

Csak amikor a húsvétreggel fény-
özönébe öltözött a hegy, akkor láttuk,
hogy az Evangélium legfölségesebb he-
gye. Szikláin nem a királyi Sas: a kígyó
fekszik széttiport fejjel holtan.
„Consummatum est!” – repül szét e
hegy ormáról a világegyetem minden
zugába a nagy szó. „Gyõztél, Galileai!” –
hörgi vissza a Pokol. E hegy egymaga
tartja a Pokol fölött a „túlsó” partra elve-
zetõ híd hatalmas ívét, amelyen évezre-
dek járnak haza...

De más is történt e hegyen: ormán
megszentelõdött a szenvedés, szentté
lett a fájdalom. E hegy csúcsáról szen-
telte meg Krisztus a felhõt, a sebet, kon-

66
Blazovich Jákó O.S.B.: 

KRISZTUS HEGYEIN



szekrálta a könnyet. E hegyen Krisztus
kimondhatatlanul szenvedett – s ezzel
szentté lett a szenvedés.

Hogy vonzotta a még üres, Kereszt-
tel meg nem koronázott Golgota Krisz-
tust! Akárminõ hegyen járt, tekintete a
Golgotát kereste. Átvirrasztott éjszakái,
lelkét feszítõ nagy vágyai az üres hegy-
csúcs köré fonódnak. „Vérkeresztséggel
kell megkereszteltetnem és mily nehe-
zen várom, míg be nem teljesedik!” –
mutatja meg egyszer tanítványainak
szenvedésre sóvárgó lelkét.

Hogy e vágy mily féltve õrzött szent
kincse volt lelkének, az evangélistával
azt is megíratta. Péter lelkes vallomása
után, hogy „Te vagy Krisztus, az élõ Isten
fia”, az Úr többször beszélt tanítványai-
nak haláláról. Mintha – emberileg szólva
– Péter vallomása megnyugtatta volna,
hogy a tanítványok elbírják a „mysterium
crucis”-t. „Attól fogva kezdé Jézus jelen-
teni tanítványainak, hogy neki Jeruzsá-
lembe kell mennie és sokat szenvednie a
vénektõl és írástudóktól és papi fejedel-
mektõl, és megöletni és harmadnapra
föltámadni.” Csalódott. Egy ilyen alka-
lommal különvivé õt Péter, kezdi feddeni,
mondván: „Távol legyen ez tõled, Uram!
Nem történik ez rajtad!” Az Úr arca elbo-
rul, hogy ily durva kéz nyúl az õ legféltet-
tebb, legszentebb vágyához, megfordul s
keményen szól Péternek: „Hátra tõlem,
ellenkezõ. Botránkozásul vagy nekem,
mert nem érted azokat, amik Istenéi, ha-
nem azokat, amik emberekéi.” Majd ta-
nítványaihoz fordul s elcsendülnek ajká-
ról a Krisztuskövetés örök törvényének
csodálatos szavai: „Aki utánam akar jön-
ni, tagadja meg önmagát és vegye föl ke-
resztjét és kövessen engem.” Tudjátok –
sokszor sejttettem veletek – s ha nem
tudjátok, áldozócsütörtökön az Olajfák-
hegyén meg is látjátok, hová megyek.
Atyámhoz megyek – Atyámnál oly jó...
Oda várlak titeket is: házában sok a
hely... Hogy el ne tévedjetek, kitiprom
elõttetek az utat. Ez útról le ne térjetek.
Kemény, meredek, éles kövekkel elborí-
tott út, az én lábamat is meg fogja vérez-
ni, én is háromszor el fogok rajta esni, de
a keresztet estemben is magamhoz öle-
lem, hogy meglássátok: magasra följutni,
lelket kimélyíteni s aztán az élet teljessé-
gével megtölteni, s áldozócsütörtök dél-
elõttjén gazdagon az Olajfák-hegyének
csúcsáról szárnyra bocsátani csak az én
nyomaimban lehet. Ha más prófétákra
esküdtök, az életet a szenvedéstõl akkor
sem mentesítitek, de szentté, az élet s a
boldogság egyik forrásává a szenvedés
csak általam lesz. Tehát: Péter, János,
Tamás s ti mindnyájan földet-tipró, Tá-
bor-hegyére vágyó emberek, korok, eti-
kák: Kövessetek engem, aki a szenve-

désnek legvéresebb éjszakájában is bol-
dog Krisztus voltam.
Szent Márk is megõrzött egy fölséges
vonást a „fájdalmak férfiának” lélektaná-
ból. Krisztus utoljára indul Jeruzsálembe
– az isteni színjáték a kifejlethez közele-
dik. „Útban valának pedig fölmenvén Je-
ruzsálembe és elõttük méne Jézus és ál-
mélkodva s félve követték Õt.” Fölséges
kép: a távolba kéklõ üres Golgota s a fe-
léje sietõ Úr! Úgy siet a kereszt felé, min
a gyermek édesanyja kitárt karjai közé. S
hogy érzem, hogy ez nem lélektani aber-
ráció, kisiklás, amely a szenvedésben
kéjt keres, hanem a szenvedõknek lán-
goló szeretetbõl hirdetett, élt evangélium.

Halld csak, hogy verték vissza a ke-
resztény évszázadok a szenvedés evan-
géliumát! „Ha a vadállatok nem akarná-
nak széttépni, én kényszerítem õket” –
vallja antiochiai Szent Ignác. S mikor
hallja az oroszlánok vérfagylaló bõgését,
Szent Jeromos szerint „a szenvedés vá-
gyával” fölkiált: „Krisztus búzája vagyok,
vadállatok fogai közt fogok megõrlõdni,
hogy Krisztus fehér kenyere legyek.” Ke-
resztes Szent Jánosnak egy vágya van:
„Uram, szenvedni és megvettetni Érted!”
Szent Terézia is ugyanerre vágyik: „Vagy
szenvedni, vagy meghalni!” A kis Teréz
csodálatos lelke fölujjong, amikor nagy-
pénteken hajnalban köhögése után me-
leg, piros vért érez az ajkán, mert tudja,
hogy most jön a szenvedés, a halál.
Pazzii Magdolna lelkébõl tör föl a szere-
tet egyik legszebb himnusza: „Szenvedni
– nem meghalni.”

Óh, az én szegény, gyatra életem ily
visszhangot az Úr szavára, a Golgota
evangéliumára sohasem fog adni. De
egyet Jézusért és lelkemért mégis csak
el kell érnem: minden kis felhõfoszlány-
tól, minden tûszúrástól nem szabad meg-
rémülnöm. Kell, kell Krisztusért valamit
tûrni, eltûrni is tudni.

Gyenge, könnyen összeroppanó a
mai ember. Szenvedni nem tud, pláne
nem akar. Énimádásunk, szomorú evilá-
giságunk természetes következménye,
hogy a sorstól csak örömöt, csak verõ-
fényt követelünk. Olyan boltja, amelyben
csak örömöt, boldogságot árulnak, az
életnek nincsen. A Paradicsom e bolygó-
ról örökre eltûnt az elsõ bûn ingoványai-
ban. Idelenn csak „per crucem” vezet út
„ad lucem”. S bennünk mégis az életnek
sokszor kis lökése is – érje a testünket
vagy lelkünket – fölborítja az egyensúlyt.
Minden nap meghozza a maga sötét tra-
gédiáit, amelyekben emberek, sõt újab-
ban már gyermekek is “a szenvedés elõl
a halálba menekülnek...” Hogy kell ennek
a törékeny, álhumanizmusba merült kor-
nak a Golgota evangéliuma! Edzeni,
edzeni a gyermekneveléstõl kezdve az

aggkorig nemcsak a testet, hanem még
inkább a lelket, hogy az élet minden kis
ütése alatt össze ne törjék.

Mint testet az árnyék, úgy kíséri a tör-
ténelmet a szenvedés sötét problémája.
Filozófiák viaskodtak vele, de rideg szto-
icizmusnál, sötét pesszimizmusnál, fá-
radt nirvánánál tovább nem jutottak.
Hogy a szenvedésnek felséges metafizi-
kája is van, azt csak a Golgota óta, csak
Krisztustól tudjuk, kiben szentté, boldog-
gá lett a fájdalom...

“Alles Leid der Erde lobe den Herrn!
Es lobe ihn das Verarmte und Verban-
nte,
Es lobe ihn das Enttäuschte und
Enterbte,
Es lobe ihn alles Nie-Gestillte!
Es lobe ihn die lichte Qual des Geistes,
und die dunkle Qual der Natur!
Es lobe ihn die heilige Qual der Liebe!
Es lobe ihn die Einsamkeit der Seele,
Es lobe ihn die Gefangenschaft der
Seele!
Es lobe ihn das Weh der Schuld,
Es lobe ihn das Weh der Vergängniss,
Es lobe ihn noch das bittre Weh des
Todes!
Denn das Leid der Erde ist selig gewor-
den,
weil es geliebt wurde:
Siehe das Holz des Kreuzes, woran das
Heil der Welt hing!

(A Föld minden szenvedése dicsérje az
Urat!
Dicsérje Õt a szegénység s a számûzött-
ség,
Dicsérje Õt a csalódás s a kitagadottság,
Dicsérje Õt minden ki-nem-oltott szomj!
Dicsérje Õt a szellem átlátszó s a termé-
szet sötét kínlódása!
Dicsérje Õt a szeretet szent szenvedése!
Dicsérje Õt a lélek árvasága,
Dicsérje Õt a lélek fogsága!
Dicsérje Õt a bûn gyötrelme,
Dicsérje Õt az elmúlás fájdalma,
Dicsérje Õt még a halál keserû kínja is!
A Föld szenvedése boldoggá lett, mert
szeretetre talált:
Íme, a Kereszt fája, melyen a világ üdve
függ.)

AZ OLAJFÁK HEGYÉN
Jeruzsálem közelében „egy szombatnyi
járó földre” van az Olajfák-hegye. Krisz-
tust utoljára e hegy látta.

Egy csütörtöki napon az Olajfák-he-
gyén egy szomorú kis csapat állt s nézett
az Ég felé. Felhõs volt az égbolt, még fel-
hõsebb volt a hegyen állók lelke. Az Ég
elvitte tõlük a Mestert s õk itt maradtak
vállukon a világ-misszió döbbenetes sú-
lyával. A pünkösd tûzkeresztsége még

A tinédzserkor az, amikor a szülõk kezdenek nehezen kezelhetõvé válni.

Lélekemelõ
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Kultúrkáló 

Aki szivárványt akar látni, annak el kell viselnie az esõt is.

SZEPI - VIDEO, AUDIO

¸ A HETVENKEDÕ KATONA - Plautus
remekmûvének színpadi elõadása Eper-
jes (Szamóca) Károly fõszereplésével.
Máshol alig található archív felvétel.
¸ EZ MIND MEGTÖRTÉNT ÚTBAN A
FÓRUM FELÉ – színes magyarul beszé-
lõ amerikai játékfilm, 1966 – Keverjük
össze a római szatirikus író, Plautus stí-
lusát a modern Monty Python-féle hu-
morral – mit kapunk? Egy fergeteges
tempójú játékot, amelyben olyan gyorsa-
sággal váltják egymást a poénok, hogy
mire az egyik geg „beül”, máris jön a má-
sik...

A történet lényege, hogy Pseudolus,
a római rabszolga szeretné megváltani
szabadságát. Ennek érdekében bármi-
lyen áldozatra hajlandó. Kapóra jön neki,
hogy ifjú gazdája, Hero beleszeret a
szomszéd - nem túl jóhírû ház - egyik
gyönyörûséges lakójába. Pseudolus ter-
vet eszel ki, s neki is lát, hogy végrehajt-
sa, ami nem kis felfordulást okoz útban a
Fórum felé... Mindeközben vannak itt
szerepcserék, eszmecserék, álruhák és
álszakállak, jópofák és rosszpofák,
alibabák és csinibabák...
Zero Mostel, Buster Keaton, Michael
Crawford, Phil Silvers, Jack Gilford ,
Michael Hordern, Anette Andre, no és a
Stephen Sondheim musical legjobb da-
lai, megtetézve Richard Lester humorral
teli, fanyar rendezésével...
¸ TARKA KÉPZELET – A VIRÁGÜN-
NEP VÉGE – Gulácsy álmai – színes
magyar filmetûd, 24 perc, 2006 – Képze-
letbeli utazás 14 festményen keresztül
Gulácsy Lajossal Na'Conxypany álom-bi-
rodalmába, hogy megtalálja a vágy titok-
zatos tárgyát, az igazi kedvest: a titok, a
szenvedély és a csábítás megtestesítõ-
jét: az örök szerelmet. „Aki szeretne látni
álmot az álomban, annak teljes szívem-
bõl ajánlom.” (Egy vélemény)
¸ GÉSÁK – A VIRÁGOK ALKONYA –
svájci dokumentumfilm, 54 perc, 2004 –
A film Japán egykori fõvárosába, Kiotóba
vezeti nézõit és bemutatja a város utolsó
gésáinak titkos életét. Ma már csak mint-
egy 250 gésa él a városban, és számuk
évrõl évre csökken. A rendezõnek abban
a ritka szerencsében volt része, hogy
megszerezte az engedélyeket a forga-
táshoz, és õszinte vallomásokat tudott
rögzíteni errõl a titokzatos és ugyanakkor
szigorúan szabályozott életformáról,
amely mára egy letûnt világ szimbólumá-
vá vált. Hazánkban is látható volt nemré-
giben az Egy gésa emlékiratai címû film

és az alapjául szolgáló könyvet is lefordí-
tották magyarra. A dokumentumfilmben
megszólal a könyv és a játékfilm modell-
jéül szolgáló, egykori híres gésa is: vall
mesterségének több évszázadon ke-
resztül változatlanul maradt titkairól. 
¸ JEAN RENO, A HALLGATAG EM-
BER – francia dokumentumfilm, 54 perc,
2002 – Riportfilm Jean Renóról, a híres
francia színészrõl, amelyben a vele ké-
szült beszélgetés mellett részleteket lát-
hatunk legnagyobb filmsikereibõl, példá-
ul A nagy kékségbõl, a Jöttünk, láttunk,
visszamennénkbõl, a León, a profiból
vagy éppen a Godzillából. 
¸ A CSEND VILÁGA – francia-olasz
természetfilm, 95 perc, 1956 – Cousteau
„kapitány”, a világhírû francia tengerkuta-
tó és könnyûbúvár természetfilmje mûvé-
szi élményt nyújtó dokumentumfilm.
Messze túlmegy a valóság képi ábrázo-
lásán. Filmjében a lélegzetelállító képek,
a kommentár és a zene tökéletesen
összhangban vannak. A lényegében
tudományos-ismeretterjesztõ anyagot, a
varázslatos víz alatti világ ezer arcának
megörökítését meg tudták tölteni a való-
ság, az emberi világ izgalmas, kalandos
levegõjével. – Cannes (1956) – Arany
Pálma
¸ A SZENTFÖLDÖN – JÉZUS LÁBA
NYOMÁN – Mit igazolnak az ásatá-
sok? – A 74 perces DVD a Fokoláre
Mozgalomhoz kötõdõ lelkipásztorok
2007-es zarándokútja során készült ké-
pei által mutatja be Jeruzsálemet, Betle-
hemet, Názáretet és a többi szent várost,
illetve azok környékét. Az összeállítás
szövegét Tomka Ferenc egyetemi tanár
írta az evangéliumi történetek valóságát
igazoló szentföldi ásatások eredményei
alapján. Kiadja a Szent Jeromos Biblia-
társulat.
¸ GREAT CONCERTOS – 10 DVD-n:
Beethoven, Chopin, Brahms, Bizet, Mo-
zart, stb. mûveibõl válogatás. Látod is,
amit hallasz!
¸/¯ BIBLIA. Ószövetségi és Újszövet-
ségi Szentírás – Felolvassa: Diós István
atya (2 db DVD MP3 lemez, kb 100 óra)
¯ SZÉKELYFÖLDI HANGOS ÚTI-
TÁRS 1. Csíkország, 2. Udvarhelyszék,
3. Gyimesek, 4. Sepsiszentgyörgy, Alsó-
Háromszék, 5. Kézdivásárhely, Felsõ-
Háromszék, Orbaiszék – Zene, irodalom,
humor – útleírásokkal tarkítva – Erdély-
rõl, Erdélybõl (5 CD)

Szegheõ József SP

NB.: A katalógus
honlapunkon megtekinthetõ!

nem égette ki úgy a lelkület, hogy „vá-
lasztott edények” lehessenek. Mi lesz a
nagy örökséggel, fog-e valóban úgy von-
zani a Kereszt, hogy megalakulhasson
Krisztus országa? Krisztus utolsó áldása
sem ûzte ki lelkükbõl a félelmet: õk csak
azt érzik, hogy árvák lettek...

Jó apostolok, fogadjatok szót a két
fehérruhás férfiúnak: „Maradjatok a vá-
rosban, mígnem fölruháztattok erõvel a
magasságból!” Majd ha eljön a Lélek, s
tüzétõl tüzet fog, viharától föllángol a lel-
ketek, akkor jertek újra az Olajfák-hegyé-
re csókolni a Mester utolsó lábnyomát, s
e fokról, amelyrõl felrepült, felnézni az
Égbe. Akkor már nem szomorkodtok, ha-
nem megértitek, hogy mindennek így kel-
lett történnie. Hogy az Olajfák-hegye ál-
dott hegy: Égbe ugró hegyfoka az Evan-
géliumnak... Megértitek, hogy lehet men-
ni, vezet út az Égbe, s a Mestert követni
érdemes: „Íme megmondottam nektek!”

Az Olajfák-hegyén valóban „kosmis-
ches Ereigniss”, világesemény történt:
saját szárnyain az idõ s a tér óceánján
átrepült a názáreti Jézus. Mily fölénye-
sen old meg metafizikát, transzcendenci-
át ez az óceánrepülõ isteni Pilóta. Vilá-
gos nappal szárnyat bont s átrepül az
Égbe... Tehát van metafizika, transzcen-
dencia – különben hová ment volna
Krisztus? Tanítványai látták, megsirat-
ták, s a világnak elmondották, az évezre-
dek számára meg is írták, szavuk, írásuk
igazáért az életüket adták.

Az Olajfák-hegye az Evangélium fel-
séges repülõállomása. E hegyre akkor
jövök, amikor körülöttem settenkedik a
szkepszis: valóban, Isten fia vagy Te, ná-
záreti Jézus? Valóban, Palesztinán, a mi
szegény bolygónkon kívül van más Ha-
zád is?

E hegyfokról messze látni – el egész
az Égbe.

E hegyfok minden metafizikai, min-
den transzcendencia kidönthetetlen pillé-
re.

E hegyfokon már viharzik a „Túlnan”.
E hegyfokon kitágul a szem, fölujjong

a hit, kifeszül a szárny, lángot vet a re-
mény.

E hegyfokról már látni az Istent.
Az Úr e hegyfokról már hazament. Én

egyelõre – talán már csak rövid idõre –
ideát maradtam. Addig, amíg rám kö-
szönt az õsz, s én is szárnyra kelek, sok-
szor fölhágok az Olajfák-hegyére. Meg-
megállok az áldott csúcson s az én ösz-
szegyûrt, fakó, szegényes Veronika-ken-
dõmmel, a lelkemmel, rendületlen hittel,
az örökélet kiolthatatlan vágyával az Ég
felé lobogtatok: A viszontlátásra, Uram,
odafönn az Égben!...

In: A csend mélységeibõl (1935)
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Kultúrkáló

Egy tízgyermekes parasztcsalád hetedik gyermekeként
látta meg a napvilágot 1916-ban. Már az elemi iskolában
kitûnt értelmével. A falu plébánosa úgy vélte: „Isten és

ember ellen való vétek lenne ezt a jóeszû gyereket itt hagyni
parasztnak. Taníttatni kell.” De a családnak nem volt pénze. A
pap nem hagyta annyiban. Felkutatta a család egy csak hírbõl
ismert, de gazdag tagját, aki vállalta a taníttatás és az ellátás
költségeit. Így került a tízéves kisfiú Budapestre. Kezdetben
rettenetesen egyedül érezte magát, több apró, de akkor ször-
nyûnek tûnõ megaláztatás érte. Mégsem jutott eszébe, egy pil-
lanatra sem, hogy abbahagyja az egészet és hazamenjen.

A tanévnyitón szembesült azzal, hogy a többi gyerek meny-
nyivel jobban öltözött, sokkal otthonosabban mozog a nagyvá-
rosban, és olyan szavakat ismer, amit õ még nem is hallott.
Kezdeti kisebbrendûségi érzése késõbb csökkent. Rájött, hogy
a rettentõen okosnak hitt, fölényeskedõ gyerekek többsége
alapvetõ dolgokat nem tud. Amikor gondolkodni kellett, konkrét
dolgokat megfogalmazni, akkor a nagynak hitt társai egyre ki-
sebbeknek bizonyultak. 

A gimnázium után a Mûszaki Egyetemen gépészmérnöki
diplomát szerzett. Közben virtusból elvégezte a jogi kart Pé-
csett.  Részt vett a Bay Zoltán vezette Föld-Hold radar kísérlet-
ben. A hadifogságból hazatérve ismét bekapcsolódott a mun-
kába. A rommá lõtt városban, iszonyú körülmények között dol-
goztak. Az amerikai csoporttól egy hónappal lemaradva, 1946
február 6-án sikeresen fogták a Holdról visszaverõdõ radarjele-
ket, így nagyon pontosan meg tudták mérni a Föld-Hold távol-
ságot. Késõbb részecskegyorsítót épített. Az õ csoportja hozta

létre Magyarországon az elsõ magátalakulást, a KFKI-ban
(Központi Fizikai Kutatóintézet, Csillebérc).
Simonyi Károlyt, a nemzetközi hírû kutatót 1956-ban a KFKI
forradalmi bizottságának elnökévé választják. Bár a forradal-
márok haragjától meg a legnagyobb kommunistákat is meg-
védte, a bukás után megfagyott körülötte a levegõ. El kellett
hagynia munkahelyét. A Mûszaki Egyetemen professzor ma-
radhatott, fõleg az angol, német és orosz nyelvre is lefordított
kiváló tankönyveinek köszönhetõen. Miután fia (Charles
Simonyi, a Microsoft Word atyja, az elsõ magyar ûrturista) el-
hagyta az országot, az egyetemen is megfosztották a kutatás
lehetõségétõl, és háttérbe szorították. 

A korábbi világszínvonalú kutatások helyett egyre inkább az
oktatásnak szentelte magát. Elkezd egy elõadást „A fizika kul-
túrtörténete” címmel. Olyan hatalmas az érdeklõdés, hogy a
legnagyobb elõadóteremben még a lépcsõkön is állnak a hall-
gatók.

Több mint tíz év alatt, az elõadások anyagából kiindulva
megírja az „A fizika kultúrtörténete” címû munkáját. Élete hátra-
lévõ részét fõleg ennek a könyvnek szenteli. A könyv hatalmas
sikert arat. Nem csak a természettudományok iránt érdeklõdõk,
és a mûszaki értelmiségiek olvassák szívesen a könyvet, ha-
nem nagyon sokan a humán mûveltségûek közül is. Bárkinek,
aki az emberiség kultúrájával foglalkozik (pl. történészként, iro-
dalmárként vagy zenészként) ismernie kellene az „A fizika kul-
túrtörténete” címû alapmûvet. 

Serényi Tamás

Tamás mester könyvespolca

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete
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Ha nem tudod, hová tartasz, bátmelyik út odavezet. 

S Ü R G Õ S  H Í V Ó S Z Á M O KS Ü R G Õ S  H Í V Ó S Z Á M O K

Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et!
Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn 15-öt!
Ha bûnt követtél el, hívd a Zsolt 50-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6,19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Ha Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha hitednek erõsítésre van szüksége, hívd a Zsid 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha keserû és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11,25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tûnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha imáid gyengék és önzõek, hívd a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1-et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tûnnek, hívd a Jn 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

FIGYELEM!
Ezeket a számokat személyesen hívd, ne valamelyik asszisztenseddel!
Minden vonal 0-24 óráig hívható.
Oszd meg ismerõseiddel ezeket a fontos életmentõ számokat!



Nyelvzsonglõr

Az infláció az, amikor a jövõ havi fizetésedbõl csak a múlt havi számláidat tudod kifizetni. 

As the Easter holiday is coming I have brought you a
nice poem. Not only is this poem full of nice thoughts
but the first letters also give my wish!

Holiness is everywhere around you,
A radiance that is because it is.
Perhaps you have not seen its light within you.
Perhaps you think your passion less than His.
Yet you have all the radiance of Being,
Even as you wait upon your name.
All have the capacity of seeing
Such glory as no moment can sustain.
Time requires death and resurrection
Even as each being is perfection,
Real beyond the realm of loss and pain.

Should you have some free time, translate this nice poem
and send it to my e-mail address: mnagy@szepi.hu

Have a nice time during the Easter holiday,
Nagy Mariann

The good horsy soldier has his
Things going very well

He's eating, drinking in the tent
Of nothing does he care

Hey, life hey very pearl life
Nicer it cannot be

Only he should come to soldier
Who likes these kind of things

The soldier spins his noble steed
This way he goes to do business
Twinkles-sparkles in the meadow

Like a spear of flower.

Hey, life hey very pearl life
Nicer it cannot be

Only he should come to soldier
Who likes these kind of things

English Corner
KREUZ

KREUZ ANGENOMMEN
KREUZ GELIEBT

KREUZ GETRAGEN 
KREUZ BEWÄLTIGT

VERANTWORTUNG ÜBERNOMMEN
IM LEBEN FÜR DICH

DAS WORT GEGEBEN
UNENDLICHER FRIEDE 

SICHERHEIT DES WORTES 
FREIHEIT DURCH D I C H

Minna Land és Simon András

Deutsche Rubrik
1010

A februári minikrimi eléggé sikeresnek bizonyult, ugyan-
is 7 helyes megfejtést is kaptam, a leggyorsabb megfej-
tõk: Szupera Péter 12.b és Gonda Áron 12.a oszt. tanu-
lók. Gratulálok, szép munka volt!
Márciusban egy nyomozó kalandjaiba nyerhetünk
bepillantást, íme a történet:

Scriptura fõvárosában, Orthographiában, Cor-
ner felügyelõt tartották a legtehetségesebb
rendõrnyomozónak. Néhány bonyolultabb bûn-

esetnél még a Scotland Yard is kikérte a tanácsát.
Számos elõnyös tulajdonsága mellett azonban
akadt a derék felügyelõnek két hibája is: abszolút
rövidlátó volt és szerfelett szórakozott.
Történt egyszer, hogy egy rablóbanda után nyomozott és egy
megbízható besúgójától neszét vette, hol csípheti el a banda-
vezért.
Két teljesen egyformán épült utca volt Ortpgraphiában: a

Pont utca és a Pontosvesszõ utca. Nos az elõbbi, azaz a
Pont utca 3-as számú házának egyik üres garázsában volt a
hír szerint a tolvajvezér fõhadiszállása. 

Corner meghallván a címet, nyomban útnak eredt, még-
hozzá gyalog, hisz ha feltûnik az utcában egy rendõrsé-
gi autó, embere még felfigyel rá és elszelel. Gyalog vi-

szont hosszú volt a séta, így mire a két utca környé-
kére ért, már sötétedett, s minthogy szórakozottsá-
gában a szemüvegét otthon felejtette, csak homá-

lyos foltokat látott az utcatáblákon, betûket nem. Né-
mi töprengés után mégis rájött, melyik az a két
szemre egyforma utca közül, amelyikbe mennie

kell. Annak ellenére rájött, hogy még sosem járt ezen
a vidéken.
Kérdés: Mi igazíthatta útba?

Válaszaitokat küldjétek e-mail címemre: mnagy@szepi.hu 
Jó fejtörést!

Nagy Mariann

Sherlock Holmes is beájulna
avagy bûnügyi esetek kezdõknek és haladóknak



ASátán összehívta a démonokat a
világ minden tájáról. A megnyitó
beszédében ezt mondta: „Nem

tarthatjuk vissza a keresztényeket attól,
hogy eljárjanak istentiszteletre. Nem tart-
hatjuk vissza õket attól, hogy olvassák a
Bibliájukat, és hogy tudják az igazságot.
Még csak attól sem tarthatjuk vissza
õket, hogy egy bensõséges kapcsolatot
alakítsanak ki a megváltójukkal. Ha egy-
szer megszerezték ezt a kapcsolatot Jé-
zussal, megtört a hatalmunk felettük.
Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek
istentiszteleteikre, engedjétek, hogy ma-
gukhoz vegyék az úrvacsorát, de lopjá-
tok el az idejüket annyira, hogy ne legyen
idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakít-
sanak ki Jézus Krisztussal.”
„Ezt akarom tenni!” – mondta a Sátán.
„Eltéríteni õket attól, hogy megragadják a
kapcsolatot a Megváltójukkal és fenntart-
sák ezt az éltetõ kapcsolatot egész na-
pon át!”
„Hogyan tegyük ezt?” – kiabálták a dé-
monjai.
„Kössétek le õket az élet mellékes dolga-
ival és találjatok ki számtalan cselt, amik-
kel lefoglalhatjátok az gondolkodásukat”
– válaszolta õ.
* Kísértsétek õket arra, hogy költsenek,
költsenek, költsenek és kérjenek köl-
csön, kérjenek kölcsön, kérjenek köl-
csön.
* Gyõzzétek meg a feleségeket, hogy
dolgozzanak hosszú órákat és a férjeket,
hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten,
10-12 órát egy nap, így megengedhetik
maguknak az üres életformát.
* Tartsátok vissza õket attól, hogy idõt
töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a csalá-
dok darabokra hullanak, hamarosan, az
otthonaik többé nem lesznek biztonsá-
gos menedékek a munka nyomása alól!
* Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne le-
gyen képesek meghallani azt a ‘halk,
szelíd hangot.’
* Csábítsátok õket arra, hogy kapcsolják
be a rádiót vagy a magnót, amikor vezet-
nek, hogy hagyják bekapcsolva a tévét,
videót, cd lejátszót és a számítógépet az
otthonaikban folyamatosan és gondos-
kodjatok arról, hogy minden üzletben és
étteremben a világon nem biblikus zenét
játsszanak folyamatosan. Ez majd be-
zsúfolódik az agyukba és megtöri a kap-
csolatot Krisztussal.
* Töltsétek fel a dohányzóasztalokat ma-
gazinokkal és újságokkal.
* Nyomjátok bele az agyukba a híreket
24 órán keresztül.
* Törjetek be a vezetés perceibe hirdetõ-
táblákkal. Árasszátok el az e-mail posta-

fiókjaikat szeméttel, katalógusokkal,
amikbõl online lehet rendelni, sorsolásos
játékokkal és mindenféle hírlevéllel és
promóciós ingyenes ajánlatokkal, szol-
gáltatásokkal és hiú reménnyel.
* Tetessetek sovány, gyönyörû modelle-
ket a magazinokba és a tévébe, hogy a
férjek azt higgyék, hogy a külsõ szépség
a fontos és aztán elégedetlenekké válja-
nak a feleségükkel.
* Tartsátok fáradtan a feleségeket oly-
annyira, hogy ne tudják éjjel szeretni a
férjüket. Adjatok nekik fejfájást is! Ha
nem adják meg a férjüknek azt a szere-
tetet, amire szüksége van, hamarosan
máshol fogják azt keresni. Ez jó hamar
szétszakítja a családokat!
* Adjatok nekik Télapót, hogy eltérítsétek
õket attól, nehogy megtanítsák a gyere-
keiknek a karácsony igazi jelentését.
* Adjatok nekik húsvéti nyuszit, így nem
fognak beszélni az Õ feltámadásról és a
bûn és a halál feletti hatalmáról.
* Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek
arról, hogy hajszolják ott is túl magukat,
hogy kimerülten térjenek vissza. Tartsá-
tok õket túl elfoglaltan ahhoz, hogy ki-
menjenek a természetbe és Isten teremt-
ményeit csodálják. Küldjétek el õket in-
kább vidámparkokba, sportesemények-
re, színdarabokra, koncertekre és mozi-
ba.
* Tartsátok õket elfoglaltan, elfoglaltan,
elfoglaltan! És amikor lelki találkozóra
mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak
távozni.
* Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifo-
gással, hogy ne legyen idejük keresni Jé-
zus hatalmát. Így egy idõ után a saját
erejükbõl fognak dolgozni, fel fogják ál-
dozni az egészségüket és a családjukat
egy elég jó cél érdekében.

„Mûködni fog! Mûködni fog!’” - kiabálták...

Mekkora terv volt! A démonok buzgón in-
dultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy
a keresztények minél kevesebb idõt
hagyjanak Istenre és a családjaikra szer-
te a világon, és hogy minél kevesebb ide-
jük maradjon arra, hogy meséljenek má-
soknak arról, hogy Jézus hatalma ho-
gyan változtatta meg az életüket. Azt hi-
szem, a kérdés az, hogy sikeres volt-e a
Sátán ebben a cselben? Döntsd el te
magad!

Az „elfoglalt” [angolul: busy] azt jelenti:
B-eing U-nder S-atan’s Y-oke

(S-átán R-abigája A-latt L-enni?)

SzePiPRESS

A Sátán talakozót tartott

Ezmegaz

Egyéni vállalkozóként vállalok
HACCP rendszer szerinti rovar- és
rágcsálóirtást, terményfertõtlení-
tést, továbbá lakóházakban kárte-
võ-irtást.

Egyéb feltételek teljesülése esetén
a bevételem 10%-át a Dugonics
András Alapítvány számára átuta-
lom! Így közvetve Ön is támogatja
az alapítványt.

Máté Gábor
30-270-9646

mategabi11@gmail.com

Költöztetést, áruszállítást, belsõ
pakolást vállalok, minden nap,
nagy gyakorlattal, garanciával, kis
és nagy teherautókkal az ország
egész területén.
Tel.: +36-30/33-54-870 (Szeged)

1111

A kritikus az az ember, aki ott keresi a hibát, ahol más az örömöt. 

Hirdessen ingyen a
PIÁR FUTÁRBAN!

Cége, vállalkozása hirdetései,
eladásra, elcserélésre váró ap-
róságai nálunk ingyen megje-
lennek.

Megjelentetni kívánt hirdetését
küldje el a piarfutar@szepi.hu
elektronikus levélcímre, vagy
dobja be a gimnázium portájánál
elhelyezett postaládánkba!

Kínáljuk meg
egymást!

Kérjük, hogy 2007. évi
személyi jövedelemadójának

1%-ával
támogassa a

DUGONICSDUGONICS
ANDRÁSANDRÁS

ALAPÍTVÁNYTALAPÍTVÁNYT
Adószám:

1 9 0 8 3 9 2 4 - 1 - 0 6

A szegedi
piarista diákokért



Ebben a hónapban egy húsvéti köszöntés a rejtvény megfejtése. A megoldáso-
kat 2008. március 23-ig kérjük bedobni a gimnázium portájánál elhelyezett

szerkesztõségi postaládánkba, vagy elküldeni elektronikus levélcímünkre:
piarfutar@szepi.hu. Elõzõ havi rejtvényünk megfejtése: „MERT
MEGGYÓGYÍTOTTA AZ ANYÓSÁT.” Barzó Pál, 8. A osztályos diákunk nyert pó-
lót, amit átvehet a szerkesztõségben. Gratulálunk!

– A zsidók elérkeztek a Vörös-tenger-
hez, de nem tudták, hogy mitévõk
legyenek...

– Pászka ünnepén a zsidók a leölt állat
vérével bekenték az ajtókat, ablakokat...

A betegek kenetével kapcsolatban:
– A pap növény zsírral keni meg a beteg
kezét és homlokát...

A Szeretethimnuszból:
– A szeretet nem fúvódik föl...

– Dávid megpörgette parityáját, s a köve
beleszállt Góliát fejébe...

– Mesélj Galilea gazdasági helyzetérõl
Jézus idején!
– Megjelentek itt az állatok is, fõleg a
marha, kecske és a szárnyas állatok is...

– Mikor írta Máté és Lukács az evangéli-
umát?
– Kr.e. ...
– Köszönjük, nem kell folytatnod...

– Melyek voltak Palesztína részei Jézus
idejében?
– Júdea, Szamária, Gallia...

– Márk a legrégebbi evangélista...

És végül egy szép gondolat a középkori
városok kiváltságos helyzetérõl:
– Városi szél, szabaddá tesz...

Papp Attila gyûjtése
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És sose kezdj mondatot kötoszóval! 

A
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Meghal egy buddhista, felmegy a
mennyországba. Szent Péter elé ke-
rül, aki azt mondja neki: 
– Nagyon jó ember voltál a Földön,
menj a 6-os szobába, de nagyon vi-
gyázz, a 8-as szoba elõtt nagyon
nagy csendben menj el. Elmegy nagy
csendben a buddhista. 
Megérkezik egy mohamedán, Szent
Péter elé kerül, aki azt mondja neki: 
– Nagyon jó ember voltál a Földön,
menj a 9-es szobába, de nagyon vi-
gyázz, a 8-as szoba elõtt nagyon
nagy csendben menj el. Elmegy nagy
csendben a mohamedán. 
Megérkezik egy izraelita. Szent Péter
elé kerül, aki azt mondja neki: 
– Nagyon jó ember voltál a Földön,
menj a 11-es szobába, de nagyon vi-
gyázz, a 8-as szoba elõtt nagyon
nagy csendben menj el. 
A zsidó nem rest, megkérdezi: 
– Miért kell nekem a 8-as szoba elõtt
olyan nagy csendben elmennem?
– Hát csak azért, mert ott vannak a
római katolikusok, és õk azt hiszik,
hogy egyedül vannak itt.


