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A SSZEZEPP IIPPRESSRESS jelenti

Akarácsonyi vakáció utáni elsõ ta-
nítási nap 2009. január 5-én lesz.

Minden kedves Olvasónknak, diákja-
inknak, szüleiknek és iskolánk baráta-
inak kegyelmekben gazdag, áldott ka-
rácsonyi ünneplést és boldog új esz-
tendõt kívánunk!

Ebben a tanévben 2009. február 1.
és 6. között lesznek a téli kirándu-

lások. Sítúra az ausztriai Klippitztörlön
lesz. Információ a testnevelõ tanárok-
nál. Gyalogtúra a Börzsönybe indul,
felvidéki kitérõvel. Németh Attila tanár
úr ad felvilágosítást.

Megjelent a Liturgikus Öröknaptár.
A kiadvány segítségével köny-

nyen megtalálhatók a szentmise napi
olvasmányai. Tartalmazza a mozgó
egyházi ünnepek idõpontjait is. Meg-
vásárolható a piarista templom sek-
restyéjében, ill. a Piár Futár szerkesz-
tõségében.
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Magyar karácsony
Ég szülte földet, Föld szülte fáját,

Fája szülte ágát, Ága szülte bimbaját,
Bimbaja szülte virágát, Virága szülte Szent Annát,

Szent Anna szülte Máriát, Mária szülte Krisztus urunkat, 
a világ megváltóját.

Életének
22. évében elhunyt

BERNÁTH PÉTER,

iskolánk egykori diákja.

Szeretettel emlékezik rá
a

szegedi piarista iskola
közössége.

„Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta érte” –
olvassuk Szent János evangéliumá-
ban. 

Sokunknak elsõre bizonyára a
nagypéntek, a szenvedés jut
eszünkbe ezekrõl az ismerõs sza-
vakról. Azt halljuk ki belõle legin-
kább, hogy Jézus vállalta értünk a
kereszthalált, és hogy ebben a válla-
lásban a Mennyei Atyának is része
volt: õ adta oda értünk Jézust. Vállal-
ni valami nagyon nehezet, ellenére
tenni az ösztönös mozdulatnak,
amely inkább ki- és elvinne minket
ebbõl a nagyon nem szeretetre mél-
tó világból – mintha fõként ezt érte-
nénk meg János evangéliumának
szavaiból.

Érdemes azért azt is kihallanunk
e szavakból, hogy Isten szereti a vi-
lágot: annyira szereti, hogy közössé-
get vállal vele, nem hagyja el, elér-
hetõvé tette magát benne. És hogy
ezért a világ az otthonunk lehet; az a
hely, ahol fesztelenül önmagunk le-
hetünk; ahol semmi olyan nem tör-
ténhet velünk, ami elszakítana min-
ket Isten szeretetétõl, ami Krisztus
Jézusban öltött testet. 

A karácsony meghitt ünnepe se-
gíthet mindnyájukat abban, hogy ér-
zékenyen megnyíljunk Isten világot
átjáró és betöltõ szeretetének befo-
gadására, és így megszülessék a mi
szívünkben is a szeretet önmagunk
és egymás: a világ iránt. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok
Isten szeretetének megtapasztalá-
sától megáldott Karácsonyt!

Urbán József
tartományfõnök

A KARÁCSONYI ÉJ TITKA

A karácsonyi éj nagy titka,

hogy vak szíved szemét kinyitva

ma mindent égi fénybe állít,

s mindent-mindenkit „átvilágít”:

bazalt szíveket is meglágyít!

Ma dús gazdagban, pór szegényben,

víg gyermekarcban, morcos vénben,

ha mind-mind e fényben vizsgálod,

bennük az élõ Istent látod:

kit elvesztettél, megtalálod.

Ma Gyermekké lett, hogy üdvözülj,

s a Siralomvölgyben is örülj,

mert tudd meg, téged nagyon SZERET.

Karácsony van, ma ne mondj nemet,

mondd azt: Uram, örökké veled!

Nyílj meg s láss tiszta fényben Istent,

a csodás karácsonyi éjben mindent

csak benne láss és senki másban,

s légy boldog e szent látomásban:

a karácsonyi éj titkában!

De jó, hogy van Karácsony-éjünk,

tudjuk, miért érdemes élnünk:

Emberré lett az örök Isten,

ennél csodásabb „jóhír” nincsen:

Örökrészünk így lett az Isten.

Kerekes Károly
EGRI FEHÉR/FEKETE,

2002, Karácsony
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Adventi fogalomtár

Patrocíniumi versenyeredmények

Magyar karácsony
A kis Jézus aranyalma, Boldogságos Szuz Mária, 

Egy kezébe ringatgatja, A másikkal takargatja. 
Aludj, aludj kisdedecske, Betlehemi hercegecske, 

Nem királyné a te dajkád, Szolgálóbul lettem anyád. 

ADVENT
A latin adventus szóból ered (jelentése ‘érkezés’): várjuk az
Úr Jézus karácsonykor ünnepelt megérkezését, megteste-
sülését. Hasonló elõkészületi idõ, mint a nagyböjt a Húsvét
elõtt.

RORÁTE
Adventben õsidõk óta a kora reggeli szentmisék neve: jel-
zendõ adventi lelki készülõdésünket áldozatot hozunk Isten-
nek azzal, hogy korán felkelünk stb. E név megint egy latin
szóból ered (Rorate a. m. ‘Harmatozzatok’), amely e hajnali
misék latin kezdõének elsõ szava, idézve Iz 45,8-t: „Harma-
tozzatok, egek, onnan felülrõl..., nyíljék meg a föld, és te-
remje az Üdvözítõt!”

LILA SZÍN
Ez az Úr Jézusra való adventi várakozásunk bûnbánati idõ
is. Ezt fejezi ki többek közt az, hogy a misén a pap nem zöld
vagy fehér, hanem lila miseruhát hord (a lila a bûnbánat li-
turgikus színe), és hogy a templomokban adventben az ol-
tárra nem teszünk díszes virágokat, hanem csak fenyõágat
vagy koszorút, vagy hogy a szentmisében nem hangzik fel a
Dicsõség. 

ADVENTI KOSZORÚ
Négy gyertyája a négy adventi hetet jelenti: három lila, egy
rózsaszín. Utóbbit advent harmadik vasárnapján gyújtjuk
meg – tehát nem az utolsón. Azért ekkor, mert ez a vasár-
nap a szentmise õsi latin kezdõénekének elsõ szava alapján
az ún. Gaudete-vasárnap (Gaudete a. m.’ Örvendezzetek’ -
vö. Fil 4,4). Ezt az örömöt kifejezendõ ezen a vasárnapon
misézhetne a pap rózsaszín miseruhában is. Hasonló ehhez
a nagyböjt negyedik vasárnapja, az ún. Laetare, azaz ‘Uj-
jongjatok’ vasárnap.

Né

HELYESÍRÁSI VERSENY
2008. október 6-án rendeztük a házi
helyesírási versenyt, amelynek fel-
adatlapját minden diák megírta.

7-9. évfolyam: 1. Abt Dániel 9. A, 2.
Bauer Dávid 8. A, 3. Gábor Bence 8. A
10-12. évfolyam: 1. Varga Viktor 11.
A, 2. Gábor Dávid 10. A, 3. Halmai
Pongrác 10. B

IRODALMI CSAPATVERSENY
2008. november 28-án rendeztük az
irodalmi csapatversenyt a reneszánsz
jegyében. 5-6 fõs csapatok jelentkez-
tek, összesen 19.
7-9. évfolyam:
1. 7. A/1. (Verba Barna, Heszler Vin-
ce, Mácsai Soma, Oltványi László,
Sági Bence, Gyömbér Máté)
2. 9. A/2. (Szászi Bátor, Novák Ta-
más, Kohl Norbert, Maróti Kristóf, Lé-
vai Benedek, Kalocsai Tibor) 
3. 8. A/1. (Adonyi Kristóf, Hajdu Ro-

land, Szentpáli Domonkos, Horváth
Róbert, Borovszky Bence, Rácz Kris-
tóf)
10-12. évfolyam
1. 12. A (Cseke András, Gajdos Ist-
ván, Modok László, Pataki Máté, Ba-
logh Ákos, van der Meer Ágoston)

12. B (Bánki Tamás, Bezeg Attila,
Deli Csanád, Kõröshegyi Béla, Ördög
András)
3. 10. B (Zakar Máté, Halmai Pong-
rác, Lengyel András, Kiss Márton,
Molnár Vilmos, Szabó Gergely)

SZENT PÁL BIBLIAVERSENY
1. Molnár Vilmos 10. B
2. Béni Péter 11. A

Gábor Dávid 10. A
Oltványi László 7. A

TUSKÓDOBÁS (10,3 KG):
7-9. osztály: 1. Gazsó Balázs 7.B
6,61 m 2. Gulyás-Oldal Viktor 9.A
5,69 m  3. Tordai László 7.B  5,68 m

10-12. osztály: 1. Petrovics Erik 12.A
7,90 m 2. Ördög András 12.B  7,84 m
3. Vojnics-Rogics Milán 12.B 6,75 m

TOLDI-VERSENY
7-9. osztály: 1. Farkas Péter 8.A, 2.
Bartók Csaba 9.A, 3. Verba Barna
7.A.
10-12. osztály: 1. Ördög András 12.B,
2. Kabók Árpád 11.A, 3. Pataki Máté
12.A.

ZENEFELISMERÉSI VERSENY
7-9. évfolyam: 1. 8.A, 2. 9.A, 3. 7.A
csapata. Egyéni: 1. Császár Attila 8.A
2. Szentpáli Domonkos 8.A 3. Márai
Dániel 8.A.
10-12. évfolyam: 1. 11.A csapata 2.
10.B csapata 3. 11.B. Egyéni: 1. Var-
ga Viktor 11.A 2. Szarka Dávid 10.B 3.
Simon Bálint 11.A

SZEPIPRESS
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Pax hominibus bonae voluntatis!
Békesség a Jóakarat embereinek!



S
Z

E
P

IC
E

N
T

R
U

M

Nem rég volt Hálaadás. Klassz
kis ünnep, rengeteg kajával...
Hálaadáskor az amerikaiak az

elsõ közös vacsorát ünneplik meg az
indiánok és a korai telepesek közt. A
telepesek, mikor ideértek, nem tudtak
semmit, szinte olyanok voltak, mint a
magára hagyott kisgyerek. Sokan ha-
lálra éheztek, mások megfagytak az el-
sõ télen. Aztán az indiánok egyszer
fogták magukat, és elhatározták, hogy
segítenek nekik. Ellátták õket étellel
(pulyka, krumpli, kukorica meg tök: az
összes hagyományos hálaadás-napi
kaja), és megtanították õket egy-két
hasznos túlélési dologra.

Hálaadáskor összegyûlik az egész
család, és csapnak egy nagy vacsorát.
Tényleg annyi volt a kaja az asztalon,
hogy majdnem összeroskadt. Hála-
adás másnapját csak úgy hívják: Feke-
te Péntek (Black Friday). Ezen a napon
minden bolt korábban nyit ki, és minde-
nütt hatalmas karácsonyi leárazások
vannak. Ilyenkor majdnem mindenki
rohan, és amihez csak hozzájut, meg-
veszi. Én az állam legnagyobb bevá-
sárlóközpontjába mentem az egyik is-

merõsömmel, és tényleg brutális –
mármint a bevásárlóközpont. Az a hely
ötször-hatszor nagyobb a Szeged
Plázánál, és mégis sokszor lépni sem
lehetett az embertömegtõl. A forgalom
az utakon még nagyobb. Egy akkora
távolságot, mint a Tesco és a
McDonald’s, fél óráig tartott autóval
megtenni. Másrészt pedig nagy buli az
egész, sok vicces dolgot lehet látni.
Egyébként a Fekete Péntek névnek két
oka van: egyrészt a kereskedõk ilyen-
kor jönnek ki nullszaldóra, ezt itt úgy
mondják, hogy fekete zónába érnek
(vagy valami ilyesmi), másrészt pedig
idén is agyontapostak két-három em-
bert New Yorkban és Kaliforniában... 

Hálaadás után hivatalosan is kez-
dõdnek az ünnepek. Itt csak úgy emle-
getik: Holidays. Ez egészen újévig tart.
Tegnapelõtt megvettük a karácsony-
fánkat is, tegnap éjjel pedig elkezdett
havazni. Esett vagy öt centi hó, és reg-
gel, amikor kimentem a buszhoz, hát,
hogy is mondjam, jól nézett ki.

Már itt van nyakunkon a Kará-
csony, itt mindenki teljesen ünnepi
hangulatban van. Nekem kicsit úgy tû-

nik, mintha az
év túl gyorsan
telne...

Én magam jól
vagyok, ép és
egészséges.
Csak me-
gint meg
kellett tanul-
nom: három
hónap alatt
nem lehet
olyan jó bará-
tokat szerezni. Per-
sze, vannak haverjaim, 
sok emberrel jóban vagyok, de azért
érezhetõ számomra, hogy kicsit távol-
ságtartóbbak velem, mint azokkal, aki-
ket már legalább négy éve ismernek.
És itt a diákok nagy többsége régóta is-
meri egymást. Szóval nem egyszerû a
dolog, és pláne, így az ünnepek köze-
ledtével, kicsit honvágyam van. Nem
olyan vészes, de néha jó lenne otthon
lenni...

Üdvözlettel: Bóka Feri

Az ember, ha
igénye van
a hírekre,

sokszor kevés, ha
interneten vagy
nyomtatott sajtó-
ban olvas utána a
friss tudható és
tudnivaló dolgok-
nak: igyekeznie

kell megválogatnia a hírforrást is!
Érdekes, ha az ember a saját bõrén tapasztalja meg ezt

az igen nagy igazságot... A kérdés csak annyi, hogy ho-
gyan érdemes választani? Sokaktól hallom, hogy az orszá-
gos napilapok közül „egyet jobbról, egyet balról” elv szerint
érdemes átlapozni, akkor már körülbelül reális képet ka-
punk a valós dolgokról. Persze van, hogy így sem...

A regionális sajtótermékekkel eddigi életem nem hozott
testközelségbe, de most elég erõs tapasztalatot szerezhet-
tem az újságírók mûvészetérõl, akik, bármily hihetetlen,
majdnem ugyanúgy ki tudják színezni az általuk hallott ere-
deti szövegeket, mint a Harry Potterben megismert jó öreg
Rita Vitrol...

De mi indít egy tizenkettedikest egy ilyen cikk írására? 
A történet a következõ: A közelmúlban egy kedves, jól-

fésült riporterrel folytattunk beszélgetést osztálytársammal.
A téma iskolánk és a koedukált oktatási intézmények ösz-
szehasonlítása volt. A feltett kérdésekben szinte mindig ott
érezhettük a válaszra való utalást (pl. a mi iskolánk persze

szörnyû, hét lakattal lezárt, itt mindenki szürke egyéniség,
és persze sose bulizunk...!).

Érdekes volt a beszélgetés után saját szavaim kissé
furcsa sorrendben visszahallani/olvasni a helyi napilapban
és meglepõdni, milyen
furcsa ember is vagyok...
Hát még az Ágoston!

Tény, hogy a leírt sza-
vak elhagyták ajkunkat,
de a szövegkörnyezet,
mely a jelentést és a tar-
talmat jelentõsen befolyá-
solja, egészen más volt:
a cikkben leírt monda-
taink általában viccesnek
szánt, ám zárójeles meg-
jegyzések voltak. A médi-
áról és fõként az újságírói
leleményrõl azért jó lec-
két kaptunk! De hát mire
való az iskola, ha nem ta-
nulásra...

Mindenesetre egy
biztos: ha friss és hiteles
híreket akarok olvasni, tu-
dok egy újságot, mely
semmiképp se jöhet szó-
ba!

Pataki Máté 12. A

Arról a bizonyos médiáról...
44

Magyar karácsony
Paradicsom közepében, Aranyszõnyeg leterítve.

Azon van egy rengõ bölcsõ, Abban fekszik az Úr Jézus.
Az Úr Jézus Isten fia, Jobb kezében aranyalma.

Bal kezében aranyvesszõ, Fel-felkapja, megzúdítja.
Az angyalok énekelnek, A magyarok ünnepelnek.

Üdvözlet a túlvégrõl 4.

„Kevés hátránya van a lányok
nélküli életnek. Talán annyi,
hogy furcsábban kezeljük azo-
kat a helyzeteket, ha velük kell
dolgoznunk. Ok egyébként is
komplikáltabbak, a fiúk köny-
nyebben felfogják a tananyagot
– beszélt a végzõs piarista Pa-
taki Máté. Osztálytársa, Van
der Meer Ágoston szerint kife-
jezetten vicces, amikor a test-
nevelésórán a koedukált isko-
lákban lányokra és fiúkra vá-
lasztják ketté azt osztályt, vala-
mint a gyengébb nem a fiziká-
hoz is kevésbé ért.”

„Hallottam egy történetet, hogy
egy fiú nem tudott figyelni az
órán, mert az elõtte ülõ lánynak
kilátszott a bugyija. Jó, hogy
ilyen itt nem történhet meg –
mesélte a budapesti fiú.”

(delmagyar.hu)

Fotó: delmagyar.hu



H
O

R
IZ

O
N

T
P. Jánossy Béla
AZ INGECSKE

A kis fiam már gagyogat, 
Kiáltoz, tör, tipeg, veszekszik, 
Mosolyog s bámul nagyokat, 
Ez vagy amaz ha tetszik. 
Mindenben nagy kedvét leli, 
Csak egy nem ízlik: fürdeni. 
Van ilyenkor sûrû sikongás, 
Hõs rúgkapálás, könnyetontás, 
A szája reszket, arca kékül, 
Két májas-kar az ingécskébül 
Míg nagynehezen kikerül, 
Szóval a dolog sikerül. 
Az anyja persze ezalatt, 
Ami csak az eszéig ér, 
Az égen, földön, föld alatt, 
Mindent neki ígér. 
Hintalovat, szép hámosat, 
Székecskét, tulipánosat, 
El az aranyház se marad, 
S belé gyémántból madarat. 
De csípõs végû vesszõcskét is, 
Amitõl félhet, aki rossz, 
Karácsonyfát, fehér pihét, 
Mit a Jézuska hoz. 
Egy ilyen fergeteg után 
Beszélt hozzá az anyja egyszer. 
Mind meg sem is értette tán, 
De nézte anyját a kis ember. 
Madonna képe a falon: 
A kis Jézuska csupaszon 
Ül a karján, s tekintetével 
Az Istenanya béragyogja. 
Kis fiamnak az anyja mondja: 
„– Hol a Jézuska ott a képen? 
Tedd a kezecskéd össze szépen, 
Úgy – s ints neki most csókot is.” 
Cupog a száj, megvan az is. 
„– Kicsi Jézus, inget reája, 
Lásd, nem varrhatott anyukája. 
Fázik szegényke. És neked van, 
Neked mindig jó meleged van. 
Nézd a szegénykét, kicsi kincsem: 
A Jézuskának inge sincsen”… 
A kis fiam néz mereven 
Hol az anyjára, hol a képre. 
Szemén kigyúl az értelem, 
S nyelve is oldódnék beszédre. 
Kedveskés ümmögés jelzi, 
Hogy mit hallott, megszívlelé, 
Fogja kis ingét kis kezével 
S nyújtja édes ügyetlenséggel 
Szegény kis Jézuska felé…

Kajácony
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Magyar karácsony
Betlehem városban, rongyos istállóban ma született,

Egy szûznek méhébõl, drága szent vérébõl, megváltónk lett.
Kit angyal hirdetett, pásztornak jelentett,
Ki õtet imádni és dicsõíteni méltóvá tett.

Sosem feledem gyerekkorom ka-
rácsonyait, ó, hogy is lehetne
elfeledni azokat a csodálatos

gyerek-álomnapokat?! Szüleim szüle-
tésünktõl fogva keresztény szellem-
ben neveltek minket – engem és bá-
tyámat –, és mindig is valami zseniá-
lis érzékük volt ahhoz, hogy játékos,
izgalmas, örömteli módon tanítsanak
minket a jóra.

Az adventi készületben például ott
lógtak sorban a kis zoknikák, minden
napra egy-egy kis zokni, és mind-
egyikben ott lapult a soros jutalom:
egy csokika, egy cukorka, egy matrica
vagy egy kitûzõ, csupa-csupa gyerek-
kenyér. De a jutalmat ki kellett ám ér-
demelni! Minden nap véghez kellett
vinni egy aprócska jócselekedetet.
„Ma mondok valami kedveset egy
osztálytársamnak, akit nem szeretek”
– állt az egyik zoknira ragasztott cet-
lin. „Ma megvigasztalok valakit” – állt
egy másikon. „Ma segítek valami há-
zimunkában a szüleimnek” – jelentet-
te ki a harmadik zokni. Hát igen: min-
den szentnek maga felé hajlik a ke-
ze... 

Mi pedig a bratyóval együtt úgy
formálódtunk szépen lassan, hogy
észre sem vettük. Igazából sosem volt
a zoknikban valami nagy jutalom. El-
végre egy csoki vagy egy cukor nem
is olyan nagy dolog. Na de az egész-
nek a csomagolása (és itt most nem a
zoknira gondolok) valósággal rabul ej-
tette gyerekszívünket. Tudniillik a gye-
rek a világmindenség legkíváncsibb
teremtése. Emlékszem, nem volt an-
nál rosszabb érzés, mint amikor nem
hajtottuk végre a soros feladatot, és a
jutalom ott maradt rejtve a zokniban,
minket meg majd megevett a kíván-
csiság, hogy vajon mi lapul benne. 

Ilyen persze ritkán fordult elõ, mi-
vel a motiváció, a jutalom, megspékel-
ve kíváncsiságunk hajtóerejével, ha-
talmas volt, a feladat pedig, mint rövid
idõn belül rájöttünk, igencsak csekély.
Nem is olyan nagy dolog mondani va-
lami kedveset egy nem kedvelt osz-
tálytársunknak, vagy kivinni a szeme-
tet a szüleink helyett! Pláne, ha még
jutalom is jár érte. Bár szüleim nyílván
azt remélték, hogy késõbb, nagygye-
rekként már jutalomfalatok nélkül is
végrehajtjuk azokat a bizonyos jócse-
lekedeteket, mivel azok jó élmények-
kel társulnak emlékezetünkben. Mint
Pavlov kutyája.

Az is szüleim leleményességét di-
cséri, hogy mi mindig egészen kis lur-
kókként is örömmel látogattunk el a
Kisjézushoz a Szentestén, az éjféli
misén. Általában, talán mondanom
sem kell, a legeslegutolsó dolog, amit
egy kisgyerek szeretne karácsony
napján, az pontosan az éjféli mise lá-
togatása. „Jaj, anyu, ne, legalább
most ne! Ne kelljen még ilyenkor is
misére menni, játsszunk inkább,
légyszi!” – hangozna el valószínûleg
sok kisgyerek szájából az éjféli mise
puszta felvetésére. Nálunk ilyen,
amennyire emlékszem, egyszer sem
fordult elõ. A Kisjézus nagy haver volt,
hiszen annyi, de annyi cukorkát és
csokikát varázsolt a zoknikba! Sosem
fukarkodott megajándékozni minket,
ezért nagyon szerettük. Így aztán fel-
tétlenül ott akartunk lenni, és a felnõt-
tekkel ünnepelni, amikor „újra” meg-
születik. Igazából féltünk is egy picit,
hogy mi lesz a jövõ évi jutalmakkal, ha
egyik évben véletlenül nem születik
meg a Jézuska...

És nem akárhogy mentünk ám az
éjféli misére! Édesapánk egy jó erõs
kötéllel hozzákötözte a szánkónkat a
kocsink vonóhorgához, így röpültünk
mi, bátyámmal a felnõttek után az éj-
féli misére. Felejthetetlen élmények
voltak ezek az utak is!

Csakúgy, mint a közös karácsony-
fa-állítások, az ajándékosztások (me-
lyeknél mindig a legkisebb gyerek, én
kézbesítettem mindenkinek a Jézuska
küldeményeit), a nagy játék-
maratonok, a véget nem érõ lakomák
vagy a családi hófocik a szülõi ház tá-
gas udvarában. Ezek után talán feles-
leges is mondanom, de azért megte-
szem, mert jólesik: szeretem a kará-
csonyt!

Csak még egy rövidke gondolat
zárásképp. Hogy mi mindent kérnék,
ha kifognék a Balatonból egy arany-
halat, és hármat kívánhatnék tõle?
Nincs is ennél egyszerûbb feladvány!
1) Azt kívánom, hogy legyen minden-
kinek olyan szeretõ családja, mint
amilyen nekem van.
2) Ezután azt kívánom, hogy minden
nap legyen karácsony.
3) Végezetül, ezúton szeretnék sok
boldog karácsonyt kívánni mindenki-
nek!              

Borbás Bálint
öregdiák
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Aki csak néhány nappal a szenteste
elõtt indul el a nagy bevásárlási csatá-
ba, s veti bele magát a sétálóutcák és
az áruházak forgatagába, úgy érezhe-
ti magát, mint akit agyonvertek. És
mégis vásárolnia kell, hiszen ez szó
szerint az utolsó alkalma! Hallatlan
nyomás alatt áll. Amikor eljön az aján-
dékozás pillanata, nem kezet magya-
rázkodni, hogy nem bírta ki a rettene-
tes nyüzsgést, és kereket oldott. És
pénzt sem tehet ajándék helyett a ka-
rácsonyfa alá. A pénz normális eset-
ben nem ajándék, karácsonykor a leg-
kevésbé. 

Ilyen helyzetekben különösen ne-
héz dolguk van az ún. szuperaggodal-
mas embereknek. A szoron-
gattatásban azokat nevezik hiperag-
godalmasoknak, akik kínos gondos-
sággal ügyelnek arra, hogy mások
sokra tartsák õket, s akik egyenesen
pánikba esnek attól a gondolattól,
hogy könnyûnek találtatnak az által,
akit meg akarnak ajándékozni. A meg-
ajándékozott személy mégoly apró
elégedetlenségét is visszautasításnak
tekintenék. A hiperaggodalmas embe-
rek kudarcfélelme már az ajándék el-
tervezésekor vagy az eladószemély-
zettel való szembesüléskor felléphet.
Peter Glanzmann pszichológus ezt ír-
ja ezzel kapcsolatban: ,,A hiperaggo-
dalmas ember számára az ajándéko-
zás valamiféle teljesítményt jelent,
amelynek révén mérlegre teszik öt, és
amellyel kapcsolatban
mindenkinek, aki csak
részt vesz valahogyan
az ajándékozásban,
egyet kell értenie vele.
Ez azt jelenti, hogy
igen aggályosan vá-
lasztja meg az ajándé-
kot, és igyekszik olyas-
mit találni, ami pontosan illik a meg-
ajándékozotthoz. A másik oldalon az
áll, aki nemigen aggodalmaskodik:
olyasvalaki, aki szükség esetén képes
lenne az útszélén talált fadarabot is
egyszerûen odaajándékozni. Vagy
más esetben talán azt mérlegeli, ‘mi-
nek örülnék én’, s aztán bármely tet-
szõleges személynek pontosan azt
ajándékozza, ami neki magának kelle-
mes.'' 

Az ajándékozó ember tehát sem-
miképpen sem szabad az ajándéko-
zásban. A személyiség tulajdonságai
hallatlanul nagy szerepet játszanak az

ajándék megválasztásában.
Fontos tényezõ továbbá:
az illetõnek az ajándékozás-
ról szerzett tapasztala-
tai. Senki sem jön aján-
dékozó emberként a vi-
lágra. Élete során aztán
meglehetõs pontosság-
gal mindenki megtudja,
„mi illik”. Mire felnõ, sok-
szor kap és ad aján-
dékot. A meglepe-
tést éppúgy ismeri,
mint a csalódást vagy
az ajándék megmér-
hetetlenségét. Hogy
képes-e önzetlenül o-
daadni/feláldozni valamit,
vagy az ajándékozással mindig is ön-
zõ célját akarja követni és befolyását
erõsíteni, hogy tud-e arról, hogy a jó
ajándék túlmutathat a hétköznapokon,
vagy hogy az ajándékozásban is meg-
mutatkozik takarékossága vagy bír-
vágya – mindez tanulása és életta-
pasztalatainak eredménye lehet. (...)

A keresztény vallásosság hagyo-
mányában létezik az az elképzelés is,
hogy azért ajándékozzunk, hogy ezzel
jelképesen továbbadjuk más embe-
reknek Isten kedvességét és jóságát.
Az ilyen feltétlen ajándékozás azon-
ban inkább csak kivétel a kultúrtörté-
netben. Túlsúlyban a kiszámított ado-
mányozás áll, amely még a megvesz-
tegetés jellegét is öltheti. Ez érvényes

már az archaikus áldo-
zati adományokra is,
amelyeknek az a ren-
deltetésük, hogy jóindu-
latra hangolják az iste-
neket, sõt lekötelezzék
õket: segítsék az áldo-
zat bemutatóját, vagy
ártsanak ellenségeinek

és ellenfeleinek. 
A megvesztegetési, pártfinanszíro-

zást és korrupciós botrányokban mind
a mai napig ismételten felbukkannak
különféle ajándékok. Akinek van ta-
pasztalata a titokban végrehajtott
piszkos üzletkötésekrõl, megmond-
hatja, hogy aki jól ken, az jól is utazik
vagy repül – hacsak rajta nem kapják. 

Az ajándékozás még a mi polgári
ajándékozási kultúránkban is kettõs,
sõt többjelentésû ügy. A két szélsõsé-
ges pólus: az ember vagy azért aján-
dékoz, hogy hatalmat gyakoroljon,
vagy szeretetbõl ajándékoz, hogy el-

mondja a másiknak: tégy velem, amit
akarsz, tiéd vagyok egész életemben.
(...)

Egyáltalán nem olyan ritkán fordul
elõ, hogy az egyik partner vonakodik
attól, hogy egyáltalán ajándékozzon,
mivel általánosságban elutasítja az
uralkodó ajándékozási kultúrát, példá-
ul ami a karácsonyt illeti, mondván:
„Amit mindenki csinál, azt még mesz-
sze nem kell nekem is csinálnom!”
Hogy az ember nyilvánvalóan meg-
sértheti partnerét valami selejtes bóv-
lival, ismeretes. De meg is szégyenít-
heti. A nagy ajándékoknak lehet az a
szerepük, hogy önmagunkat mutogas-
suk: „Megengedhetem magamnak,
hogy briliánsgyûrût ajándékozzak ne-
ked, amit viszont te nem tudsz meg-
tenni.” 

Manapság mindent lehet ajándé-
kozni: autót vagy estélyi ruhát, számí-
tógépet vagy cigarettatárcát. Minden-
esetre aki áttöri az áruvásárlás normá-
ját, és veszi a fáradságot ahhoz, hogy
saját kezûleg készítsen ajándékot, az
képes lesz arra, hogy talán valóban
„feledhetetlen” ajándékot „varáz-
soljon” elõ. 

Az ajándékok több mint 70
%-át karácsonykor nyújtják át. Külö-
nösen az idõsebb és az egészen fiatal
embereket valósággal elvarázsolják
ezek a napok, s teljesen ráhangolód-
nak a meglepetésekre, s ilyenkor a
dolgozók is maguk mögött hagyják a
hétköznapokat, melegségre, emberi
közelségre, törõdésre vágyakoznak.
Egy kedves ajándék valóban meglep-
heti a megajándékozottat, s minde-
nekelõtt akkor okozhat meglepetést,
ha mentes a kalkulációs megfontolá-
soktól, azaz magasabb értelemben
véve „haszontalan”.

Dieter Fohr: Az ajándékozásról
66

Magyar karácsony
Mennyei muzsika, szent angyal zenéje, ma született Jézus, áldott az õ neve.
Napkeleti bölcsek hoztak neki ruhát, hogy felruházzák a szegényt s az árvát.

Egy király, ki tõle hatalmát féltette, kisgyerek korában halálra ítélte.
Áldott karácsonyt kívánok!

Fodor Ákos
AZ AJÁNDÉK

Legtöbbnyire szebb 
be- és kicsomagolni, 
mint élni vele.
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Akarácsonyfa-állítás
szokása Skandiná-
viából származik.

Német közvetítéssel terjedt
el Európa többi országá-
ban, így Magyarországon
is. Ma világszerte állítanak
karácsonyfát.

Alább a nálunk kará-
csonyfaként leggyakrabban
használt fenyõfajok legjel-
lemzõbb tulajdonságait mu-
tatom be.

Közönséges luc – Picea
abies
Tûlevelei 1-2,5 cm hosszú-
ak, 1 mm vastagok, mere-
vek, szúrósan kihegyezet-
tek, fényes sötétzöldek.
Eredeti élõhelye Európa, a
bükkösök felett önálló övet
alkot. 30-50 méter magas
fa, koronája hegyes kúp
alakú. A legnagyobb szám-
ban ezt kínálják karácsony-
kor. Vágott fenyõként leve-
leit hamar lehullatja.

Ezüstfenyõ – Picea pun-
gens
Levelei szürkészöldek, me-

revek, szúrósak. Hosszúsá-
guk 15-30 mm. Az ezüstfe-
nyõ jól tûri a szárazabb klí-
mát, fõleg a viaszosabb
lombú ezüstös-kékes válto-
zatok. Észak-Amerikából
származik, 20-30 méter ma-
gasra növõ, keskeny kúpos
koronájú fenyõ. A hazánk-
ban elterjedt Picea változa-
tok közül a legvárostûrõbb
és legdekoratívabb faj.

Kaukázusi jegenyefenyõ –
Abies nordmanniana
A tudományos név után
helytelenül nordmann vagy
normann fenyõ  néven ke-
rült a köztudatba. Tûlevelei
fényeszöldek, alul fehér
csíkkal. 20-30 mm hosszú-
ak, kb. 2 mm szélesek, csú-
csuk lekerekített. Levelei a
hajtás felsõ részén félkör-
ben kefeszerûen állnak. Ha-
zája a Kaukázus, ahol
2000-3000 méteres magas-
ságban erdõket alkot. 20-30
méter magas, tömött, kúpos
koronájú fa.

Jusztin István

Az ember, miután telezabálta magát a jó és rossz tu-
dásának fájáról, csuklani kezdett, meg öklendezni, és
kezdte érezni magában az isteni erõt, amellyel képes

akár új világot teremteni is. Új világot, amelyben többé nincs
szüksége Istenre, mert õ egymagában képes világok sorsát
eldönteni. Isteni tudása és mindenre-képessége birtokában
meghatározta, hogyan fog elbánni a világgal, természetesen
elsõsorban azokkal, akik másképpen gondolkoznak. Azok-
kal, akik neki, a másodistennek nem engedelmeskednek. Az
elsõ Isten kétségeket támasztott volna ugyan az igazság
gyõzelmével szemben a szeretet és szolgálat csendességé-
vel, az ember azonban felütötte a Bibliát, és Isten szemére
olvasta a kénköves pusztulást, a vízözönt és az örök kárho-
zatot, és Isten erre már nem tudott mit lépni, csak csende-
sen, észrevétlenül megszületett Betlehemben, úgy, hogy az-
tán 30 évig lehetõleg senki se tudjon róla, még szülei: József
és Mária se...

Nem is lett volna komoly baj. Jézus leélte volna az életét
csendesen, szolgaként, az embertõl tanulva engedelmessé-
get és szeretetet, csakhogy mindentudásának és mindenre-
képességének birtokában az ember meg akarta mondani Is-
tennek, hogy milyen legyen, mikor jöjjön el, és kiken milyen
ítéletet tartson, kiknek milyen mennyországot, kiknek milyen
poklot nyisson, és ezt már Isten sem bírta ki. Inkább odaad-
ta messiását a jászolba, Fiát küldte a pokolba, hogy az em-

ber végre elgondolkozzon, mit is akar kezdeni önmagával és
Istennel.

Mindketten döntöttek: Isten is, és az ember is. Isten
akasztófára juttatta önmagát, az ember pedig dicsõséges
ünnepet ült fölötte. Aztán, hogy vigaszt nyújtson az elkese-
redett Istennek, megígérte neki, hogy ítéletet tarthat Õ is,
majd egyszer, ha eljön annak az ember által megengedett
ideje. Ha elõbb nem, majd a világ végén.

Istent azonban mindez nem tudta megvigasztalni, így
változatlanul kitartott amellett, hogy Betlehem az igazi, a
szolgálat, az életodaadás az igazi, és az ítélkezés, a részle-
ges vagy végítélet a hamis. Istent nem lehetett meggyõzni
arról, hogy pusztítson, hogy eltaposson, hogy megsemmisít-
sen, hogy poklot teremtsen, még akkor sem, ha az ember
soha sem tudott ebbe belenyugodni. Õ valóságosan akarta
megmenteni az embert, és nem kívülrõl, látszat szerint -
végítélkezés és pokolteremtés által - akarta ráerõszakolni
magát az emberre.

Az advent a júdeai Betlehemben kezdõdik, és életünk
szeretetre, mások különbözõségének elfogadására, meg-
rendítõ tiszteletére épült betlehemében születik újra és újra.
Ilyen adventet kell várnunk és vállalnunk, mert nincs más ad-
vent, csak a betlehemi.

Sulyok Gábor
Érted vagyok 2008. december

A karácsonyfa

Új adventet, vagy mást akartok...?

Magyar karácsony
Szép violácska,

Kedves rózsácska,
Szerelmes Jézusom,

Világra jöttél, váltságunk lettél
Én lelki orvosom.
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csend kupolái 
örök- 

zöld fenyvesek 
a hó 

alól is reményt szikrázni 
csak zengjetek! 

Isten nélküli istállók mélyén 
ti õrzitek a szárnyatok alá menekült 

Kisdedet. 
Túl: arasznyi ágaitok szalmazsákokba rejtve, 

ha õrök 
elkobozzák, rabok szabad szívében nyit tovább! 

Némán is hirdessétek e gyûlölet-rengetegbe': 
csak a 

szeretet 
tehet 

csodát. 

Tollas Tibor:
Fenyõk
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¸ KOZMOSZ BY CARL SAGAN — Az
Emmy-díjas 13 részes sorozat digitáli-
san felújított 7 lemezes kiadása – Dr.
Carl Sagan a képzelet ûrhajóján bejárja
a világmindenséget. Szállj be Te is, tarts
velünk egy csodálatos utazásra! A 13
részbõl álló sorozat epizódjai végigkala-
uzolnak téren és idõn, választ keresve
élõ és élettelen minden rejtélyére. Az
utazás a Világmindenség peremén veszi
kezdetét. Carl Sagan a Földtõl 8 milliárd
fényévnyire, a végtelen ûróceán partjáról
indul hosszú utazásra. Képzelete ûrhajó-
ján szárnyalva tárja fel elõttünk a Koz-
mosz csodáit. Olyan kérdésekre kapunk
választ, mint: Hol található a Föld nevû
bolygó, s mekkora valójában az Ûr vég-
telenségéhez viszonyítva? Hogyan lát-
ták mindezt az ókori Alexandriában s mi-
ként vélekedik errõl a tudomány? Fella-
pozza a kozmikus naptár lapjait is, hogy
megismerjük a Mindenség történetét az
õsrobbanástól napjainkig...

¸ A MAGYARSÁG SZENTJEI I.:
SZENT ISTVÁN, SZENT IMRE — ma-
gyar vallási-történelmi dokumentumfilm
— Szent István és Szent Imre életének
bemutatásával indul a Magyarság szent-
jei címû dokumentumfilm-sorozat. Ál-
lamalapító királyunk, Szent István rend-
kívüli diplomáciai és politikai képességei
révén történelmünk egyik legnagyobb
személyisége lett. A magyar állam meg-
szervezésével, mely által a magyar nép
eggyé válását és fennmaradását biztosí-
totta, valamint Magyarország Máriának
való felajánlásával népünk kiemelkedõ
alakjává vált. Szent Imre herceg, István
király és Gizella királyné gyermeke, a
magyar fiatalság példaképe, magában
hordozta a szentség ismérveit. Életének
24 éve során példamutató és a krisztusi
mintát követõ életet élt. Korai és váratlan
halála az egész nemzetet szomorúság-
ba döntötte. A legendák szerint szentsé-
ge jeleinek a pecsétjei csak 30 nappal
Imre herceg halála után nyittattak fel. (A
sorozat további filmjei: A magyarság
szentjei II.: Árpád-házi Szent Erzsébet,
Árpád-házi Szent Margit ; A magyarság
szentjei III.: Árpád-házi Szent László,
Boldog Özséb).

¸ A NYUGHATATLAN  (WALK THE
LINE) — színes, amerikai életrajzi drá-
ma, 136 perc, 2005 — 1955-ben vézna
gitáros sétált be a Sun lemezstúdió ajta-
ján. Ez a pillanat kitörölhetetlen nyomott
hagyott az amerikai kultúrában. A gitáros
akkordjai ritmusosan zötyögtek, mint a

tehervonat, hangja pedig mély és sötét
volt, akár az éjszaka. Erõt sugárzó, átha-
tó tekintetétõl és énekétõl libabõrõs lett
az ember. Dalai, melyek a szív fájdalma-
iról és az életben maradásról regéltek,
merészek voltak és húsbavágóak, és
nem hasonlítottak semmilyen addig hal-
lott dalra. Ezen a napon kezdõdött John-
ny Cash karrierje, és ekkor lépett rá sze-
mélyisége átalakulásának rögös útjára
is.

¸ KATYN — Rendezõ:  Andrzej Wajda
— lengyel történelmi dráma, 117 perc,
2007 — A 81 éves Andrzej Wajda ren-
dezõ Katyn címû alkotása egyike annak
az öt filmnek, amelyet a legjobb külföldi
filmnek járó Oscar-díjra jelöltek 2008-
ban. Wajda filmje a második világháború
alatt történt katyni mészárlás történetét
meséli el, amikor a szovjetek több, mint
tizenötezer elfogott lengyel tisztet és ci-
vilt – köztük Wajda édesapját – ölték
meg egy erdõben. Az 1940-ben meggyil-
kolt emberek holttesteit rejtõ tömegsíro-
kat a német hadsereg fedezte fel 1943-
ban. Wajda megrendítõ hitelességgel
ábrázolja a 66 évvel ezelõtti eseménye-
ket. A történet túlmutat a fogva tartott,
kétségbeesett, életben maradásukban
az utolsó pillanatig reménykedõ katonák
sorsán, velük egyenrangú, sõt hangsú-
lyosabb helyett kapnak a filmben felesé-
geik, testvéreik, szüleik, akik öt évig
semmit sem tudtak és semmilyen hírt
nem kaptak szeretteikrõl. A dráma szin-
te végig néma csendben, zenei aláfes-
tés nélkül zajlik. Minden jelenet és törté-
net önmagában is katartikus. A tisztek ki-
végzése az utolsó percekre marad. Sok-
koló végjáték a vásznon: egyesével tar-
kón lövik a tiszteket, majd bezuhannak a
tömegsírba.

¸ NEVELETLEN HERCEGNÕ ( THE
PRINCESS DIARIES) — színes feliratos
amerikai családi vígjáték, 115 perc, 2001
— szereplõk: Julie Andrews , Anne
Hathaway — A kamaszlányok általában
arról álmodoznak, hogy siker és csillo-
gás veszi õket körül. Mia is hírre és pom-
pára vágyik. De amikor álma valóra vá-
lik, már nem is biztos benne, hogy örül-e
az új életnek. Õt és édesanyját váratla-
nul meglátogatja sosem látott apai nagy-
anyja. A hölgy kicsit kilóg a San Francis-
co-i környezetbõl: ugyanis õ Genovia
királynõje, és azért jött, hogy értesítse
unokáját, a kicsiny európai államban
hamarosan elfoglalhatja az õt megilletõ
trónt. Míg a szigorú nagymama a király-
nõhöz méltó viselkedésre próbálja ne-
velni a makrancos kamaszlányt, Mia

egyre kevésbé tudja, mit gondoljon sze-
rencséjérõl. Ahhoz, hogy királynõ le-
gyen, itt kéne hagynia barátnõjét, aki ille-
gális tévécsatornát üzemeltet, az iskolát,
ahol azért nem minden fenékig tejfel,
kedvenc Ford Musztángját, és persze
leginkább egy fiút, akivel kapcsolatban
szintén vannak titkos álmai.

¸ RÓMAI VAKÁCIÓ (ROMAN HOLI-
DAY) — fekete-fehér amerikai romanti-
kus vígjáték, 118 perc, 1953 — szerep-
lõk: Gregory Peck, Audrey Hepburn — A
gyönyörû Anne, egy távoli ország trónjá-
nak várományosa, európai körutazást
tesz. Mire Rómába ér, már olyannyira
unja a hivatalos látogatási rendet és köz-
szereplést, hogy enyhe hisztériás roha-
mot kap. Az orvosok nyugtatót adnak a
hercegnõnek, és azt tanácsolják neki,
hogy pihenjen. Anne azonban mást for-
gat a fejében, úgy dönt, hogy a pihenés
helyett inkább elmegy mulatni. Szállodá-
jából kiszökve egyedül vág neki Róma
utcáinak. Így találkozik össze Joe
Bradley-vel, az amerikai újságíróval, aki
élete sztorijának reményében saját laká-
sára viszi a nyugtató hatása miatt szé-
delgõ hercegnõt...

¸ PIXAR RÖVIDFILMEK (PIXAR
SHORTS) — színes amerikai animációs
film, 50 perc, 2007 — Toy Story, Szörny
Rt., Egy bogár élete, Némó nyomában,
A Hihetetlen család, Verdák, L’ecsó – az
elmúlt alig több, mint egy évtized leg-
meghatározóbb és legsikeresebb alko-
tásai a rajzfilm mûfajában. Ami közös
bennük: az alkotómûhely. A felsorolt
bombasikerek mindegyike a Pixar Ani-
mációs Stúdió rendkívül kreatív boszor-
kánykonyhájában készült. A Pixar az el-
múlt másfél évtizedben megreformálta a
rajzfilm-világot - alkotásai máris modern
klasszikusoknak számítanak gyerekek
és felnõttek körében egyaránt. Azt talán
kevesen tudják, hogy a Pixar alapítói kis
stúdióként, rövid számítógépes animáci-
ókkal hívták fel magukra elõször a figyel-
met. Elsõ díjnyertes alkotásuk nem volt
más, mint a kis ugráló lámpa, Luxo, Jr.
néhány perces kalandja a pattogó gumi-
labdával. Luxo, Jr. azóta a Pixar
logójában látható!

SZEPI – HANG

¯ STEAL AWAY: SPIRITUALS,
HYMNS & FOLK SONGS – Charlie
Haden - nagybõgõ, Hank Jones - zongo-
ra (PolyGram, 1995.) – Két világhírû
jazz-zenész összeült, és nagyon mély
(vallásos?) érzéssel spirituálékat kelt új
életre. Pl.: Nobody Knows the Trouble

Újdonságaink
88

Magyar karácsony
Kegyes szívû keresztyének, Menjünk a városban. 
De csöndesen, föl ne keltsük Jézust a jászolyban. 

Kezecskéi mind kivannak, Lábacskái mind elfagynak. 
Jézus, szép virágunk, Mennyei királyunk. 
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I’ve Seen - Swing Low, Sweet Chariot -
I’ve Got a Robe, You Got a Robe - We
Shall Overcome - Go Down, Moses - stb.
— Egyszerûen nem lehet abbahagyni...

¯ Fogadjunk, hogy nem tudod, ki írta a
THE KITE RUNNER zenéjét... Hát az,
aki a „Beszélj hozzá!” és – többek között
– „Mindent anyámról” Almodovar-filmek
zenéjét is. Van néhány lemezünk tõle.
Többek között a sárkányeregetõs film
zenéje is megvan (amiért díjat is ka-
pott!). Ha van szíved, neked is tetszeni
fog! – Ja, ALBERTO IGLESIAS-nak hív-
ják és 1955-ben született Spanyolhon-
ban...

¯ Inkább tanároknak és szüleiteknek -
de valószínûleg téged is érdekel, mert
az életrõl szól: DÉS-BEREMÉNYI: FÉR-
FI ÉS NÕ – dalok négy színészre és ze-
nekarra (Sony BMG Music Kft. - 2008)
„Amíg a zenész vagyis inkább a könnyû-
zenében szerencsét próbáló, a zenéhez
nem sokat értõ, tiszavirág-életû sztá-
rocskák produkcióját akár a földbe is
döngölöm különösebb lelkiismeret-fur-
dalás nélkül – igaz, azokat is csak végsõ
esetben, ha megkerülhetetlen –, addig a
színészek albumaihoz már a kezdet kez-
detén másképpen viszonyulok. Még
nem is hallottam, de már biztos vagyok
abban, hogy elnyerik a tetszésemet. Ez-
úttal is, miután betettem a CD-t a leját-
szóba, mindenféle elvárások nélkül hát-
radõltem, és élveztem a produkciót, oly-
kor beleképzeltem magam a dalok törté-
netébe...” (Puha József) Tartalmas jó ze-
nék és szövegek az életrõl, emberi kap-
csolatokról... Szép ajándék a kiadótól
Karácsonyra!

¯ Kari, a skandináv melankolikus csoda
az elõzõknél is fiatalabb: 1959-ben szü-
letett Norvégiában. Pontosan 20 évvel
ezelõtt jelent meg a norvég származású
dalszerzõ énekesnõ bemutatkozó albu-
ma “Mit Ville Hjerte” (My Wild Heart)
címmel. — Elsõre kicsit nehezen
emészthetõ, de hamar megkedvelhetõ,
kicsit a pop felé hajló kellemes hangzás-
világú, szép hangú énekesnõ. Diana
Krall és Norah Jones stílusára emlékez-
tet hangja... Lemeze, amelyet kaptunk
2007-es koncertjét tartalmazza: KARI
BREMNES: LIVE.

¯ LEON BIBB & ERIC BIBB: PRAIS-
ING PEACE A TRIBUTE PAUL ROBE-
SON – A kanadai székhelyû Stony Plain
Records lemezei – annak ellenére, hogy
egy sok elõadót foglalkoztató nagy ki-
adóról van szó – szinte kivétel nélkül
személyes hangvételûek és technikailag
igen szép hangzásúak. Több különle-
gességet is rejteget a hallgató számára
ez az album. Egyik az, hogy viszonylag

ritka, egy férfi duó. Fõként úgy, hogy
apáról és fiáról van szó. A kétszereplõs
produkcióknál mindig az a fõ kérdés,
hogy mennyire lehet fenntartani az
egyensúlyt. Mert az összkép szempont-
jából katasztrofális hatású, ha az egyik
szereplõ „leénekli” a másikat. Nem tudni,
hogy családi megfontolásból vagy egyéb
okok miatt is, de Leon és Eric kínosan
ügyel arra, hogy egyenrangú partner-
ként vegyenek részt a produkcióban. Ki-
tûnõ hangszerelés, rendkívül tiszta
énekhang és szép hangzás jellemzi az
albumot. Leon Bibb és Eric Bibb elõadá-
sában saját szerzeményeket éppúgy
hallhatunk, mint tradicionális dalokat.
Közremûködik: Eric Bibb (ének és gitár),
Leon Bibb (ének), Bill Sample (zongora
és billentyûsök), Miles Hill (basszusgi-
tár), David Sinclair (gitár), Tom Keenly-
side (fúvósok), Finn manniche (cselló),
Jingles (basszus). Stony Plain Records
(Kanada) – 2006

¯ RALPH TOWNER (akusztikus gitár)
és GARY BURTON (vibrafon)  MATCH
BOOK. Különleges hangzású meditatív
zene. Az ECM adta ki 1974-ben – és
nemrég hozta egy zeneszeretõ piarista
öregdiák. Áldott legyen érte!

¯ Kicsit késõbb látta meg a napvilágot
(1958) Toszkánában ANDREA BOCEL-
LI. Lírai tenorját sokan szeretik.  Idén új
lemeze jelent meg a vak énekesnek:
INCANTO címmel. Néhány nagyon
szép és ismert olasz dalt is hallhatunk a
felvételen. Ez a 13. lemezünk tõle – sze-
rencsénkre!

¯ JOHN DENVER - THE COMPLETE
COLLECTION CD1-2 – 1943-ban szüle-
tett és 1997-ben halt meg... Country és
folk énekes-gitáros. Híres nótái bejárták
a világot a 70-es években: “Leaving on a
Jet Plane” (1967), “Take Me Home,
Country Roads” (1971), “Rocky Moun-
tain High” (1972), “Sunshine on My
Shoulders” (1973), “Thank God I’m a
Country Boy” (1974), “Annie’s Song”
(1974), “Calypso” (1975). Az ismerõs és
fülbemászó dallamok arra sarkallhatnak,
hogy te is megtanulj néhányat közülük...

¯ Tudtad-e? A FOOL MOON vokále-
gyüttes 2001-ben alakult Szegeden, 5
komoly- és könnyûzenei képzettséggel
is rendelkezõ fiatalemberbõl. Az együt-
tes az „a cappella”, azaz hangszeres kí-
séret nélküli, tisztán énekelt zenei mûfajt
képviseli és népszerûsíti Magyarorszá-
gon. 2004 decemberében megjelent ka-
rácsonyi kislemezük MERRY CHRIST-
MAS címmel. 2005-ben a Fool Moon el-
sõ helyezést ért el pop kategóriában a
grazi Ward Swingle A Cappella Verse-
nyen, így Európa legjobbjai közé emel-

kedhetett. Ugyanebben az évben életre
hívták Szegeden az elsõ magyar „Fool
Moon” Nemzetközi A Cappella Feszti-
vált, melyet a nagy sikerre való tekintet-
tel évente megrendeznek.  Hallgasd
meg a többieket is! Egyik kedvencük:
Neri Per Caso olasz acappella formáció.
Angoli Diversi albumukat meghallgatha-
tod...

¯ SEBESTYÉN MÁRTA: ANGYALOK
ÉS PÁSZTOROK – „...Mennybõl az an-
gyal..., Pásztorok, pásztorok, örvendez-
ve... – családi karácsonyaink megannyi
szép éneke! Az év legmeghittebb, szá-
momra boldogságos készülõdéssel teli
ideje. Advent és a várva várt kará-
csony... Bár a mai hangos, üzleties kará-
csonyi készülõdés igen messze van az
ünnep valódi tartalmától, üzenetétõl,
mindenkinek szüksége van a karácsony
áhítatára, békéjére. A belsõ, lelki elcsen-
desedésre, melyet a falvak népe csodá-
latosan gazdagon élt meg (természete-
sen nem anyagi, hanem spirituális érte-
lemben)! A betlehemi királyok, egyszerû
pásztorok áhítatából juthat a XXI. szá-
zad emberének is, lakjon bár nagyváros-
ban vagy falun, Magyarországon vagy a
Föld bármely országában. Fogadják
örömmel ezeket a szívünknek kedves
dallamokat, a hagyományokban bõvel-
kedõ karácsonyi ünnepkör csillagocská-
it!” (Sebestyén Márta) 

¯ KORMORÁN MEMORY BAND:
ERDÉLYI BETLEHEM – erdélyi magyar
költõk megzenésített versei – A valaha
kiadott legsikeresebb karácsonyi
albumok egyike, az 1985-ben megjelent
„Kormorán: Betlehemi királyok” címû
volt. A többszörös arany- és platinale-
mez egykori alkotói, a 80-as, 90-es évek
Kormoránjának meghatározó tagjai, a
gitáros Jenei Szilveszter, a basszus-
gitáros, énekes Margit József és a
hegedûs Gál Péter – ma már a KMB
együttes tagjai – több mint két évtized
múltán elkészítették az album foly-
tatását, melyen erdélyi magyar költõk
karácsonyi verseinek megzenésített vál-
tozatai hallhatók. A KMB (Kormorán
Memory Band) együttes tagjai a már
említettek mellett a magyar folk zene
olyan elismert és élvonalbeli mûvészei,
mint a 25 éves Méta alapító-vezetõje, a
hegedûs Salamon Beáta, a Honvéd
együttes és a Bekecs banda meghatáro-
zó mûvésze, a fafúvós hangszereken,
brácsán és dudán játszó Csávás Attila,
valamint a Sebõ zenekar mûvésze, a fa-
fúvó Barvich Iván. A KMB-tagok diszko-
gráfiája több mint háromszáz kiadványt
tartalmaz, amely valószínûleg egyedül-
álló a hazai zenei életben. A CD-n látha-
tó a Fehér karácsony c. dalhoz készült
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Szaporán keljetek fel bojtárok, az angyal azt mondta hallottátok.

Üdvözítõt ti ma láttok, velem együtt imádjátok
Üdvözlégy Úr Jézus, kis királyunk, kit e szegénységben itt találunk.

Kérünk téged, légy oltalmunk, ellenségen diadalmunk
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 Elengedte...

videoklip, emellett valamennyi vers és a
költõk életrajzi adatai is olvashatók PC
formátumban.

¯ Dán zenénk is van: CARL AUGUST
NIELSEN (1865 -1931) SZIMFÓNIÁK
ÉS ORGONAMÛVEK — DRONES &
BELLOWS – DRAGSETH DUO – dán
népzenei együttes, mintha ír zenét hall-
gatnál... Néhány könnyûzenei felvétel
euroviziós fesztiválokról, melyeket még
dán nyelven énekeltek...

SZEPI – KÖNYV

& SOMOGYI GYÕZÕ. MÛVÉSZ-
PORTRÉ. Veszprém, 2003 – A nyolc-
vanoldalas könyv káprázatos képekkel,
három kiváló esszével és egy hosszú ri-
port segítségével mutatja be napjaink
egyik megkerülhetetlen magyar festõjét,
grafikusát, aki magyar paraszti vagy me-
lósi (!) környezetbe helyezi történelmi és
bibliai témájú képeit is. Színeibõl áhítat,
csontvárys látomás és izzó hazaszeretet
süt, még tájrajzaiból, térképeibõl is. So-
mogyi Gyõzõ a Balaton-felvidéki Salföld
kis falujában él egy parasztházban: ku-
tyával, lóval, szamarakkal és rackajuhok-
kal, amelyeket naponta õ terel ki legelni.

& DEMETROVICS ZSOLT: A DROG-
HASZNÁLAT FUNKCIÓI. Akadémiai,
2007 – Fájdalmas téma, pontos látlele-
tek, precíz fogalmazás és sok tapaszta-
lat alapján járja körül a szakpszichológus
szerzõ, hogy miért is drogoznak, akik.
Kulcsszavak: menekülés, ingerkeresés,
intimitás, csoporttudat, önazonosság, lá-
zadás, tiltakozás.

& WILLIAM IRWIN: MÁTRIX FILOZÓ-
FIA. Bestline, 2004 – Hasonlóan a Gyû-
rûk ura filozófiája címû tanulmánykötet-
hez itt is sok és sokféle szakember (filo-
zófus, irodalmár, idegkutató stb.) járja
körül az 1999-es kultuszfilm logikai, tár-
sadalmi és filozófiai alapötleteit. Nem
mindegyikük lelkesedik a filmért, de
hosszasan és alaposan töprengenek.

& ALEXANDER SCHICK: CSODÁLA-
TOS KUMRÁN. TUDOMÁNYOS KRI-
MI, SZAKMAI VITA ÉS A HOLT-TEN-
GERI TEKERCSEK IGAZI JELENTÕ-
SÉGE. Ethos, 1998 – A témában való-
ban járatos Schick professzor nem felfújt
ál-krimit ír, sem nem blöffölõs szenzáció-
vadászatot rendez, hanem sok képpel
és nagyon világos magyarázatokkal,
alapos ó-és újszövetségi összehasonlító

tanulmányokkal járja körül a huszadik
század valóban szenzációs kumráni
esszénus szövegleleteit. Diáknak-fel-
nõttnek, szakértõnek-szakértetlennek
egyaránt izgi!

& JOHANN BAPTIST METZ: MEMO-
RIA PASSIONIS. VESZÉLYES EMLÉ-
KEZÉS A PLURALISTA TÁRSADA-
LOMBAN. Vigilia, 2008 – Napjaink egyik
jeles német teológusa az ún. politikai te-
ológia legnagyobb tekintélye, aki persze
nem napi politikát ûz. Fõ tétele, hogy a
megtestesült és kereszthalált halt Isten-
fiú nyomában járó kereszténységnek na-
gyon figyelnie és hatnia kell a politikára,
azaz az ember történelmi és társadalmi
tapasztalataira, hisz enélkül csak vérte-
len eszmerendszer lehet. Csak Jézusra
és a múlt konkrét társadalmi szenvedé-
seire emlékezve várhatja a keresztény-
ség jól az idõ végezetén felragyogó
Krisztust.

Szarkáné Gyerjék Judit
Szegheõ József SP

Németh Attila SP

Magyar karácsony
Pásztortársim oly hírt mondok, 

Jertek vélem, csodát láttok. 
Mert ez szûz az éjszakán 

Fiacskát szült a szénán. 
Menjünk el, köszöntsük tiszta szívvel.
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Mennyei Atyánk végtelen szeretete abban mutatko-
zott meg, hogy fiát, Jézust elküldte, elengedte hoz-
zánk a Földre. Ebbõl az atyai szeretetbõl kell na-

gyon sokat tanulnunk.
A gyûjtést ismerjük, az adást, az osztozást tanulni kell.

A ragaszkodás könnyen kialakul, az elengedés már jóval
több erõfeszítést igényel. A harciasságra, az erõszakra
azonnal készek vagyunk, a szelídséget, a békességterem-
tést hosszú ideig kell tanulni, gyakorolni. Hatalmi pozíciókat
betölteni, erre készen állunk, a szolgálat életformája jóval
nehezebb, rögösebb. A kritizálásra rááll a nyelvünk, a di-
cséretre már kevésbé. A könnyû utat gondolkodás nélkül
választjuk, a nehezebb ellenállás irányába jóval ritkábban
megyünk.
Mennyei Atyánk csodálatos példát mutatott az elengedés-
re. Tudta, hogy saját Fiát farkasok közé küldi bárányként.
Azt gondolta, “a fiamat csak becsülni fogják... Hátha...” (Mt
21,37).

Nem így történt. Nem becsültük a Fiút. Ahogy nem be-
csüljük a köztünk járó, élõ szenteket, prófétákat, igaz em-
bereket sem.

Az elengedés a szeretet döntõ mozzanata. Ezt minden-
kinek meg kell tanulnia.

Amikor egy férfi és egy nõ szeretetszövetséget köt, elõ-
ször azt kell tudatosítaniuk, hogy házastársuk nem a tulaj-
donuk. Nem birtokolhatják, nem használhatják kényük-ked-
vük szerint. Pedig sokan gondolják, gyakorolják ezt: “Az
enyém vagy, megszereztelek, többet el sem engedlek.” Bir-
toklási vágyunk végtelen és féktelen - pedig még a házas-
társat is el kell engedni, ha menni akar.

A szülõ kötelessége, hogy ne csupán magához láncol-
ja gyermekét, hanem adott idõben tudja elengedni is, hogy
önálló, autonóm személyiség lehessen. A szülõk árnyéká-
ban senkibõl sem lesz igazi felnõtt, mert tekintélyük súlyá-
val akadályozzák a felnõtté válást. Aki elengedi gyermekét,
az kapja vissza igazán. Aki ezt nem tudja megtenni, az el-
veszíti.

„Aki Istent szereti benned,
úgy õriz meg, hogy elenged,
aki önmagát szereti benned, úgy veszít el,
hogy görcsösen ragaszkodik hozzád.”

(Simon András)

Ahogy eljár felettünk az idõ, a természet megtanítja:
mindent el kell engedni. Meggyengül a látásunk, a hallá-
sunk. Ízlelésünk, szaglásunk erõteljesen megkopik. Tes-
tünk erõtlenedik. Ösztönös vágyaink elcsitulnak, elmúlnak.

Aki nem tudja elengedni a pénzt, a hatalmat, majd a
múló idõ megtanítja rá.

Amikorra vissza kell térnünk mennyei Atyánkhoz, ad-
digra már nem szabad ragaszkodnunk semmihez, senki-
hez. Így tudunk elmenni méltóságteljesen, kötöttségektõl
mentesen. A halál megtanít arra, hogy mindent és minden-
kit elengedjünk.
Miért kötõdnek a karácsonyhoz ezek a gondolatok? Mert
mennyei Atyánk nagyszerû példát mutatott: elküldte a Fiát,
pedig tudta, hogy biztos halál a sorsa...

Vincze József
Érted vagyok 2008. december
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Igazság vs. Igazságosság

Önfeledt játék: ír fiatalok kerge-
tik ütõjükkel a gyeplabdát – így
kezdõdik Ken Loach Felkavar

a szél c. 2006-os filmje, mely Cannes-
ban elvitte az Arany Pálmát. „Nem
harcolni jöttünk ide, hanem gyeplab-
dázni!” – hangzik az alapszabály egy
szabálytalanság után, amit viszont a
továbbiakban, a nagybetûs életben
csak kevesen vesznek komolyan. A fi-
atal Damian O’Donovan orvosi gya-
korlatra készül Londonba, épp ismerõ-
seitõl búcsúzkodik, amikor ebbe az
idillbe brutálisan betörnek angol fegy-
veresek. Falhoz állítják a fiatalokat,
nevük angol kiejtésére kötelezik oket,
majd le kellene vetkõzniük. Egy 17
éves srác ellenáll, mire a tyúkólban
seperc alatt agyonverik. És ez nem
egyedülálló eset... 1920-at írunk, Íror-
szágot brit katonák tartják megszállás
alatt, és büntetlenül molesztálják az ír
lakosságot.

Tûrhetetlen a számos igazságta-
lanság, nem beszélve az ártatlan em-
beráldozatokról: létrejön egy ellenálló
csoport, akik esküt tesznek, hogy az Ír
Köztársaság kormányát és parlament-
jét védik minden ellenséggel szem-
ben. Elindul a kiképzés, majd megkez-
dõdnek a partizánakciók. Elõször csak
fenyegetnek, aztán már könyörtelenül
gyilkolnak is. Az ír csoport (IRA) veze-
tõje Teddy O’Donovan, Damian báty-
ja, akit kínozhatnak akármeddig, úgy-
sem tudnak kiszedni belõle semmit.
Egy fiatal srác azonban nem ennyire
kemény, és elárulja a csapatot. Árulá-
sáért Teddy kivégezteti. „Átléptem egy
határt... Nem érzek semmit” – mondja
az ítéletet végrehajtó Damian. Mi tör-
ténik itt? Azt ölik meg sajátkezûleg,
akit eredetileg védeni akartak... Elsza-
badulni látszik a gyilkolás kultúrája.
Bántottál? Akkor én is bántalak!
Egyenlítem a számlát, így igazságos.
Ez logikus gondolkodásmód, sõt talán
jogos is. De vajon az igazságosság
feltétlenül megegyezik az igazság lé-
nyegével?

A következõkben azt látjuk, hogy a
megalakuló ír független bíróság egy

szegény asszonyt
támogat egy gaz-
dag uzsorás elle-
nében: a döntés
jogilag nem telje-
sen korrekt, de az
igazság szellemé-
ben fogant. Mire
Teddyék felülbírál-
ják a bíróság ítéle-
tét, és megszökte-
tik az uzsorást: há-
ború van, annak
pedig célja: kiûzni
az angolokat. Eh-
hez pénzre van
szükség, ez most
a legfontosabb.
Azaz a gazdagok
támogatása, és
nem az igazság
kérdése. Ez a mentalitás megoszlást
szül a csoporton belül is: „Köztársasá-
gi zöldre festjük át a felszínt, de alatta
olyanok vagyunk, mint az angolok...”
Azzá válunk, ami ellen harcolunk. Át-
vesszük a kárhoztatott harcmodort,
ugyanazokat a fegyvereket ragadjuk
meg, amelyekkel minket bántottak.
„Ha az õ kegyetlen zsoldosaik idejön-
nek, mi is tudunk erre éppoly kegyet-
lenül válaszolni” Milyen nagyszerû!
Legalább tovább nõ a kegyetlenkedõk
tömege. 

Ezzel együtt úgy tûnik, a harcok
meghozzák a várva várt eredményt:
az angolok fegyverszünetet hirdetnek,
a brit és ír vezetõk aláírják a békeszer-
zõdést. Írországot két részre osztják:
Észak-Írországra (angol fennhatóság
alatt) és az Ír Szabadállamra, amely a
Brit Nemzetközösség tagja marad, az
új parlament tagjai hûségesküt tesz-
nek a brit koronára. Az IRA  ennek kö-
vetkeztében két pártra szakad: Teddy
a békeszerzõdés mellett van – az an-
golok szörnyû háborúval fenyegetnek,
ha nem fogadják el a szerzõdést.
Damiánék viszont az eredeti hûséges-
küre hivatkoznak, és teljes szabadsá-
got akarnak – a békeszerzõdéssel
ugyanis ugyanúgy megmaradna a

függõség és a tár-
sadalmi igazság-
talanság.

A brit had-
sereg kivonul, a
helyükre szabad-
államos katonák
kerülnek Teddy
vezérsége alatt –
„újabb feketesap-
kások, csak zöld
zubbonnyal...”. Az
IRA és a szabad-
államosok harcba
kezdenek: most-
már írek küzdenek
írek ellen. „Ha õk
megteszik, meg-
tesszük mi is!” –
szól az alapelv,
melynek következ-

tében teljesen groteszk helyzet áll elõ.
Mûködik a démoni örökmozgó: megis-
métlõdnek a szörnyûségek, csak most
már honfitárs honfitársra emel kezet,
testvér öli meg a testvért. Ha agresszi-
óval lépsz fel az agresszió ellen, ha
gyilkolásra gyilkolással válaszolsz, tu-
lajdonképpen csak egyszerû szerep-
csere történik: ütöttbõl ütõ, elnyomott-
ból elnyomó, szolgából úr leszel – de
maga a rendszer nem változik. De ké-
rem, én csak visszaütöttem. Persze,
csakhogy egy dolog, hogy a bûnös
nyerje el méltó büntetését, és egé-
szen más a visszaütés ténye: az, hogy
te is ütõvé válsz, hogy bemocskolod
kezedet és lelkedet, hogy szaporítod
az ütéseket, hogy azt állítod: van úgy,
hogy ütni kell. És máris elkezdõdik
egy végeláthatatlan bokszmeccs:
visszaütések áradata, a gyilkolás, a
halál kultúrájának építése. Olybá tû-
nik, hogy az ördögi körbõl csak egy ki-
út van: kilépni a ringbõl és nem ütni
vissza. Nem az agresszort, hanem
magát az agressziót felfüggeszteni.
Mert a világ csak így változik. Jézus
vagy Gandhi példája: erõszakmentes
kiállás az igazság mellett. Fontos a ki-
állás, a küzdelem az igazságért és
egy jobb világért, de nem mindegy
hogy milyen módszerrel és milyen
eszközökkel. Fontosabb az igazság
megõrzése az igazságosságnál. És
ne feledjük: „Könnyû tudni, hogy mi el-
len küzdesz, de egészen más tudni,
hogy miért!”

Borbás Péter SP
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Magyar karácsony
Ma született a mi Urunk, Jézus Krisztus, mi váltságunk. 

Nem született palotába, Csak egy rongyos istállóba. 
Eriggy, eriggy, nézd meg jobban, Ki fekszik ott a jászojban. 

Jézus Krisztus, Isten fia, Nyugszik hideg pólyácskába.
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K
U

L
T

Ú
R

K
Á

L
Ó

1212

Magyar karácsony
Ó, gyönyörû szép, titokzatos éj! 

Ég szemû gyermek, csöpp rózsalevél. 
Kisdedként az édes Úr 
Jászolában megsimul, 
Szent Karácsony éjjel!

Aparton ment a Sánta Hölgy. A
Sánta Hölgynek zöld sapkája
volt, puha bundacipõben lép-

kedett, elhaladt a sétány piros padjai
elõtt, a lebegõ víz mellett ment, bele-
olvadva a szemközti hegyek kék párá-
jába. Vállát kicsit elõrebiccentette egy-
egy lépésnél, bal lábát pedig húzta
maga után. Olyan kecses volt a moz-
gása, mint egy sebzett lábú kócsag-
nak. Minden reggel megjelent a par-
ton, elment az ablakok üvegcsillogá-
sai elõtt, a hatalmas platánok téli szür-
ke ágai alatt. Mint egy zene, halad,
csöndesen, bicegõ ütemre. Legtöbb-
ször egy kiflivéget evett, lassan a szá-
jához emelte, nézett maga elé a földre
meg néha a túlpart elveszõ házaira.

A gyerekek nevették a Sánta höl-
gyet. Elbújtak a Loreley fái mögé, a kis
parkban.
– Nézd, jön a Sánta Hölgy – mondták,
és elbújtak.

Kis bogyókat szedtek, és a mell-
védrõl a zöld sapkára ejtegették. A
Sánta Hölgy megállt, ijedten kapkodta
föl a fejét a magasba, és türelmetlen
mozdulattal sodorta le a sapkájáról a
bogyókat. „Mi lehet ez? – gondolta. –
Talán valamelyik növény hullajtja még
a magvait.” Aztán továbbhaladt a par-
ton, bicegõ lépései egyenletes kis kö-
röket írtak a nedves föld fölé.

A gyerekek nem elégedtek meg
ennyivel. Vonzotta õket a Sánta Hölgy
figurája, mindig kiültek a Lore-
ley-park magasába, és várták.
– Ássunk neki gödröt – mond-
ták. – Csak egy kis gödröt, ép-
pen itt a Loreley alatt. – Nagy
nevetéssel készültek a gaz-
ságra. Kis gyereklapáttal lyu-
kat piszkáltak a földbe, azt
vastagon befedték újságpa-
pírral, és földet szórtak rá.
Nem látszott semmi. Õk föl-
húzódtak a mellvédre, és vár-
ták, hogy jön a Sánta Hölgy.
Nagy messzirõl föl is tûnt im-
bolygó alakja, egy biccenés, egy
lépés, egy biccenés, egy lépés. Kiflit
tartott a jobb kezében, azt majszolta.
Néha átnézett a túlsó partra, köze-
ledett.
– Most figyeld majd! Mekkorát
puffan! – röhögtek a fiúk. A
Sánta Hölgy
k ö z e l e d e t t .
Lassú léptek-
kel jött a gödör

felé. Majszolta a kiflit. A gödör elõtt
megállt. Átnézett a túlsó partra, kicsit
lejjebb ment a vízhez. Aztán folytatta
az útját.
– Nézd! Kikerülte! – ordítottak a gyere-
kek. – Végig föl kell ásni a partot! –
Neki is álltak, és jó hosszan ástak egy
kis árkot, ugyanígy lefedték újságpa-
pírral, gallyakkal és földdel. – Ne félje-
tek, most nem tudja kikerülni!

Megint fölmásztak a kis park mell-
védjére, és várták, hogy jön. Jött.
Messzirõl imbolygott az alakja, egyik
kezében kis kiflivéget tartott. Egyet
biccent, egyet lépett. Közeledett. Elért
az árokig, megállt. Aztán hirtelen a
park felé vette az útját, a kis lépcsõkön
fölbaktatott. A gyerekek fölmásztak a
fára, a Sánta Hölgy meg leült az egyik
padra, ette a kiflijét, és nézte a szürke
vizet. A késõ õszi nap kisütött, levette
zöld sapkáját, haját igazgatta, kicsit
sütkérezett, elfordult a túlsó part felé.
Az egyik gyerek egy nagy bottal elha-
lászta a sapkáját, a zöld sapka imboly-
gott, imbolygott a bot végén, aztán el-
tûnt a fenti ágak zegzugában. A Sánta
Hölgy soká nézte a vizet, aztán fölállt,
és ment tovább, bicegett a kedves
napsütésben. A gyerekek fejükre húz-
ták a zöld sapkát, egymás kezébõl
kapkodták, behasították, egészen el-
cincálták. Nagy nevetés töltötte be a
parkot.

Másnap is várták a Sánta Hölgyet.
Telt az idõ, a Sánta Hölgy nem jött. A 
gyerekek ta-
nakodtak,
aztán
elin-
dultak
arra, 

ahonnan a Sánta Hölgy elõbukkant
naponta. Kis mellékutcába értek, be-
kukucskáltak az ablakokon, nem talál-
ták. Aztán az egyik nagyon pici ablak-
ba benéztek, és meglátták a Sánta
Hölgyet. Egyedül ült a szobában a fél-
homályban. Kis keze a karosszék
támláján nyugodott, a tûzhelyen
csöpp lábosban leves fõtt. A gyerekek
elkedvetlenedtek. Összedugták a fejü-
ket, tanakodtak.

Karácsony délutánján megint el-
mentek a házhoz, kukucskáltak. A
Sánta Hölgy egyedül bicegett a kis
szobában, a tûzhelyre egy kis lábost
tett, s egy nagyon pirinyó karácsonyfát
díszített magának. Nem volt rajta csak
két szaloncukor meg egy gyertya.

A gyerekek becsöngettek hozzá.
Nagy sokára jött elõ, halk bicegéssel.
– Néni, kérem – mondta az egyik fiú,
kezében tartva az új zöld sapkát, amit
az egyik lány kötött azóta. – Találtuk
ezt...
– Nem tudjuk, nem a nénié-e? Ilyen
zöld sapka... – ügyetlenkedtek a gye-
rekek.
– Nézd! Az én sapkám! Hol találtátok
meg?
– A parkban.
– Igen. Biztos ottfelejtettem. Jaj, de
rendes gyerekek vagytok! Gyertek
be... Nem is tudom, nem is tudom – bi-
cegett ide-oda –, mit adjak nektek? Itt
van ez a két szaloncukor... – leakasz-
totta a cukrot, odaadta. – Majd, ha
megint jöttök, veszek többet. De ne-

kem nem kell. Majd gyertek
megint.

A gyerekek szabadkoztak,
aztán elmentek a sötétbe.

Másnap újra indult a Sánta
hölgy, s ahogy becsukta az ajtót,

látja, hogy az ablakpárkányon vé-
kony papírba csomagolva egy óri-

áskifli fekszik. Nagyon meg-
örült neki. Kezébe vette, és
majszolni kezdte. Fölbuk-
kant a víz mellett, imbolygó

járással jött. Kezében egy ha-
talmas kiflivel, új zöld sapkával a

fején.
És minden vasárnap talált a párká-

nyon egy nagy kiflit. Ünnep volt, büsz-
ke léptekkel bicegett a partra, majszol-
ta a kiflit, zöld sapkája világított a par-

ton. A jó emberekre
gondolt, akik miatt
még érdemes élni.
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Magyar karácsony
Nagykarácsony éjszakáján, Jézus születése napján,

ma örvendjünk, ma vigadjunk, ma született kis Jézusunk.
Jézus ágyán nincsen paplan, megfázik a kis ártatlan.

A szemei könnyedeznek, a könnyei esedeznek.
Feljött már a hajnalcsillag, keljenek fel, kik alusznak!

Miss Arden Campbell évek
óta segít az angol nyelvet
tanulóknak Szegeden.

Colorado államból jött, az Egye-
sült Államokból. Keresztény szel-
lemisége és lelkesedése az isko-
lánkban tartott lektori órákon is
megmutatkozott. Munkája mellett
hetente két alkalommal tudott
jönni. Öt osztály került sorra eb-
ben a félévben, ahogy az óra-
rendje ezt lehetõvé tette. A 10. A
osztályban volt az utolsó órája,
ahol, mint mondta, életében elõ-
ször kapott Mikulás ajándékot.
Nagyon jó volt vele együtt dol-
gozni, a diákok számára is rendkívül hasznosak voltak
az angol nyelvû beszélgetõs órák.

Néhány szóban mesélj magadról, családodról!

Arden Campbell vagyok, egyedülálló nõként misszionárius-
munkát végzek itt Magyarországon. Evanstonban (Illinois)
jártam a Northwestern University-re az angol nyelvi diplo-
mám megszerzéséig, majd a Universitiy of Virginiára mes-
terdiploma megszerzéséért. Bibliatudományokat is végez-
tem a Charlottesville-i (Virginia) Center for Christian Stud-
ies-ban. Két bátyám és egy öcsém van. A szüleim nyugdí-
jasok, és az Arizona állambeli Sun City West-ben élnek.

Mi indít egy amerikai fiatalt, hogy Magyarországra jöj-
jön fiatalokkal foglalkozni?

1985-ben Közép- és Kelet-Európában jártam az „Athletes in
Action” keretében, a nõi kosárcsapat tagjaként. Ezen út
alatt költözött Isten a szívembe, és szerettette meg velem a
világnak ezt a részét. Imádkoztam, és azt kértem Istentõl,
hogy ha õ is ezt akarja, vezessen engem vissza ide, hogy
szolgáljam õt. 1990-ben, miután a Berlini Fal leomlott, a
nemzetek kitárták a kapuikat, és anyanyelvû angoltanárokat
hívtak tanítani. Én már három éve tanítottam az Államok-
ban, amikor hallottam Magyarország ilyen igényérõl. Imád-
kozni kezdtem, és néhány barátomat is arra kértem, imád-
kozzanak értem. Néhány imával teli hónap alatt egyre izga-
tottabbá váltam, hogy jöjjek és tanítsak, és szolgáljam Is-
tent, ahogyan õ kívánja. Így aztán jelentkeztem egy „Educa-
tional Services International” nevû szervezetnél, ahol el is
fogadták a jelentkezésemet. Elõször 1991-ben jöttem Ma-
gyarországra. Két évet töltöttem itt, a Deák Ferenc Gimná-
ziumban tanítottam. 1993-ban visszatértem az Államokba
hét évre. Ezalatt egy deákos kollégámmal kéthetes angol
nyelvi nyári táborokat szerveztünk a Deák Gimnáziumban,
és amerikai diákokat hívtunk, hogy tanítsanak és beszéd-
gyakorlatokat tartsanak. Szeretetem Magyarország és a
magyarok iránt egyre nõtt, ezért aztán 2000-ben „határozat-
lan idõre” visszajöttem tanítani és folytatni misszionáriusi
munkámat. Nem csak angolt tanítok. Az Úr számos lehetõ-
séget adott nekem, hogy szolgáljak ebben a városban és a
környezõ nemzeteknél tanítással, árva gyermekek
segítésével és legújabban egy csoport alakításával, amely
nemzetközi keresztény szövetség, a neve „Friday at 7”.
Minden pénteken a Honvéd téri református templom alag-
sorában találkozunk imára, tanításra, mindezt angol nyel-

ven. Több mint tíz nemzet képvise-
lõi csatlakoztak már hozzánk, hogy
együtt keressük az Urat! Azt hi-
szem, ez Isten hívása az életem-
ben!

Mik az amerikai-magyar kulturá-
lis különbségekbõl fakadó ta-
pasztalataid? Mi volt a legpozití-
vabb és a legnegatívabb élmé-
nyed?

Sok dologért szeretem a magyaro-
kat: vendégszeretetükért, a gon-
dolkodásukban és beszélgetéseik-
ben megnyilvánuló mélységért, a
jó ételek szeretetéért, és még sok

egyébért. A magyarok általánosságban véve idõt szakíta-
nak egymásra, és lelassítanak, hogy valódi barátságokat
építsenek, ezek a barátságok pedig tartósak. Az amerikaiak
általában csak rohannak, többet, mint a magyarok, tovább
dolgoznak, és úgy tûnik, kevesebb idejük van hosszú be-
szélgetésekre. Ugyanakkor az amerikaiak közel sem olyan
borúlátóak, mint a magyarok, nem panaszkodnak, és in-
kább félig teli náluk a pohár, nem pedig félig üres, mint a
legtöbb magyarnál. A legjobb tapasztalatom itt az, hogy sok
szoros barátságot kötöttem, a legrosszabb tapasztalatom
pedig az, hogy néhány holmimat ellopta valaki.

Mi a véleményed a szegedi piarista iskoláról? Miben tér
el más iskoláktól szerinted?

Még nagyon kevés tapasztalaton van a Piarista Gimnázi-
umról, hiszen csak néhány osztállyal dolgoztam pár alka-
lommal, de nagyon élveztem a fiúk tanítását. Néhányuk na-
gyon jó angolból, és úgy tûnik, nagyon lelkesek is, hogy
megtanulják a nyelvet. Más az, hogy csak fiúk vannak az
osztályban... Hiányzik, hogy nem vesz részt mindkét nem a
társalgásban, ami pedig szerintem életbevágó az oktatás-
ban. Élvezem a munkát a piárban, de azért szeretek a De-
ákban is dolgozni, és tetszik az élmények változatossága.
Tetszik, hogy kisebb létszámúak az osztályok az amerikai-
akhoz képest, és szerintem nagyon frissítõ, hogy a tizen-
évesek komoly témákról akarnak beszélni.

Mik a terveid a jövõre vonatkozóan?

Ez a tanév lesz számomra az utolsó Magyarországon... leg-
alábbis egy idõre. Visszatérek az Államokba egy „évadra” a
tanév végén, egy egyéves szabadságra. Ezt az idõt arra
használom majd, hogy tovább keressem az Urat, és azt,
hogy mi a következõ állomása számomra, bárhol is legyen
a világon. Szeretnék férjhez menni, és talán az Államokban
találok majd rá az én emberemre, ha már Magyarországon
nem. Mostanában egy könyvön is dolgozom, és remélem, a
közeljövõben kiadathatom. Álmaim munkája, hogy a szex-
kereskedelemtõl szenvedõ gyermekek megmentésében ve-
gyek részt, vagy az úgynevezett misszionárius-segítõi mun-
ka, amely során utazgatnék, meglátogatnám a misszonáriu-
sokat körbe a világon, és bátorítanám õket a különféle ne-
hézségeik során. Meglátjuk, mit hoz nekem az Úr!

SZEPIPRESS

Tovább keresni az Urat

Thank you, Arden!
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Magyar karácsony
Én nagy vigaszságot, örömöt hirdetek, Mert a kisded Jézus egy szûztõl született,

Betlehem városba, jászolba tétetett, Ökör és szamártól Õ megismertetett.
Sok Karácsony napját maguk is érhessék. Krisztus születését örömmel szenteljék.

A szent angyalokkal vígan énekeljék, Ugyanazon angyal szálljon be ide is. 
A szent békességet osztogassa itt is.

Deutsche Rubrik

Little English Corner

As the last month of this year
has come I wish you all a
very merry Christmas and a

happy new year with lots of fun!
Best wishes,

Nagy Mariann

Waagerecht
1) Am 4. Dezember
werden Zweige von
Kirschbäumen
abgeschnitten und in
einer Vase aufgestellt.
Wie werden diese
Zweige noch genannt?
4) Wie heißt das älteste
Gebäck zur

Weihnachtszeit? Es ist unverkennbar durch seine Zutaten wie
Zimt, Honig oder Nelken.
7) Als Zeichen der Versöhnung werden grüne Zweige über die
Eingangstür aufgehängt. Wie heißen diese Zweige?
8) Am 5. Dezember kann er dir auf der Straße begegnen.
Senkrecht
2) Darauf findest du 24 Türchen oder Fenster. Du darfst aber
jeden Tag nur eines öffnen.
3) An jedem Adventsonntag wird darauf eine weitere Kerze
angezündet
5) Am 24. Dezember stellen viele Familien einen geschmückten
Nadelbaum auf. Wie wird dieser Baum von uns bezeichnet?
6) Am 6. Dezember hoffen viele Kinder, dass er ihnen ein
Säckchen mit Süßigkeiten vor die Türe stellt.

Nemes Zsuzsanna

Novemberben két helyes megfej-
tést is kaptam, Varga Viktor 11.A,
és Kumi Chris Christopher 9.A

küldte be a helyes megfejtést. A helyes
válasz pedig az volt, hogy Igazmondó
Bill feladta postai utalványon magának a
pénzt. Gratulálok a helyes megfejtõknek!
Lássuk a decemberit: 

Az erdõk szultánja éppen törvénynapot
tartott, amikor megjelent színe elõtt két
perlekedõ kereskedõ, a kövér Mehemed
és a sovány Mahamud.
– Tégy igazságot, erdõk fényestekintetû
ura! – borult a trónra Mahamud. – Ta-
vasszal, midõn útra kerekedtem az
árummal, találkoztam egy tölgyfánál
Mehemeddel, és átadtam neki megõr-
zésre 20 aranytallért. Most aztán, hogy
visszatértem, felkerestem, s elkértem tõ-

le a pénzt. De tagadja, hogy akár az ara-
nyakat, akár a tölgyet, amely alatt áll-
tunk, látta volna. Azt mondja, nem is tud-
ja, hol nõtt, merre van az a fa.
– Amennyiben igazat szólsz, nincs mitõl
tartanod. – mondta a szultán. – Hiszen,
ha másnak nem, a tölgyfának látnia kel-
lett, mi történt. Menj hát el a tölgyhöz, és
mondd neki, kéretem, jöjjön ide tanúnak.
– Lehetetlent kérsz, felséges szultán –
sóhajtott Mahamud. – Egy tölgyfa nem
tud elmenni sehová. 
– Ha én kérem, jönni fog! – nézett rá jó-
ságosan az erdõk ura. – Menj csak nyu-
godtan, amíg visszaérsz, Mehemed itt
marad. Mahamud erre elindult. A szultán
meg ételt, italt hozatott nagy bõséggel,
hogy Mehemeddel kellemesen töltsék
az idõt, amíg a másik visszaér. 

Úgy jó óra múlva azonban nyugtalan-
kodni kezdett a szultán.
– Soká marad Mahamud! – pillantott a
bejárat felé – Meddig várjunk még? 
– Beletelik még egy óra, amíg a tölgytõl
visszatér – vélte Mehemed. Ittak, ettek
hát tovább. Újabb egy óra múlva tényleg
megérkezett Mahamud, azzal a szomo-
rú hírrel, hogy átadta a tölgynek az üze-
netet, de az bizony a nagyhatalmú szul-
tán szavára sem indult meg.
– Tévedsz! – mosolyodott el a szultán. –
A tölgyfa itt volt és tanúskodott melletted.   
Kérdés: Ezt meg hogy értette?

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

Jó fejtörést!
Nagy Mariann

Sherlock Holmes is beájulna

Világnyelv
1414

 1 2

3

4 5

6

7

8

KRAMPUS  -  CHRISTBAUM
LEBKUCHEN  -  BARBARAZWEIGE
MISTELZWEIGE  -  ADVENTKRANZ
NIKOLAUS  -  ADVENTKALENDER

Finnország, Outokumpu, a finn tóvidék Észak-keleti
csücske. 8000 fõs, nyugodt, csendes kis település. A
kisváros nevének jelentése: Furcsadomb. Tényleg az,

furcsa. Tudniillik Outokumpu egy igazi világcentrum. Egy Isten
háta mögötti világcentrum ugyan, de ettõl még világcentrum. A
közelmúltban két hónapot volt szerencsém eltölteni ezen a va-
rázslatos helyen, és ily rövidke idõ leforgása alatt tizennégy,
még egyszer leírom, mert magam sem hiszem, szóval, tizen-
négy különbözõ nemzet diákjaival találkozhattam. Tizennégy
különféle kultúrát ismerhettem meg egy elhagyatott, 8000 fõs
kis finn városkában, Furcsadombon – furcsa, mondom. 

Finnország jelenlegi legjobb iskolájában, a North Karelia
College-ban tanulnak õk, három különféle szakon. Hetente
egyszer, a finn nyelvórák alkalmával azonban mindannyian
egy teremben gyûlnek össze, hogy közösen próbálják elsajá-
títani a finn nyelv alapjait – megjegyzem, amennyiben mind-
ahányuknak sikerülne ez, akkor a finn nyelv gyakorlatilag
egyik pillanatról a másikra világnyelvvé emelkedne... 

Nos, az elsõ ilyen közös finn nyelvórán nekem is szeren-
csém volt részt venni. Végtelenül aranyos tanárnõnk kedve-
sen megkért bennünket arra, hogy mondjuk el, milyen nyelve-
ket beszélünk. Kezdésképp õ is így tett. „Finn, svéd, angol,
magyar”– mondta, természetesen angolul (mert ebben az is-
kolában ez az oktatás nyelve), majd bíztatóan rám pillantott, a
válaszomat várva. „Magyar, latin, angol”– böktem ki. Majd szé-
pen sorjában a többiek is fölsorolták beszélt nyelveiket. „Fran-
cia, angol” – mondta a nigériai nebuló, „Filippi, spanyol, angol”
– felelte a fülöp-szigeteki, „Francia, angol” – csatlakozott a ni-
gériaihoz a francia, „Német, angol” – mormogta a német,
„Orosz, francia, angol” – kontrázott az orosz szekció, „Koreai,
német, angol” – dalolta a koreai, „Svéd, olasz, angol” – mond-
ta hûvösen a svéd, „Chicheoa, angol” – ragyogott büszkén a
malawi, „Urdu, angol” – felelte szemrebbenés nélkül a pakisz-
táni, „Szlovén, angol” – pironkodott a szlovén, „Szlovák, cseh,
angol” – örült meg történelem adta elõnyének a szlovák, „An-
gol, német, francia, belga, holland, és mind anyanyelvi szin-
ten” – villogott a holland. Már csak egy diák volt hátra. Az an-
gol. „Angol” – mondta.

Borbás Bálint
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Heten hatot!

Iskolánk ú-
szó váloga-
tottja ismét

kitett magáért!
A 2008. de-
cember 10-én a
városi sportu-
szodában meg-
rendezett Váro-
si Úszó Diák-
olimpián az “A” (úszás bármely szakágban igazolt) és a “B”
kategóriában egyaránt indíthattunk versenyzõket. Hét fõbõl
(öt vízilabdásból, egy úszóból és egy kenusból) álló 4. kor-
csoportos legénységünk hat éremmel tért haza a viadalról.
Az “A” kategóriában Stefán Máté hatalmas fölénnyel nyer-
te a 100 m-es hátúszást, Szõllõsi Benedek pedig mell-
úszásban minimális különbséggel maradt le az aranyról. A
“B” kategóriában Szentpáli Domonkost épp csak meg tud-
ták szorítani a 100 m-es mellúszásban, Molnár Áron pedig
két egyéni érmet zsebelt be, egyet gyorsban, egyet pedig
háton. A 6x50 m-es gyorsváltónk szoros küzdelemben sze-
rezte meg hatodik érmünket, egy ezüstöt (persze minden
váltótagnak jut ilyenkor egy). Eredmények az általam mért,
nem hivatalos idõkkel (a jegyzõkönyvre még várni kell):
“A” kat.: 100 m gyorson 6. Stefán Máté (8.A) 1’07,0”. 100
m hátúszásban 1. Stefán Máté 1’15,0”, 4. Zsigri Bence
(8.A), 1’25,2”. 100 m mellúszásban 2. Szõllõsi Benedek

(7.B) 1’28,3”, 4. Bokor Dániel (7.B) 1’31,4”, 5. Papp Viktor
(8.A) 1’32,3. 6x50 m gyorsváltó (Bokor, Szõllõsi, Papp,
Szentpáli, Zsigri, Stefán) 2. hely 3’11,9”. “B” kat.: 100 m
gyorson 3. Molnár Áron (8.A) 1’23,8”. 100 m hátúszásban
2. Molnár Áron 1’47,5”. 100 m mellúszásban 1. Szentpáli
Domonkos (8.A) 1’32,9”.

Nagy Milán egyre „nagyobb”

Atavalyi tanévben iskolánk
legeredményesebb spor-
tolója kétségkívül Nagy

Milán (10.A) volt, aki egyéniben
és váltóban is országos diák-
olimpiai döntõt úszott, három
(két egyéni és egy váltó) arany-
éremmel tért haza a KIDS-rõl, ví-
zilabdás csapattársaival meg-
nyerte a Sulipóló országos dön-
tõjét, a nyári, FISEC Világjátéko-
kon, Máltán pedig kétszer is fel-

állhatott a dobogóra (50 m gyors 2. hely, 50 m hát 3. hely).
Nagy örömünkre Milán továbbra is kitûnõ formában verse-
nyez: 2008. december 5-én a Hódmezõvásárhelyen lebo-
nyolított 12. Országos Rövid Pályás Vidék Bajnokságon ki-
váló idõvel (24,88”) nyerte meg az 50 m-es gyorsúszást, 50
m háton pedig övé lett az ezüstérem (29,54”). Gratulálunk!

Gyõri Ferenc

A CSOPORT

Tan-12.B 1-1 (Dékány Z., Vojnics R. M.)
Tan-12.A 2-0 (Dékány Z., Vili B.)
12.A-12.B 3-3 (Balogh Á 2x, Cseke A.,
Kálmán L. 2x, Merley D.)

B CSOPORT

10. A-10. B 2-5 (Velkey M., Kormányos
Á., Nagy I. 3x, Zakar M., Balla B.)
11. A-11. B 4-1 (Kiss Á., Zöldy P., Baksa
Cs., Gonda B., Csonka D.)
11. B-10. A 2-0 (Finta K., Csonka D.)
10. B-11. B 2-3 (Zakar M., Balla B.,
Szebellédi Á. 2x, Csonka D.)
10. A-11. A 2-9 (Borovszky N., Velkey
M., Baksa Cs 2x, Kiss Á. 4x, Rozs T. 2x,
Horváth J.)
11. A-10. B 2-1 (Kiss Á., Veres G., Balla
B.)

C CSOPORT

7. A-8. A 1-9 (Verba B., Leindler D. 4x,
Laczkó Zs. 3x, Szupera G. 2x)
8. A-7. B 3-6 (Laczkó Zs., Leindler D. 2x,
Forgács D. 4x, Németh P. 2x)
7. A-7. B 1-4 (Szalay D., Kávássy D. 4x)
9. A-7. B 1-5 (Sári B., Forgács D., Bárány
A., Németh P, Kávássy D.
2x)
9. A-7. A 14-2
(Petrovics L. 3x, Nagy
M. 5x, Bárkányi
T. 2x, Sári
B., Simon
G., Szászi B.
Szalay D.)
9. A-8. A 1-5
(Nagy M., Leindler
D. 2x, Zsigri B.,
Laczkó zs 2x)

A CSOPORT
1. Tan 3-1 4 pont
2. 12. B 4-4 2 pont
3. 12. A 3-5 1 pont

B CSOPORT
1. 11. A 15-4 9 pont
2. 11. B 6-6 6 pont
3. 10. B 8-7 3 pont
4. 10. A 4-16 0 pont

C CSOPORT
1. 7. B 15-5 9 pont
2. 8. A 17-8 6 pont
3. 9. A 16-12 3 pont
4. 7. A 4-27 0 pont

Gólkirály eddig:
Leindler Domonkos (8.A) 8 gól

Zsova Tamás

A medencepartról jelentjük...

Labdarúgó házibajnokság 2008 
Az õszi forduló eredményei

1515

Magyar karácsony
Karácsonyi éjfélóra 

Megszületett Istenfia  Az ártatlan Kisjézuska. 
Gyerünk mennyünk jászolához, Boruljunk le a lábához,

Fekete fábul a bõcsû, Fekete fábul a jászol.
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Apatrocíniumi bibliaversenyre
Szent Pál leveleibõl kellett
felkészülni. Így sikerült:

Mit követelnek a zsidók és a görö-
gök a keresztényektõl?
(A zsidók csodajeleket, a görögök böl-
csességet. 1Kor 1,22)
– A körülmetélést.
– Adót.
– Azt, hogy hagyják õket békén.

Mi az ember szeretet nélkül?
(Zengõ érc, pengõ cimbalom. 1Kor
13,1)
– Lélektelen tárgy.
– Pengõ érc és lengõ cimbalom.
– Ház alap nélkül.

Hogyan látunk most?
(Csak tükörben, homályosan. 1Kor
13,12)
– Saját belátásunk szerint.
– Ugyanúgy.
– Csukott lelki szemmel.

Hogyan kell adakozni?
(Vidáman, nem kelletlenül vagy kény-
szerûségbõl. 2Kor 9,7)
– Ne tudja a bal kezed, mit tesz a
jobb.
– Aki sokat ad, sokat kap.
– Össze kell gyûjteni az adományo-
kat, hogy meglegyen, mire Pál megér-
kezik.

Honnan van Pál evangéliuma?
(Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából.
Gal 1,12)
– Nagy része Márktól van...
– Rómából...
– Saját kezûleg írta...

Hogyan szeresse a férfi a felesé-
gét?
(Amint Krisztus szereti az egyházat.
Ef 5,25)
– Ahogy senki mást.
– Szeresse, de csak úgy, hogy ne
kapja el a vágy.
– A férj szeresse feleségét, mert az a
házastársa.

Melyik fegyver jelenti a hitet?
(A pajzs. Ef 6,1)
– Egyik sem.
– A kereszt.
– A töltetlen.

Amen!

Köpések
aranyból

Karácsonyi rejtvényünk megfejtése Ady Endre egyik költeményének egy
részlete. A megoldásokat 2009. január 10-ig kérjük bedobni a gimnázium

portájánál elhelyezett szerkesztõségi postaládánkba, vagy elküldeni elektroni-
kus levélcímünkre: piarfutar@szepi.hu. Elõzõ havi megfejtésünk: „Kalazancius,
a piarista iskolák pártfogója". Pólót nyert Bokor Dániel 7. B osztályos diákunk.
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Magyar karácsony
Kél a magasból tiszta fény, Földre az új év kezdetén. 
A kicsi Jézus köztünk él, S ontja ma vérét vétkünkért. 

Hát vigadozzunk mindnyájan. Áldjuk a Jézust Anyjával, 
És esedezzük térden õt, Áldja meg ezt az esztendõt! 

Alföldi Géza:
MÁRIA DALOLJA...

Karácsony este. És esik. 

Gyermekként sírva csorog az eresz. 

S halk szél, mint altatódal 

az anyák ajkán halkan neszez. 

Ring a csodás égi bölcsõ: 

– a gyermek sír, ki ma született, – 

s Mária dalolja altató dalát 

a csillagszemû fia felett. 


