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Vendégeink érkeztek Emmauszból!

Változatos programokon vettetek részt az elmúlt négy-öt napban. 
Volt-e ezek között olyan, amely különösen is emlékezetes számo-
tokra?
Alberto: Nem egy konkrét eseményt szeretnék említeni. Engem 
főként az a nyitottság érintett meg, amellyel a szerzetesközös-
ség fogadott minket és saját munkatársait. Olyan közösséget 
láttunk, amely nyitott az egész világra. Sok emberrel találkoz-
tunk a rendházban, és ez nagyon tetszett.
Pablo: A nyelvi nehézségek ellenére könnyen megértettük egy-
mást mindazokkal, akikkel ta-
lálkoztunk. Engem ez segített 
abban, hogy nagyon könnyen 
és szabadon beszéljek.
Ha röviden kellene összefoglal-
ni, véleményetek szerint miért 
fontos a fiatalok evangelizáci-
ójával és a világiak szorosabb 
piarista elköteleződésével Sze-
geden, Magyarországon is fog-
lalkozni? 
Alberto: Abban rejlik ennek a 
témának a fontossága, hogy 
kik lesznek azok a leendő pi-
arista nevelők, akik a jövőben 
a piarista iskolákban a gyere-
kek kérdéseire választ tudnak 
adni? Az egész rend arra tö-
rekszik, hogy a szerzetesek és 
mi, világiak együtt végezzük 
ezt a szolgálatot, így a piarista küldetésnek új alanya születik.
Pablo: Otthon sokat beszélünk Kalazancius álmáról, amely arról 
szól, hogy a szegény gyerekekkel foglalkozzunk. Rendalapítónk 
annak idején folyamatosan kereste, kik lehetnének azok, akik 
intézményes formában is ezt a szolgálatot végzik? Azt hiszem, 
hogy ez a fajta új alany (szerzetesek és világiak közössége) vála-
szol ma, a XXI. században erre a kalazanciusi álomra.
Iskolánkban sportosztály is működik. A generális atya kimondot-
tan szereti a focit. Milyen a viszonyotok személyesen a sporthoz? 
Pablo: Nálunk a bilbaói iskolában hetente kétszer van testne-
velésóra. Van egy sportklubunk 42 csapattal. Különösen két 
sportág erős: a futball és a kosárlabda. Ez a 42 csapat hetente 
kétszer szokott edzeni. Az Athletic Bilbao egyébként az egyet-
len csapat a spanyol labdarúgó bajnokságban, amely csak baszk 
játékosokat enged a csapatában játszani, ez pedig különleges 
hangulatot teremt.
Az idei tanévben iskolánk szeretne egy pályázatot beadni a bilbaói 

piarista iskolával és a temesvári Gerhardinummal való együttmű-
ködés fejlesztésére. Ennek előkészítésére személyesen is ellátogat-
tatok Temesvárra. Ottani látogatásotok kapcsán milyen tapaszta-
lataitok, meglátásaitok vannak?
Alberto: Gondviselésszerűnek tűnik, hogy eljöttünk Szegedre, 
majd azon kaptuk magunkat, hogy tovább utazunk 120 km-re 
délkeletre, és ott is hasonló igényeket találunk. Úgy érzem, a 
Szentlélek hív minket oda is, hogy segítsük ezeket a folyamato-
kat. Ránk, spanyol piaristákra az volt a jellemző, hogy Ameriká-

ra, Afrikára, Ázsiára figyeltünk. 
Eddig ez a terület (ti. Közép-
Európa) a „hátunk mögött” 
volt, errefelé nem figyeltünk. 
Az elmúlt napok eseményei 
azonban arra hívnak minket, 
hogy a közép-európai piaris-
tasággal is törődjünk, róluk és 
velük is gondolkoznunk kell. 
Van egy igen kiterjedt munkát 
végző alapítványunk, melyet 
Itakának hívunk. Nagyon gya-
korlatias feladatokkal foglal-
kozik: a rend céljainak, tevé-
kenységeinek támogatásával. 
De Odüsszeusz kapcsán tud-
juk, Ithaka azt is jelenti, hogy 
a hazaút előtt mindig egyre 
távolabb és messzebb kell 
menni, ez az út ebben is meg-

erősített minket. 
Pablo: Ez az az iskola (ti. a temesvári), amelyik a legnagyobb 
hatást tette rám, mert nem piarista fenntartású, mégis minden 
a piaristákról beszélt. Nagyon megérintett, ahogyan az igaz-
gatónő szeretné a piarista lelkületet és értékeket továbbvinni. 
Nagyon erős a szándékuk, hogy kapcsolódjanak a piaristákhoz. 
Azon gondolkodtam, hogy ha Szegeden már létezne testvéri-
ség, akkor jól tudná segíteni ebben Temesvárt. 
Mit üzentek a szegedi tanároknak és diákoknak?
Alberto: Folyamatosan mélyüljenek el az egész embert megszó-
lító keresésben, ne elégedjenek meg a felszínnel – azzal, ami 
már van –, és haladjanak a mélység felé. Adjanak és keressenek, 
legyenek igényesek!
Pablo: Kalazancius álma mindenütt él, ahol piarista jelenlét van. 
Szegeden ez különösen is megfigyelhető, ezért merjük közösen 
tovább álmodni ezt a már jelen lévő álmot.
Köszönjük a beszélgetést és a látogatást!            SZEPIPress

A szegedi piarista közösség meghívására 2014. október 17-21. között vendégünk volt Alberto Cantero (a spanyol Emmaus 
rendtartomány pedagógiai igazgatója, a Piarista Rend Egyetemes Testvérisége vezetői csoportjának tagja) és Pablo 
Santamaria, a bilbaói piarista iskola igazgatója. Azért érkeztek hozzánk, hogy megosszák velünk tapasztalataikat arról, 

hogyan újították meg az elmúlt évtizedekben a fiatalok és felnőttek körében végzett evangelizációt. Élénken érdeklődünk 
arról a folyamatról is, amely a felnőtteknek (pl.: világi munkatársak, szülők) a piarista rendhez való kapcsolódását szabályozza, 
lehetővé téve, hogy akinek ez lelkéből fakad, szorosabban is elkötelezze magát a rend hivatása mellett.
Vendégeinket hazautazásuk előtt kértük meg arra, hogy osszák meg gondolataikat a Piár Futár olvasóival.
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Idézetek télre Nem édes a föld, de mégis szép a hótul.

Én megyek... indulok...
s azt gondolom, hogy a világ is meggyógyul,

ha én meggyógyulok.
       Babits Mihály

„Mi, piaristák, szerzetesek és világiak...”
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A fenti idézet a piarista rend 1997-es küldetésnyilatko-
zatából való. Ízlelgessük a szót: szerzetes piaristák és 
világi piaristák/piarista világiak... Néhány évtizeddel 

ezelőtt ez a megfogalmazás értelmezhetetlen lett volna. 
Akkoriban a piarista közösség egyet jelentett a piarista szer-
zetesek közösségével (bár Magyarországon több iskolában 
volt néhány világi tanár is, például a testnevelő). Ma ellenben 
szerte a világon a piarista közösség mindenütt szerzetesek-
ből és világiakból áll.

A két fotó közötti különbség szembetűnő – a változás lényege 
kevésbé egyértelmű. Könnyen adódhatik a felületes megállapí-
tás: „Hát persze! Ha kevés a szerzetes, akkor a hiányt világiak-
kal kell pótolni.” Talán máig akadnak szerzetes és világi tanárok, 

(öreg)diákok és szülők, akik – tévesen – úgy vélik, a 
piarista iskola sajátos jellegét a szerzetesek adják meg; 
a világiak pusztán szükségmegoldást jelentő szerze-
tespótlékok... Ez a gondolkodásmód jelenik meg pl. az 
ilyesféle mondatok mögött: „Tanár úr, jobban szeret-
ném, ha a gyerekem szerzetes osztályfőnök osztályába 
járna...” Vagy (egy világi szájából): „Ti, szerzetesek adjá-
tok meg az iskola arculatát, lelkiségét...”
Mielőtt könnyelműen ítélkezni kezdenénk: a fenti mon-
datok teljesen valós problémákra, kérdésekre tapin-
tanak rá. Például erre: mitől lesz egy iskola piaristává? 
Attól, hogy piaristásan tanítanak benne? De az mi fán 
terem? És vajon egy világi képes lehet-e erre? Vagy talán 
attól lesz piaristás, hogy ugyanolyan idő- és energiará-
fordítással dolgozik, mint egy szerzetes?
Ami az 1991-ben újraindult szegedi piarista iskolát illeti, a visz-
szaemlékezések szerint itt kezdettől megvolt a törekvés, hogy a 
néhány szerzetes mellett a világiak is egyenjogú tanártársaknak 
érezhessék magukat – s ez a mai napig megnyilvánul abban, 
hogy mennyire sajátjának érzi ki-ki az iskolát. A felhatalmazás 
ugyanakkor talán elvárást, magasra tett mércét is jelentett. Be-
szédes szimbóluma volt ennek az iskolához és a könyvtárhoz 
kapott tanári kulcs története: „Bármikor bejöhetsz, itthon érez-
heted magad – de gyere is be bármikor...”
Miközben tehát az elmúlt két évtizedben a gyakorlat és az elvek 

szintjén is újra meg újra a fenti – piarista identitásunk mélyét 
érintő – kérdésekkel találkoztunk, sok minden történt velünk, 
magyarországi piaristákkal. Útra keltünk, a szó szoros és átvitt 
értelmében egyaránt. A globalizálódó környezetben erősödni 
kezdtek kapcsolataink a tágabb piarista világgal, főként a spa-
nyolországi és más európai rendtartományokkal. Meglepődve 
tapasztaltuk, hogy a húsz éve még megmosolygott rendi do-
kumentumok értelmessé válnak számunkra, mert saját valósá-
gunkra ismerünk bennük. Nem utolsó sorban felfedeztük, hogy 
a világiak részvétele a piarista küldetésben és karizmában nem-
csak számunkra kérdés, hanem az egész rend egyik legfonto-
sabb célkitűzése.
A II. vatikáni zsinat (1962-65) fontos mérföldkövet jelentett ab-
ban, hogy belássuk: az egyházban a megkeresztelt, hívő, krisz-

tuskövető ember az alapvető (nem pedig a klérus). 
Mindnyájan meg vagyunk hívva Krisztus követésére 
és a Vele való egyre mélyebb azonosulásra! Kalazanci 
Szent József az ő sajátos keresztény hivatását abban 
fedezte föl, hogy 1) közösségben 2) a nevelés által 3) 

evangelizálja (= a krisztusi teljes emberség felé segít-
se) 4) a gyerekeket és fiatalokat, 5) különösen a szegé-
nyeket és rászorulókat, 6) s ezzel a társadalom és az 
egyház megújulását szolgálja. Ezt a sajátos karizmát 
(= kegyelmi ajándékot, az evangéliumok kalazanciusi 
olvasatát) nem a piarista szerzetesközösség kapta a 
Szentlélektől, hanem az egész Egyház. Következés-
képpen a piarista hivatás nemcsak szerzetesi, hanem 
világi keresztény élethivatás is lehet! A kalazanciusi 
szolgálatban, küldetésben és karizmában különböző 
mélységben és elkötelezettséggel lehet részesedni.
Mindenféle együttműködés a piarista tevékenység-
gel valamilyen módon kapcsolatba hoz azzal a kariz-
mával is, mely ezt a tevékenységet élteti. Mindenki, 

aki piarista tevékenységet végez, munkatársunk – és egyben az 
Igazság munkatársa is.
Szorosabb kapcsolódást és határozottabb döntést igényel a pi-
arista küldetésben való részvétel. Azok a tanítók, tanárok, hitok-
tatók, pasztorális segítők, szülők, fiatalok vagy egyéb személyek, 
akik elhivatottságot éreznek, hogy részt vegyenek a gyerekek és 
fiatalok – különösen a rászorulók – integrális keresztény nevelé-
sében, a megosztott piarista küldetés részeseivé válhatnak.
Még szorosabb azok elköteleződése, akik a küldetésen túl a pi-
arista karizmában is részesednek. Ők azok, akik Kalazancius lel-
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Éjszakai túra a gáton

Beszélget a kályhánál a család, 
a téli alkony nesztelen leszállott. 
Mint áldozásra készülő leányok, 
csipkés ruhába állanak a fák.

      Kosztolányi  Dezső

A 10. a osztályban már hagyománnyá vált, hogy egy őszi estén elmegyünk közösen 
egy éjszakai túrára. A múlt évekhez hasonlóan vonattal mentünk Algyőig, és onnan 
kezdtük el a gyaloglást. A túrán Dékány Zoltán tanár úr és tíz diák vett részt. A kö-
zös túra az algyői állomástól az iskolánkig tartott. Az utunk nagy részét a Tisza mellett 
lévő gáton tettük meg, ezért is 
nevezzük röviden gáttúrának. A 
körülmények szerencsére meg-
lehetősen kedvezőek voltak. 
Nagyon jó idő volt egész éjsza-
ka, és a telihold miatt lámpára 
sem volt szükségünk. A távol-
ságot (kb. 22 km-t) kicsit több 
mint négy óra alatt tettük meg. 
Mindenkinek jót tett testiek-
ben, lelkiekben.

Fábián Gellért 10. a

November 15-én, szom-
bat reggel 9 órakor osz-
tályfőnökünkkel, Dékány 
Zoltán tanár úrral és még 
öt osztálytársammal elin-
dultunk Szabadkára. Idén 
már volt egy ilyen osztály-
túra egy teli mikrobusszal, 
ahol a szabadkai piac mel-
lett a belváros megtekin-
tése is cél volt, de az utób-
bit elmosta az eső. Az ihlet 
pedig onnan van, hogy a 
nyári biciklitúrán Szabad-
kán is átkerekeztünk, és 
miután megnéztük pl. a 
városháza gyönyörű dísz-
termét, kitekertünk a piac-
hoz, ahol mindenki talált 
magának valami olcsósá-
got, pl.: rizses csokit, bicik-
linyerget, Real Madrid-os 
törölközőt, rágógumit stb.
Az út nem volt hosszú, 
gyorsan odaértünk. Ez 

főleg annak volt köszön-
hető, hogy szinte semmit 
sem álltunk a hátárnál. 
Amikor megérkeztünk, 
megbeszéltünk egy talál-
kozási időpontot, és szél-
nek eredtünk. A piac ha-
talmas volt, de sajnos nem 
elég nagy ahhoz, hogy so-
kan elférjenek benne. Né-
hány helyen akkora tömeg 
volt, hogy lépésben is alig 
haladtunk. Az a másfél 
óra, amit nézelődéssel 
töltöttünk, elegendő volt 
ahhoz, hogy mindenki 
vegyen valami számára 
tetsző dolgot. Amikor le-
telt az idő, és mindenki 
visszament a találkozási 
pontra, eléggé megéhez-
tünk ahhoz, hogy közösen 
együnk egy bureket (tú-
róval, darált hússal vagy 
valami mással töltött tész-

taféleséget). Ilyet én még 
előtte sose láttam. A tanár 
úr ajánlására ivójoghurtot 
is fogyasztottunk mellé. 
Ezt követően kocsiba pat-
tantunk, de hazafelé még 
megálltunk a Palicsi-tónál. 
Kis séta után folytattuk 
utunkat a határ féle, ahol 
már elég sokat időztünk. 
Egyik osztálytársam ki-
találta, mi lenne, ha tol-
nánk a mikrobuszt. Látta 
ugyanis, hogy mások is így 
cselekszenek a benzinnel 
való takarékosság végett. 
Így az idő is gyorsabban 
telt, és 14 órakor már egy-
mástól búcsúztunk el.
Összességében nekem 
nagyon tetszett ez a túra, 
és most már legalább 
megvan nagyapámnak a 
karácsonyi ajándék.

Novák Ádám 10. a

Soppingolás (is) Szerbiában

A Dugonics András 
matematika-fizika háziverseny eredményei

2014. okTóbER 16.

kiségében felfedezik a saját útjukat: 
keresztény életüket a Piarista Testvé-
riség kisközösségeiben, Kalazancius 
stílusában szeretnék megélni; elkö-
teleződve a keresztény nevelés, az 
evangéliumi életeszmény és a szegé-
nyek iránt. A karizmában részesülőket 
nevezi a rendi szóhasználat piarista 
világiaknak (laicos escolapios).
S végül vannak olyanok is, akik a pi-
arista karizmában való részesedésen 
túlmenően jogi értelemben elköte-
leződnek a piarista rend mellett. Ez 
a csatlakozás hosszabb imádságos 
mérlegelés és képzés végén valósul 
meg; jogokat, illetve kötelességeket 
hoz létre, s a rend felé való írásos elkö-
teleződésben ölt testet. Az ilyen mér-
tékben elkötelezett világiakat nevezik 
világi piaristáknak (escolapios laicos). 
Néhányan közülük családosok, mások 
nőtlenek/hajadonok. S van néhány 
piarista helyi közösség, ahol szerze-
tes piaristák és világi – családos – pi-
aristák egymással életközösségben, 
vagyis „egy födél alatt” élnek (persze 
a családoknak ezen belül megvan a 
maguk önálló, külön élettere).
Örömmel és reménnyel tölt el, hogy 
Magyarországon, többek között 
Szegeden is vannak piarista világi 
munkatársaink, akiket mélyebben 
megérint a kalazanciusi lelkiség; akik 
szeretnének részesedni a sajátos pi-
arista küldetésben és karizmában. 
A kalazanciusi karizma, a Szentlélek 
ajándéka ma is eleven és hatékony 
– életállapottól függetlenül megszó-
lít és éltet. Szerzetesként úgy érzem, 
nem elsősorban a piarista rend oszt 
meg valamit azokkal a világi testvé-
reimmel, akik szintén megkapják a 
piarista hivatás kegyelmét, hanem az 
ajándékozó Isten, aki mindnyájunkat 
Önmaga felé vonz és vezet a Lélek 
által.

Czeglédi Zsolt SchP

7-8. évfolyam
1. Bellényi Márton – Grósz Boróka 7. a 
2. Gaál Péter – Jáger Attila 8. a 
3. Dabis Marcell – Németh Csenge 7. a 

9-10. évfolyam
1. Bővíz Krisztián – Kuna Áron 9. a 
2. Nagy Csongor – Tóth Ábrahám 10. a 
3. Pörneki Ádám – Teslér Ákos 9. a 

11-12. évfolyam
1. Müller Miklós – Vida-Szűcs István 12. a 
2. Oltványi László – Tombácz Zsolt 12. a 
3. Fouraev Ádám – Dóczi Balázs 11. a
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Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...

Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.

       József Attila

 Címvédésre készülünk

Sokan emlékezhettek a tavalyi 
Szent-Györgyi Albert országos ta-
nulmányi csapatverseny mindent 

elsöprő piarista győzelmére. 
A csapat tavalyi 12. a és 10. a osztályos 
tagjai – Kovács Dániel, Fülöp Imre, Selmeci 
Bence és Kisalbert Ákos – az első, kreatív 
feladattal megnyerték a különdíjat (kis-
film készítése az aszkorbinsav történeté-
ről; a YouTube-on Cambridge-től Szegedig, 
avagy az aszkorbinsav története címmel 
kereshetitek), majd a tesztfeladatok jó 
eredményét követően a döntőben győ-
zelmet arattak. Az iskolában és otthon 
tanult természettudományos (biológia, 
kémia és fizika) ismereteik mellett a kor 

történelméről is számot adtak, 
melyhez előzetesen Károlyi 
Attila tanár úr nyújtott segít-
séget.
Sikerükkel öregbítették az új-
ságokban és neves professzo-
rok körében az iskola hírnevét, 
és mi is hasonló eredményt 
szeretnénk elérni idén. Csa-
patunk (Bokor Dániel Arnold 
12. b, Dóczi Balázs 11. a, Olt-
ványi László 12. a) sok nehéz-
séggel találkozott a kreatív 
feladat (kisfilm Szent-Györgyi egy napja 
témában) alapos elkészítése során, de 
már teljes gőzzel dolgozik a tömérdek 

ajánlott irodalom átrágásán, 
hogy a november 28-án meg-
rendezésre kerülő versenyen 
helyt álljon. Hasonló lendület 
jellemzi az iskola második, 11. 
a osztályos csapatát is (Bak 
Bálint, Bucskó Bálint, Fouraev 
Ádám).
Győzelmet ígérni semmi-
képpen sem tudunk, viszont 
szorítsatok nekünk, és tanulá-
sunkat összpontosítva megte-

szünk mindent a lehető legjobb eredmé-
nyért!
Az elbírálásra beküldött videót itt te-
kinthetitek meg: youtu.be/caAfKYu8MsM 
– Egy nap Szent-Györgyivel a Tisza-parti 
Göttingában. 
Felkészülésünket segítették: Fazekas Gé-
záné Terike laboráns, Orosz Gábor tanár 
úr, Mészáros Dániel öregdiák és Paplogó 
Balázs 12. b. Köszönjük!

Oltványi László 12. a

Lapzártánk után zajlott a verseny döntő-
je, ahol Oltványi Laciék csapata össze-
sítésben a negyedik, filmjük a második 

helyet nyerte el. Gratulálunk!

Krakkói ifjúsági találkozó 
2014. október 10-12.

Péntek reggel indult útnak a csapat, majd szépen sorban 
felvettük az ország különböző helyeiről érkező piarista 
diákokat Kecskeméten, Budapesten (itt szálltak fel a mo-
sonmagyaróváriak is) és Vácott. A Felvidéken megálltunk 
egy csodálatos síparadicsomnál, hogy kinyújtsuk meg-
fáradt lábainkat. Végül 11 óra feledhetetlen buszút után 
végre megláttuk úti célunkat, Krakkó csodálatos városát.
A köszöntő után elfogyasztottuk a vacsorát, majd egy esti 
közös imán vettünk részt, amiből mi, magyarok sajnos 
nem sokat értettünk a fordítás hiánya miatt.
Szombaton ismét közös imával kezdtük a napot, majd kü-
lön csoportokban beszélgettünk, ki magyarul, ki angolul. 
Az ebéd után a bementünk a belvárosba, ahol volt egy 
közel négyórás szabad programunk, amikor mindenki 
azt csinált, „amit akart”.
Ezt követően visszamentünk az iskolába, ahol volt egy 
ünnepi szentmise, utána vacsora, majd ezt követte egy 
vallási zenés program. Majd a zenélést újabb zenés mu-
latság követte, amibe már a papok is csatlakoztak. A diá-
kok nem voltak megijedve a piaristák hatalmas pogójától, 
sőt még ők is rátettek egy lapáttal. Az esti bulizást csendes 
szentségimádás követte. Ezzel záródott a szombat este. 
A vasárnapi reggelit követően elmentünk egy gyönyörű temp-
lomba, és részt vettünk egy gyönyörű szentmisén. 
Ezután megebédeltünk, és elindultunk hazafelé, igaz, hogy ne-

héz szívvel, de azzal a tudattal, hogy minél többen találkozha-
tunk jövőre.
Minden diák nevében köszönöm azoknak a tanároknak a mun-
káját, akik elősegítették ennek a gyönyörű hétvégének a meg-
szervezését.

Pintyi Zoltán 11. a
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Hullott a könnyem, s bámultál reám,
majd megcsókoltál a halotti csendben,

mint egy szelíd leány.
       Kosztolányi  Dezső

Fábri Géza kobzos és Fábri-Ivánovics 
Tünde népdalénekes mindig bíz-
nak a csodákban és abban, hogy 

a zene nyelvében nincsenek kommuni-
kációs határok. Már számos alkalommal 
megtapasztalták, hogy amikor távoli 
helyeken élő előadóművészek talál-
koznak, s nem beszélik 
egymás anyanyelvét, a 
zenei alkotásban mégis 
egyként rezdülnek.  
Daniel Fredrikssonnal 
a World Lute Project vi-
lágzenei zenekarban 
muzsikáltak együtt a 
Rudolstadtban meg-
rendezett TFF fesz-
tiválon 2009-ben. A 
nagyzenekarban főleg 
basszuskíséretet játszott 
a mandora nevű hang-
szerén, de amikor a kon-
certműsorban meghívta 
zenésztársnak a magyar 
kettőst egy svéd össze-
állításába, csakhamar 
kiderült, hogy a svéd 
népi lant hasonlósága 
a kobozhoz többrétű. 
„Évekkel később, amint 
egyik este újabb inspirá-
ciót kerestünk, előkerült 
a gondolatainkban az 
együttműködés lehető-
sége. Fel kellene hívni 
Danielt – fogalmazódott 
meg bennünk, s leültem 
böngészni e-mailjeimet: 
Daniel levele már várt 
ránk!” – mondta moso-
lyogva Tünde.
Amikor távoli kultúrák 
találkoznak, legtöbbször 
tiszteletteljesen meghallgatják egymást, 
s legfeljebb egy-két közös műsorszám-
mal készülnek a közönséget meglepni. 
Fábri Géza kobzos, Fábri-Ivánovics Tün-
de népdalénekes, Daniel Fredriksson 
mandorás és Anders Peev nyckelharpás 
(svéd billentyűs vonós hangszer) sokkal 
nagyobb fába vágta fejszéjét: közel két-
órás közös koncertműsort igyekeztek 
összedolgozni. Az egyéni felkészülést 
skype-próbákkal erősítették, ízlelgették 
egymás véleményét, hozzászólásait, gon-
dolatait.
2014. október 9-én végül elrepültek 
Svédországba, hogy Stockholmban ta-
lálkozzanak távoli alkotótársaikkal, és 
október 19-ig öt koncerten adják elő a 

még nem egészen tökéletes zenei anya-
got. „Az első napon órákon keresztül csak 
muzsikáltunk. Hihetetlen erővel formáló-
dott a hangokból álló láthatatlan anyag, 
amely a bűvkörébe kerített bennünket” 
– számol be Géza. Következtek tehát a 
koncertek: Haninge viking múzeumában, 

Jӓrvsö kamarazenei koncerttermében, 
Stockholm Stallet Folk zenei helyszínén 
mutatták be az új muzsikájukat. Mondani 
sem kell, hogy a közönség is a svéd-ma-
gyar varázslat hatása alá került. 
Ezek után egy hosszabb utazás követ-
kezett a gyönyörű svéd tengerparton 
haladó gyorsvonattal északra, Umeå 
csodálatos kulturális központjába. „A 
Sagateatern színházban készülődtünk az 
újabb koncertre, hogy végül megtapasz-
taljuk: ez a muzsika a nagyszínpadon is 
»él«. Fredriksson régi zenész társa, a híres 
nyckelharpa-virtuóz Daniel Pettersson is 
csatlakozott hozzánk két szám erejéig. 
Óriási élmény volt útjára engedni a han-
gokat, és érezni, hogy a közönség velünk 

rezdül” – folytatta a beszámolót a művész.
Végül északról délre utaztak, Falunba. 
„Ha választani lehet az élmények közül, 
Falun városát és a Totte Mattsson legen-
dás népzene-megújítóval való találkozást 
mindenképpen kiemelném. Utolsó kon-
certünkön Mattsson basszusmandorával 

csatlakozott hozzánk, így 
össze kellett próbázni a 
másnapi koncertet. Azt az 
örömmuzsikálást, amelyet 
Totte házában csaptunk, 
egyikőnk sem felejti el!” 
– emlékezett vissza Géza. 
„Viccesen mondogattuk 
is, hogy »Most találkozik 
a két titán!«, hiszen Géza 
és Totte életútja hasonló: 
mindketten azon a kes-
keny mezsgyén járnak, 
ahol a népzene elemi erejű 
sodrása és a kortárs zene 
mesteri fordulatai néha 
egybefonódva találkoz-
nak” – egészítette ki Tün-
de. 
A turné utolsó koncertje 
Falunban egy szép, csa-
ládias koncerthelyszínen 
volt. Gondosan előkészült 
hangbeállás, finom lencse-
leves, gyertyák az asztalok-
nál. Lassan gyülekezett a 
közönség. A svéd-magyar, 
magyar-svéd zene őszinte 
tisztasággal hömpölygött 
a hallgatók felé. Érezni le-
hetett, hogy értenek „min-
dent”!
„A szünetben egy magyar 
hölgy szólt hozzám: »El-
jöttünk páran magyarok!«. 
Ekkor éreztem először, 

hogy vágyódom hazautazni, hiányoznak 
az ismerős ízek, a síkság, a magyar be-
széd. A koncert második része csak fo-
kozta ezt az érzést. A kis magyar csoport 
érzelmesen szorongatta a kezünket, és 
köszönték, hogy »megnyitottuk a szívü-
ket«, és »fényt árasztottunk a lelkükbe«. 
Ugyanezt egy svéd asszony is megfogal-
mazta, mondván, hogy a »zenénk bol-
doggá tette« őt” – meséli Tünde.

A Fábri művészházaspár Danieltől és 
Anderstől azzal a reménnyel búcsúzott, 
hogy hamarosan újra találkoznak, akár itt 
Magyarországon. 
A folytatás előkészületei már elkezdőd-
tek!                   AMI

A világ lantjai találkoztak Svédországban

kulturkáló
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Idézetek télre Töprengett ősszel szilajon,

havazna gondolkodva most
s kemény fagy tiszta ablakán

              dobol az ingerült idő.         József Attila

Garamvölgyi Anett koncertje 
a Művészetek Palotájában

Október 29-én Garamvölgyi Anett, tehetséges kobzos-énekes növendékünk koncertet 
adott a Művészetek Palotájában a Fiatal tehetségek rendezvénysorozatban. Erre a koncert-
re néhány népzenei kamarás növendéktársát, illetve tanárát is meghívta közreműködő-
ként. Műsorunkban Garamvölgyi Anett kobozszólói, hegedű-koboz kettősök, valamint a 

Népzenei Kamaraműhely által előadott Égig érő énekek, illetve Ha folyóvíz 
volnék című összeállítások szerepeltek.

A koncert jól sikerült, telt házas közönség előtt szerepeltünk. A közön-
ség soraiban néhány kamarás „öregdiák” is ott volt, aminek igen örül-

tünk. Többször kaptunk vastapsot.
Örömmámorban, énekelve tértünk haza. 

ku
lt

ur
ká

ló

Nancy H. Kleinbaum: Holt költők társasága

Háy János eleinte költőként alkotott, azonban jó pár éve már 
íróként is bemutatkozott. Napra jutni című kötete három részre 
osztható.
Az első részben két esszét olvashatunk az apaságról, férfilétről. 
A második, egyben leghosszabb rész egy kisfiú útját mutatja 
be a felnőtté válásig körülbelül harminc történeten keresztül. 
Tehát ez nem regény, ezek összefüggő novellák.
A történet főszereplője: a gyerek. Akik az útját segítik: az apa, az 
anya, a nagyapa és a nagyanya. A cselekmény helyszíne és kora: 
egy falu a kommunista időkben.
Nem tudom, hogy kit mennyire érdekelnek olyan történetek, 
amelyek falun játszódnak, de nekem fontos olvasmány volt, 
mert nagyszüleim történeteit, apám gyerekkorát láttam meg-
elevenedni a lapokon.
A harmadik rész minden egyes családtag elő- vagy utóéletéről 
egy-egy novella, ahol már nem a gyerek a főszereplő.

Már a nevek is azt jelzik, hogy ezek a történetek nem magasztos 
hősökről szólnak, hanem hétköznapi falusi emberekről. Ezért 
ajánlom ezt a könyvet azoknak, akik most falun élnek, vagy ro-
konuk él ott, tehát közük van a faluhoz.
Továbbá azoknak is ajánlom, akik hihetetlen jó stílusban meg-
írt novellákat akarnak olvasni. Egy kisgyerek naivitása és a vi-
lág dolgaira való rácsodálkozása jellemzi azt a szereplőt, aki-
nek a fejébe a történetek olvasása közben belelátunk. Ennél 
valósághűbben és igazságszagúbban talán csak egy kisgyerek 
írhatta volna meg ezt a művet.
Azoknak meg, akik úgy érzik, semmi közük a faluhoz, azt ajánla-
nám, hogy olvassanak valami mást Háy Jánostól, mert a kortárs 
irodalom talán egyik legemberibb, legérthetőbb, legszerethe-
tőbb alakja.

Horváth Márton 12. a

Háy János: Napra jutni

Egy olyan könyvről szeretnék írni, ahol 
egy film volt az alap, és az alapján íródott 
a mű. A történetet, gondolom, többen 
ismeritek; az ötvenes években játszódik 
egy elit fiúiskolában. Az iskolának négy 
alapelve van: a hagyomány, becsület, 
fegyelem és természetesen a kemény 
munka. 
De az életük megváltozik, mikor új iro-
dalomtanár (John Keating) érkezik az 
iskolába (ő is itt tanult). A tanárnak igen 
érdekes felfogása van a tanítással kapcso-
latban, a tantervet nem figyelembe véve, 
igencsak érdekes módon tanítja a diáko-
kat. Nem az előírt költőkkel foglalkozik, 
még az irodalomtankönyv előszavát is 
kitépeti (amit egy egyetemi professzor 
írt), helyette romantikus műveket vesz-
nek. Diákjait arra bíztatja, hogy járjanak 
nyitott szemmel, ismerjék meg a világot, 
éljenek a mának (carpe diem). Azt mond-
ja nekik, hogy rövid az élet, ezért ki kell 

használni, minden pillanatban élni kell. 
A diákjainak szimpatikus az új tanár, 
ezért kicsit utánanéznek a múltjának, és 
az egyik évkönyvben a Holt költők tár-
saságáról olvasnak. Keating tanár urat 
elkezdik faggatni, mi is volt ez. Ezek után 
a diákok újraélesztik ezt a társaságot. Ez-
zel akarják a szabadságot megízlelni. Egy 
ellentét kezd kibontakozni a szabadság, 
szabad akarat és a fogság, tanáraik és 
szüleik akarata között. A mű végére ez az 
ellentét teljesen kiéleződik. 
Egy hasonló műnek elengedhetetlen 
tartozéka a tragédia. Az egyik diák fősze-
replő apja akarata ellenére színészkedik, 
és természetesen lebukik, ennek lesznek 
elég durva következményei, amelyeket 
nem írok le – mindenki olvassa el a köny-
vet! A Holt költők társaságát leleplezik, 
pedig volt olyan diák köztük, akinek ez 
volt mindene. Na és persze ki lett a hibás? 
Hát Keating tanár úr, ki más? Az egyetlen 

rendes tanár. A diákok, akiket tanított, 
természetesen sajnálták a tanárt, hisz ő 
volt az, aki gondolkodásra tanította őket, 
és nem arra, hogy csak tanuljanak, és 
semmi mást ne csináljanak. Ez a mű na-
gyon elgondolkodtató és sokatmondó, 
csak ajánlani tudom mindenkinek, főleg 
ha valaki valami érdekeset és izgalmasat 
akar olvasni (de a film is nagyon jó, zse-
niális színészi alakításokat láthatunk ben-
ne). 
Azért megemlíteném, hogy a történet-
ben történnek tragédiák (amit nem lövök 
le), a végén, miután ezt a szabadságot 
megízlelik, kicsit visszaüt az, hogy nem 
tudják megélni ezt. Utána a film végére 
egy olyan helyzet alakul ki, amivel nem 
tudnak mit kezdeni a diákok, megízlelték, 
és egyből el is veszítették. A tanár is csak 
jót akart, de rosszul sült el az egész. Rá-
adásul nem kis árat fizettek érte.

Bauer József 12. a
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Jeges ágak között zörgő
időt vajudik az erdő.

Csattogó fagy itt lel mohát
s ideköti csontos lovát

            pihenni.    József Attila

A Mentés Másként Trió 2014. október 21. 
és 27. között Ankarában és környékén 
muzsikált. Régóta vágyódtunk már Tö-
rökországba, olvastunk a feltételezett ro-
koni szálakról, közös kulturális kincsekről, 
s most valóra vált a távoli álom. 
Kincses Nagy Éva tanárnő, az SZTE 
Altajisztika Tanszék adjunktusa szervezé-
sében, a Balassi Intézet támogatásával és 
az Ankarai Egyetem Hungarológia Tan-
szék meghívására a Magyar Napok ren-
dezvénysorozathoz kapcsolódva érkez-
tünk a török fővárosba. Azonnal érezhető 
volt, hogy a nyugati kiszámítható, tervez-
hető időbeosztásunkat el kell felejtenünk 
egy időre. De így volt ez jó!
Az első pidevacsora (különféle feltétek-
kel fogyasztott nagy lepény) nagyon 
jól esett, és különleges otthonos érzést 
adott. Éva elmondta az ankarai hetünk 
programtervét. Koncert az Ankarai Egye-
tem aulájában a Magyar Napok kiállítás 
megnyitóján, televíziófelvétel ugyanitt. 
Este koncert a Török–Magyar Irodalmi 
Társaság Sympoziumán. Másnap találko-
zás Bilal Bal baglamazenésszel (pengetős 
hangszer) és -tanárral, majd október 23-
án ünnepi fogadás a Marriott Hotel dísz-
termében. Utazás Beypazariba, koncert a 
Yaşayan Müze élő skanzenmúzeumban. 
Gyönyörű élmények vártak bennünket, 
amelyek váratlan fordulatokkal még gaz-
dagabbá váltak.
A kiállításmegnyitón megismerkedhet-
tünk Éva török tanítványaival, akik ma-
gyarul szóltak hozzánk. Hálából nemcsak 
muzsikáltunk nekik, hanem táncba is 
hívtuk őket, a tevevíziós stáb nagy tet-
szésére. Az esti koncerten is a szavakon 

túl szárnyalt a muzsikánk. Amikor Balassi 
Kegyelmes Isten… kezdetű versét készül-
tünk előadni, előkerült a török fordítása. 
Először törökül szólalt meg Balassi verse, 
majd magyar hangon zengett. S ha ez 
nem lenne elég, török zenészek érkeztek 
ad hoc jelleggel, akikkel azt est után még 
sokáig muzsikáltunk, ismerkedtünk. 
Bilal Bal tanár úrról kiderült, hogy ala-
pítványi iskolát működtet, s amíg a 
baglamaművészetét mutatta, megérke-
zett zenésztársa, Tas, aki professzionális 
údzenész (arab lant). Gyermeki örömmel 
vette kezébe a kobozt, a saját hangszeré-
nek ősét. Marasztaltak volna, de készül-
nünk kellett a nemzeti ünnepi fogadásra, 
ahol újra találkoztunk az előző esti díszes 
társasággal, köztük Tasnádi Edit és Tarik 
Demirkan török–magyar fordítókkal és a 
törökországi diplomatáinkkal.

Majd egy szabadnap 
jött: sétára és vásárlásra 
szántuk… Számtalan 
csodát láttunk!
A negyedik nap regge-
lén kisbusszal elutaz-
tunk Beypazariba újabb 
élményeket gyűjteni. 
Utolsó pillanatban kap-
tuk a hírt, hogy a mú-
zeum meghívott egy 
idős hagyományőrző 
baglamazenészt Ismail 
Bey személyében. Meg-
rendítő volt hallgatni a 
dallamjátékát és vissza-
fogott, mégis erőteljes, 
határozott éneklését. 
Úgy tűnt, gyűjtés lesz 
ez inkább, mint kon-

cert, de végül megérkezett a közönsé-
günk, gyönyörű koncertet kanyarítottunk 
a zenészpárbeszédből, és újra táncra ke-
rekedtünk a ház vendégeivel, múzeumi 
dolgozókkal, új barátainkkal. Még a hirte-
len lezúduló óriási eső sem tudta elmosni 
ennek a napnak az emlékeit!
Az utolsó napjainkat Ankarának szentel-
tük. Jártunk az Anatóliai Kultúrák Múze-
umában, megcsodáltuk Ulus régi utcáit, 
vásároltunk a bazárban, és betértünk egy 
valódi török hamamba, török fürdőbe.
Köszönettel tartozunk Évának, Valinak, 
Orsinak, Viktornak, Dilarának, Ertannak, 
Dursunnak és a sok-sok új ismerősnek, 
akik szeretetükkel végképp megerősítet-
ték bennünk az ősi kötelék nyomait, és 
barátságukkal lehetőséget adtak nekünk 
egy élő kapcsolat kiépítésére!

Fábri-Ivánovics Tünde tanárnő

Rokonlátogatóban Ankarában
A Mentés Másként Trió törökországi turnéja



Pietas et litterae

10
Idézetek télre

ho
riz

on
t

S míg künn a köd száll és végsőt havaz,
Szívemben Anna fénye fölragyog
S vígan kinyit a tavalyi tavasz.

     Juhász Gyula

Dél-Amerika páncélos „öregfiúi”
koNTiNENSVáNdoRláSRól, VENdÉGÍzülETESEkRől, GliPTodoNokRól

George G. Simpson, a XX. század egyik 
legkiválóbb mammalógusa – azaz emlős-
kutatója – amellett, hogy egy monumen-
tális rendszerbe foglalta az összes élő és 
kihalt emlősfajt, nagyszerű művet írt Dél-
Amerika állatvilágának izgalmas történe-
téről Splendid Isolation (Pompázatos el-
szigeteltség) címmel. Ebben a könyvben 
nevezi „öregfiúknak” a dél-amerikai kon-
tinensen kialakuló sajátos, a világon má-
sutt elő nem forduló emlősöket. Az öreg-
fiúk legkülönösebbjei pedig kétségkívül 
a pampákon nagy csordákban legelésző, 
fél elefánt nagyságú gliptodonok voltak, 
akik nem haltak ki hírmondó nélkül: ma is 
köztünk élnek rokonaik – a tatuk.
Mit is akar pontosan kifejezni Simpson 
könyvének címe, a Pompázatos elszige-
teltség? Mitől pompázatos, és mi is pon-
tosan ez az elszigeteltség? A válaszhoz 
némi földrajzi és földtörténeti alapvetés-
re lesz szükségünk.
Mindannyian tudjuk, hogy a szilárd föld-
kéreg nem egységes burokként borítja 
bolygónk felszínét – mint tojást a héja 
–, hanem kőzetlemezekből áll, és ezek 
a magmának nevezett kőzetolvadékon 

lebegnek, mi 
több, lassan, 
de folyamato-
san mozognak. 
Éppen ezért a 
k o n t i n e n s e k 
é v m i l l i ó k k a l -
évmilliárdokkal 
ezelőtt nem úgy 
helyezkedtek el 
a Földön, mint 
azt a világtér-
képeken már 
olyannyira meg-
szoktuk. 
A földtörténeti 
középidő elején, 
úgy 250 millió 
évvel ezelőtt, 
mikor a dino-
szauruszok épp 
csak átvették 
az uralmat a 
s z á ra z fö l d ö n , 
egyetlen óriá-
si kontinens, a 

Pangea létezett, amely a hosszú évmilli-
ók alatt lassan darabokra vált szét. Mikor 
a dinoszauruszok 65 millió éve kihaltak 
– és így végre elfoglalhatták helyüket az 
emlősök –, már három részre „szakadt”: a 
nagy déli földre, Gondwanára – melyből 

később Ausztrália, India és az Antarktisz 
lett –, az északi kontinensre, Laurázsiára – 
amely Észak-Amerika és Eurázsia őse –, és 
a kettő között lévő Atlantikára. 
Atlantika lényegében Afrika és Dél-
Amerika alkotta hatalmas földdarab 
volt, amely nem sokáig létezett, mert 
Dél-Amerika hatalmas tutajként levált 
Afrikáról, és ma is látható helye felé, dél-
nyugati irányba kezdett „sodródni”, tetején 
magával víve az ott élő kistermetű, ősi em-
lősöket. Ezzel a nagy leválással Dél-Ameri-
ka mintegy 60 millió évre teljesen elszige-
telődött, izolálódott a világ többi részétől, 
s ez elég hosszú idő volt ahhoz, hogy egy 
teljesen sajátos, különleges, – Simpson 
szavaival – pompázatos állatvilág alakuljon 
ki az ősi, mitugrász kis emlősökből.
A legkülönlegesebb dél-amerikai öregfi-
úk kétségkívül a vendégízületesek. Már 
nevük is furán hangzik, s ez a fura név 
illik is hozzájuk, hisz tényleg a legfurább 
emlősök. Mára igen kevesen maradtak: 
csak a hangyászok, a lajhárok és a tatuk 
tartoznak ebbe a csoportba. Különle-
ges nevüket – „vendégízületesek” – arról 
kapták, hogy gerincük hátulsó csigolyái 
a megszokottnál több ízületi kapcsolatot 
létesítenek egymással, és ez a sokuk által 
végzett ásáshoz erősíti meg a gerincet.
A fákon lógó lomha lajhárok ugyan nem 
ásnak, a hangyászok és a tatuk azonban 
igen. A nagy sörényes hangyász mellső 
lábán lévő 15 cm-es karmaival a termesz-
várak keményre száradt falát bontja ki, 
hogy táplálékához jusson, a tatuk pedig 
vagy szintén termesz- és hangyavárakat 
pusztítanak, vagy pedig föld alatti üreget 
ásnak maguknak, ahol napközben kipi-
henik az éjjeli élelemgyűjtés fáradalmait. 
A tatuk között ma egészen kicsiny, alig 10 
cm-es törpéket is találunk, legnagyobb 
fajuk, az óriástatu azonban eléri a 180 
cm-t. Akárcsak a többi tatu testét, az övét 
is kemény, pikkelyezett bőrpáncél borítja, 
amely kiváló védelmet nyújt a ragadozók 
ellen.
Méltán lehet büszke az óriástatu 
méreteire, mégis eltörpül ősi rokonai 
mellett. Dél-Amerika pompázatos 
emlősvilágának legjellegzetesebb 
teremtményei a kisbusz méretű, gigan-
tikus tatuk, a gliptodonok voltak, ame-
lyeket első ránézésre inkább termetes 
teknősöknek vagy páncélozott dinoszau-
ruszoknak, mintsem emlősállatoknak vél-
nénk.
A ma élő tatuk páncélzata viszonylag 
mozgékony, övekre tagolódott – ezért 

nevezik őket övesállatoknak is –, így az 
állat veszély esetén még össze is tud 
gömbölyödni. A gliptodonok nem vol-
tak képesek efféle ügyes műveletre, ko-
molyabb befektetésre vállalkoztak: apró 
hatszögletű bőrcsontokból álló, egysé-
ges, kemény páncélt növesztettek testük 
köré, sőt még farkukra és fejtetőjükre is, 
amely alól csak masszív fejük és vaskos, 
pataszerű karmokat viselő végtagjaik lát-
szottak ki.
E bizarr megjelenésű állatok a végelátha-
tatlan dél-amerikai füves puszták, a pam-
pák legelészői voltak, és nagy csordák-
ban jártak, akárcsak manapság az afrikai 
szavannák patásai. Míg Afrika legelésző 
emlősei fürgeségükkel és mozgékonysá-
gukkal védekeznek a ragadozók ellen – 
azaz veszély esetén futva menekülnek –, 
addig a gliptodonok stratégiája más volt: 
vastag, súlyos, tömör csontpáncéljuk je-
lentette a védelmet a pampák kardfogú 
nagymacskái ellen. A gliptodonoknak 
csak szőrzettel borított hasoldaluk lehe-
tett elég puha ahhoz, hogy a ragadozók 
felsértsék, azonban egy gliptodonhoz 
hasonló súlyos, páncélozott tankot szinte 
képtelenség volt a hátára fordítani. S ha 
ez sem lenne elég, némely faj farkának 
végén méretes csonttüskékből álló buzo-
gányt viselt, amely kiváló fegyverül szol-
gált a szemtelenkedő ragadozók vagy a 
rivális hímek ellen. A vaskos páncélzat és 
a csontos fegyverek stratégiája sikeres-
nek bizonyult: a gliptodonok nem csak 
Dél-Amerika pampáit népesítették be 
nagy számmal, de mikor 1,5 millió éve a 
pleisztocén korban Észak- és Dél-Amerika 
összekapcsolódott a Panamai-földhíddal 
– amellyel megszűnt a „pompázatos elszi-
geteltség” –, eljutottak az észak-amerikai 
prérire is, egészen a mai Oklahomáig. 
Azt gondolnánk, hogy a gliptodonok oly-
annyira ősi állatok, hogy emberrel nem 
találkozhattak. Ez azonban nem igaz: 
mindössze négyezer éve haltak ki, mikor 
az Óvilágban a gízai piramisok épültek, és 
virágzottak Mezopotámia sumer városai. 
Amerika pedig ennél jóval korábban, 
mintegy 15 ezer évvel ezelőtt kezdett 
benépesülni Ázsia felől: az első indiánok 
tehát együtt éltek a gliptodonokkal. Pata-
gónia indiánjai ráadásul még kunyhóként 
használták az elpusztult gliptodonok óri-
ási, több méter átmérőjű, félgömb alakú 
páncéljait, sőt ezeknek a déli népeknek a 
legendáiban máig él e lenyűgöző állatok 
emléke.

Szabó Gábor SchP kalazantíner

Övesállatok. Felül a ma is élő, 180 
cm-esre növő óriástatu, alatta ősi 
rokonai, a kisbusz méretű, páncé-

lozott gliptodonok. Némely faj 
farka végén tüskézett buzogányt 

viselt (alsó kép).
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bútoraim az égi fények,
körmeim egyre keményebbek,

de a rózsái fehérebbek.
       József Attila

horizont

A szenteste Svédországban és Dániában tréfálkozással, csipke-
lődéssel telik el. A tomténak vagy nissének nevezett szakállas ko-
boldok ilyenkor előbújnak rejtekükből, és apró csínytevésekkel 
bosszantják a ház lakóit. Van azonban ellenük egy kiváló véde-
kezési mód, ha ugyanis egy tál rizskását helyeznek el a padlá-
son, azzal a manók csillapítani 
tudják az éhségüket, és máris 
barátságosabbak lesznek az 
emberekkel.

A finn szülők december 23-án, 
amikor a ház már elcsendese-
dett, kitakarítják a lakást, és 
elkészítik a karácsonyi étele-
ket. Másnap reggel gyönyö-
rű rend várja a család tagjait, 
akik nagy várakozással ülnek a 
reggelizőasztalhoz. Az ilyenkor 
kötelező fahéjas tejberizsben 
ugyanis egy szem mandulát 
rejt el az édesanya. Aki megta-
lálja, nagyon szerencsés lesz a 
jövő évben.
Igazi finn szokás, hogy karácsony napján megvendégelik a ve-
lük élő háziállatokat, illetve megetetik a fészkelő madarakat. 
Napközben a felnőttek glöggöt (fűszeres forralt bor) isznak, 
amelyet mazsola és mandula tesz izgalmassá. Természetesen 
a szaunázás sem maradhat ki ilyenkor. Régi hagyomány szerint 
24-én délben Turkuban, Finnország korábbi fővárosában kihir-
detik a karácsonyi békét.

Írországban az emberek szintén könnyedebbre veszik az ün-
neplést, a mise előtt sört vagy whiskyt, illetve rétest hagynak 
a Mikulásnak az ajtó előtt, míg a rénszarvasnak néhány szál sár-
garépát. Nem illetlenség lóversenyre sem menni karácsonykor, 
sőt, ilyenkor ez egy külön rituálé.

A görögök karácsonya de-
cember 25-től január 6-ig 
tartó ünnep. Ezt az időszakot 
dodekameronnak, azaz tizenkét 
napnak nevezik. Ebben benne 
foglaltatik mindhárom ünnep, 
a karácsony, az újév és a vízke-
reszt.
A hosszan tartó ünnephez az 
amúgy is rengeteg mágikus rí-
tust, régi hiedelmet megőrző 
görög hagyomány számtalan 
legendát, mesét, babonát köt. 
Azt tartják, a Föld mélyén go-
nosz manók, kalikandzaroszok 
élnek, akik év közben azzal 
foglalatoskodnak, hogy a Föl-
det tartó fa törzsét elfűrészeljék. Karácsonykor előbújnak a Föld 
gyomrából, és az óvatlan családoknak rengeteg bosszúságot 
okoznak: törnek-zúznak, eleszik az emberek elől az ennivalót. 
Ezért távol kell őket tartani a háztól, s mivel a tűztől nagyon fél-

nek, a házi tűzhelyben a lángnak mindig égnie kell. Vízkereszt-
kor aztán a pap által megszentelt víz bűvös ereje visszaűzi őket 
a Föld gyomrába.
Oroszország szintén egy újabb színfolt a mozaikban. Már az idő-
pont sem ugyanaz, mivel ott január 7-én ünneplik a karácsonyt. 

A hagyományos ünneplést 
különleges imák kísérik, illetve 
egy 39 napos böjt, ami január 
6-ig tart. Karácsonyeste a hívek 
összegyűlnek a templomnál 
az ünnepi körmenetre, melyre 
házilag készített lámpások-
kal, gyertyákkal érkeznek. Az 
éneklés után mindenki otthon 
fogyasztja el a tizenkét fogásos 
szent vacsorát, melyben nem 
szerepel a hús. 

Indiában  a karácsony hiva-
talos nemzeti ünnep, annak 
ellenére, hogy a teljes népes-
ség csupán három százaléka 
keresztény. Itt december 24-én 

kezdenek ünnepelni, és ez eltart egészen az új év kezdetéig. A 
kisebb településeken fenyőfa híján banán- és mangófát díszíte-
nek fel „karácsonyfaként”.

Dél-Afrikában a karácsony a nyári vakáció idejére esik, szikrá-
zó, napfényes égbolttal, virágerdővel és hívogató strandokkal. 
Karácsony éjjelén a városokban mindenhol karácsonyi kórusok 
hangja száll, a szentmise karácsony reggelén kezdődik.
A házakat fenyőágakkal díszítik, és általában mindenkinek van 
feldíszített karácsonyfája. A gyermekek természetesen itt is 
ajándékot kapnak, nem mástól, mint Karácsony Apótól, aki az 
apróságok lefekvéskor felakasztott zoknijába rejti el az ajándé-

kokat.
A meleg miatt a vacsora leginkább 
a szabadban zajlik, és az angolszász 
országokhoz hasonlóan, itt a sült 
pulyka, húsos pite és szilvapuding 
a főszereplő. December 26-át szin-
tén a britek mintájára Boxing Day-
ként emlegetik, ilyenkor leginkább 
strandolnak és pihennek a nyári 
nap melege alatt.

Venezuela  fővárosában, Caracas-
ban karácsony estéjén lezárják az 
utcákat, és az emberek görkorcso-
lyával mennek a templomba.

Ausztráliában van olyan település, 
ahol a Mikulás szörfön érkezik, so-

kan ugyanis a tengerparton töltik a 
karácsonyt. Az ausztrál hagyományok szerint a Mikulás szánját 
nyolc kenguru húzza.

Tapodi Krisztián és Tóth Zsanett 10. b

A rádIóbAN, A tv-beN éS AZ újSágoKbAN SoKSZor MoNdjáK eL így KAráCSoNy tájéKáN, hogy MI, MAgyA-
roK hogyAN IS üNNepeLjüK A KAráCSoNyt. eZeKet Már MINdeNKI KívüLrőL fújjA. de MoSt NéZZüK Meg, 
hogy MáS NépeK MILyeN SZoKáSoKKAL várjáK AZ „üNNepeK üNNepét”(ASSISI SzEnT FErEnC)!

Népek Karácsonya
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Hallottál a homeopátiáról? 

kérem
akövetkezőt

Ne mondd ki a szót és ím megleled.
Hagyd magára e látszatos világot
És maga a világ lesz majd veled!

     Juhász Gyula

Sok híve van, egyetemen is oktat-
ják, biztos erről akarsz írni a diá-
koknak? – kérdezte a kislányom, 

akivel szoktam beszélni ezekről az 
egészségnevelő írásokról. 
Úgy gondolom, attól még nem lesz igaz 
valami, mert az újságok azt írják. Attól 
sem, hogy éppen egy ismerősöm szól 
róla elismerően. A brit királyi család, 
Yehudi Menuhin, John Rockefeller, Tina 
Turner, Teréz anya (?) és Mahatma Gan-
dhi kevés közös dolgot mondhatnak el 
magukról azon kívül, hogy mindannyian 
a homeopátia elkötelezett hívei voltak. 
Igen, tudom, hogy több orvoskollégáról 
ismert az, hogy homeopátiát is alkalmaz 
munkája során.
Mindezek ellenére, vagy éppen ezért 
tartom fontosnak, hogy elmondjam azt, 
amit én tudok.

A hagyományos (másként a tudomá-
nyosan megalapozott) medicina mellett 
számon tartják az alternatív vagy köznapi 
nevén a természetgyógyászatot, mely-
nek fiatal – csak két évszázados – európai 
prototípusának tekinthető a homeopátia. 
De itt van még az akupunktúra, a csont-
kovácsoláshoz közel álló kiropraktika és 
az oszteopátia, valamint a herbális medi-
cina vagy fitoterápia. Nagyon valószínű, 
hogy a homeopátia a legelterjedtebb, a 
legjövedelmezőbb, a legvitathatóbb és 
a legvitatottabb is valamennyi alternatív 
rendszer és gyógymód között.
A homeopátia európai, német eredetű 
gyógymód, Samuel Hahnemann (1755–
1843), egy empirikus szemléletű orvos-
gyógyszerész felfedezése. Módszere 
szerint azt a szert kell egy betegségre 
megtalálnunk, amely a beteg ember tü-

neteihez hasonló tüneteket okozna túl-
adagolva. Ezt a szert kicsiny, biztonságos 
adagban kapja a beteg. A homeopátia a 
tünetet jelzésként értékeli, profán hason-
lattal úgy, mint amikor az autóban ég az 
olajjelző lámpa. Ilyenkor, ha meg akarjuk 
oldani a problémát, nem az égőt csavar-
juk ki, hanem olajat cserélünk a motor-
ban.
A homeopátiás gyógyszerkészítésnél te-
hát a kiválasztott szereket hígítani kell, a 
hígítások több lépésben történnek. Min-
den hígítás után ütve rázzák, azaz dina-
mizálják az oldatot. Szerintük így az ere-
detileg mérgező anyagok is alkalmassá 
tehetők a gyógyításra. Ez valójában egy 
hosszú folyamat, mely során az eredeti ki-
indulási anyagot hígítják, leggyakrabban 
1:99 arányban, oldószerrel, összerázzák, 
majd a kapott anyag egy egységét ismét 
oldószerrel keverik, rázzák, és ez a folya-
mat a kívánt mértékű hígítás eléréséig 
folytatódik. Számoljatok utána, ha mólos 
oldatból indulunk ki, a 12. hígítási lépés 
után az Avogadro-szám (6 x 1023) szerint 
az oldat már valószínűleg nem tartalmaz 
akár egyetlen aktív molekulát sem. (Mi 
hat?) A C százszoros hígítást jelent, tehát 
egy-egy lépésben 1:100 arányú a hígítás; 
a D tízszeres, tehát egy-egy lépésben 1:10 
arányú a hígítás, végig az előállítás során. 
Vagyis: ha egy szer neve mellett D23-nál 
nagyobb számjelzés szerepel, semmi más 
nincs benne, mint tiszta alkohol vagy tisz-
ta tejcukor… A feltüntetett hatóanyagot 
valójában már nem tartalmazza.
A másik megfigyelés: minél jobban hígí-
tott az anyag, annál tartósabb és mélyre-
hatóbb a hatása. Azt gondolják, a víznek 
van ebben kulcsszerepe, tudniillik a „me-
móriájában” tárolja (?) rezgések formájá-
ban a hatóanyagra vonatkozó informáci-
ót.
A teória szerint a homeopátia nem a be-
teg szervet, nem egy-egy panaszt vagy 
tünetet orvosol, hanem az egész embert 
gyógyítja. Szabályozó jellegét az adja, 
hogy a homeopatikumok által a szer-
vezettel közölt információ hatására ön-
gyógyító mechanizmusok lépnek  műkö-
désbe. A szakma szabályainak betartása 
mellett alkalmazva mellékhatása nincs, 
így veszély nélkül alkalmazható embere-
ken és állatokon, gyermekeknél és idő-
seknél, várandós és szoptatós anyáknál 
egyaránt.
Mi hát a probléma?
A homeopátia feltalálása óta eltelt két-
száz év alatt sem sikerült konkrétan meg-
határozható hatásokat igazolni a home-

opátiás betegeknél. Azért bírálják, mert 
azt állítja, hogy tudományos alapokon áll. 
Valójában azonban egy zárt hitrendszer, 
amelyről minden kritika lepereg.
Az elért jó eredmények nem reprodukál-
hatók, tudományos módszerekkel nem 
bizonyíthatók. Hívei azt mondják: a meg-
ismerés leginkább bevált útja a tapaszta-
lás. A teória szerintük csak másodlagos. 

A gyógyszerek tesztelésének tudomá-
nyos módszere azonban nem csupán 
egy a sok egyéb metodika közül, hanem 
az egyetlen ésszerű megközelítés. Csak 
egyféle medicina van, mely működik, s 
melynek módszerei és szerei származhat-
nak ortodox és hagyományos forrásból 
egyaránt; az a fontos, hogy bizonyítottan 
hatékonyak legyenek, tesztelésük és ér-
tékelésük tudományos igényű legyen. A 
mellékhatások hiánya önmagában nem 
minősíthet valamely szert. Mindenesetre 
a tényeket tisztelők tudományos világ-
képe a vonzóbb, megengedve, hogy a 
biofizika még újabb eredményekkel és 
vívmányokkal szolgálhat a jövőben.
Nemrég Ausztráliában több év börtön-
re ítéltek egy házaspárt, akik babájukat 
kizárólag homeopátiás szerekkel kezel-
ték. A gyermek ugyanis meghalt, pedig 
korszerű gyógykezeléssel gyógyítható 
lett volna. Ezenkívül fertőző, súlyos vagy 
szervi betegségek ellen az orvosok sze-
rint is etikai vétség egy olyan módszert 
alkalmazni, mely bizonyítottan hatásta-
lan.
Azonban nemcsak a tudomány fogadja 
kétkedve, a teológusok is bírálják (lásd a 
keretes írást).
Csak mellékesen jegyzik meg, hogy Sa-
muel Hahnemann szabadkőműves volt. 
Idealista utópistának tartotta Jézus Krisz-
tust, és teljesen elutasította a Krisztus 

Christian Samuel Friedrich 
Hahnemann 1790-ben kísérle-
tezett azzal, milyen hatása van 
a kínafa kérgének. Akkoriban 
ezt a szert már elterjedten al-
kalmazták a malária gyógyítá-
sára. Úgy vette észre, hogy ha 
nagyobb adagokat vesz be a 
szerből, akkor mindazok a tü-
netek jelentkeznek nála, amiket 
a malária okoz. Következtetése 
tehát egyszerű volt: hasonlót a 
hasonlóval kell kezelni.

Egy gyakran használt ho-
meopátiás gyógyszer, az 
Oscillococcinum kacsamájból 
készül, C200 hígításból. For-
galma az USA-ban évente 20 
millió dollárnyi. A hígítás ak-
kora, hogy elegendő minden 
évben csak egyetlen kacsát le-
ölni, hogy ellássa a teljes Egye-
sült Államokat; ez az állat tehát 
a húszmillió dollárt érő kacsa.
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partvonal

Oly szép a hó, a tiszta, első,
Mint az illúzió,

De holnap sár lesz majd belőle
És hol van a tavalyi hó?...

       Juhász Gyula

Az előző számból szerkesztési hiba miatt kimaradtak az alábbi szép 
nyári eredmények. Az érintett elnézését kérjük.
Kopasz Bálint 11. b (kajak) 
1. hely: EORV (Európai Reménységek Versenye, Piestany) (1000 m)
6. hely: Ifjúsági Európa Bajnokság
1. hely: Maraton Országos Bajnokság (21 km), 2014. május
1. hely: Ifjúsági Országos Bajnokság, 2014. augusztus

Csütörtökönként 14.30-tól 16.00-ig a kollégium géptermében 
szeretettel várom a sakkbarátokat! A mindennapos testnevelés 
részeként év eleje óta 8-12 fővel működnek az alkalmak. Be lehet 
kapcsolódni a piramissakkversenybe, továbbá minden alkalom so-
rán van egy kb. 30 perces demonstrációs táblás sakkoktatás, alkal-
manként pedig sakkversenyre megyünk a jobbakkal. Fiatalokat és 
nagyokat egyaránt örömmel látunk! 

Sipos Attila tanár úr

Rusz Gergő sikerei

keresztje általi megváltás és üdvösség gondolatát (Ma-
gyar Kurir). A klasszikus homeopátia szerinte nem annyira 
gyógymód, mint inkább az üdvösségről szóló tan. Ezért 
is tekintik bizonyos körökben a homeopátiát „az” ezote-
rikus gyógymódnak.
Mindezek ellenére a homeopátia népszerű és műkö-
dik. Nem az a paradox, hogy milyen sokat költenek ma 
az alternatív gyógyászatra, hanem a gondolkodásmód 
(„spirit”), amellyel ezt teszik. Ezért nincs értelme és jogo-
sultsága a tudományos medicina nyílt harcának – vélik a 
szakemberek. Az alternatív gyógyászat mai virágzása fel-
fogható akár úgy is, mint a „betegek panasza”, reklamáci-
ója: nem kapnak elég időt, információt, emberi hangot a 
hivatalos medicina képviselőitől.
Szívesen ajánlok a témához tartozó cikkeket is, mint pl. 
az Indexen egy biológusprofesszor írása: http://index.hu/
tudomany/2013/02/06/homeopatia_a_nagy_atveres/. 
Persze a véleményét mindenki maga alakítja ki... 
Áldott szép Karácsonyt kívánok Nektek és családotoknak! 

dr. Dénes Ilona 
ilonadenes@hotmail.com

Rusz Gergő, iskolánk 10. a osztályos tanulója karate sportágban a 
következő érmeket szerezte a Délvidék Kupán (Nyílt Nemzetközi 
Kempo Bajnokság, Szeged, 2014. november 8.):
Chikara kurabe, 18-34 év, 70-76 kg.: 1. hely
Knock-down, 18-34 év, 70-76 kg.: 3. hely

Sakkszakkör

Élsportolóink eredményei

MiRE üGyEljEN A kERESzTÉNy EMbER?

Bár napjaink kínálatában nemcsak az ere-
deti, klasszikus, Hahnemann-féle homeopá-
tia szerepel, hanem annak sokféle változata 
és speciális formája is, amelyek olykor már 
csak nevükben azonosak Hahnemann 
gyógymódjával, a keresztények számára 
megfontolandóak a következő szempontok: 
 
• A homeopátiában alapvető életerő-foga-
lom nem összeegyeztethető az élet misztéri-
umának keresztény felfogásával.
• Számos homeopátiás iskola állítása, 
hogy készítményeikkel szellemi és lelki 
problémákat is „kezelni” tudnak, végső 
soron teljesen materialista világnézetet tük-
röz. A homeopátia csak látszólag jelenti 
a materialisztikus, elgépiesedett orvoslás 
alternatíváját. A homeopátia, amikor azt 
állítja, hogy gyógyszerekkel képes egyénre 
szabott módon meggyógyítani az embert, a 
személyiséget, valójában parttalan materia-
lizmust képvisel. 
• A modern homeopátia számos formája 
más ezoterikus gyógymódokhoz és eszmék-
hez kapcsolódik (pl.: homeopátia és aszt-
rológia, homeopátia és sámánizmus stb.).
• A homeopátiával való hosszabb távú 
kapcsolat az ezoterikus világnézethez kötő-
dő gondolkodásmódot sugallhat vagy erő-
síthet az emberben.  

Magyar Kurir
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Hólepte reggel.
Fenyők helyén a kertben

fehér anyókák.
    Akeia

Az oldalt szerkesztette és a lapok alján található 
idézeteket gyűjtötte: Fábián Péter 12. a

Oslo, 

augusztus
Egy norvég dráma, a 
2013-as Titanic filmfeszti-
vál egyik kiemelkedő alko-
tása. Főszereplője Andres, 
a drogelvonón részt vevő 
férfi. Valaha neves újság-
íróként dolgozott, és jól 
menő élete volt. Később 
azonban drog- és alkohol-
függő lett. Jelenleg 10 hó-
napja tiszta és józan. 
A film őt követi nyomon 
mindössze 24 órán át. An-
ders az élete és az egész 
lét értelmét keresi. Próbál 
választ adni saját magá-
nak, hogy miképpen érhe-
ti el a boldogságot. Ezen 
út során bejárja egész 
Oslót. A városi környezet 
kihalt, kevés ember van ott, de ezek szinte mindegyike van va-
lamilyen hatással a film által felvetett kérdésre. Vajon valóban 
boldogok-e az emberek, akiket mi annak látunk? Anders párbe-
szédeket folytat ezekkel a személyekkel, vagy egyszerűen csak 
hallja a beszélgetésüket. Minthogy egy józan személlyel van 
dolguk, az ismerősei levetik az álarcot. Az igazi valójukat látjuk. 
Nincs kirakatboldogság, csak az igazság. Igen, valakinek az a nap 
fénypontja, hogy az idegesítő feleségével leül battlefieldezni, és 
az asszony végre csendben marad. 
Az idegenek a film során az átlagembereket ábrázolják. Az el-
elkapott beszélgetésekben célokat hallunk. Ezek igazából telje-
sen átlagosak. Karrier, pénz, örök szerelem, csodálatos gyerekek. 
A szereplők álomvilágban élnek, és ezek a társadalomban tipi-

kusan kijelölt célok igazából elérhetetlenek számukra. Az embe-
rek mégis ezeket szajkózzák egyfolytában. A legnagyobb hiba 
viszont, amit elkövetnek, egymás támogatása. Igen, az. Minden-
ki játssza a szerepét, és elfogadja a másikét, ezzel egy körforgást 
hozva létre, amiből nehéz a kiszállás. Mi tehát az élet értelme? 
Hol találjuk meg?  Ezt nekünk kell kitalálni, a film csak noszogat 
minket. Igazából egyáltalán nem érdekli, hogy mit csinálsz. Fe-
lőle megmaradhatsz a kirakatokban. 
Oslo városa nagyon illik a film hangulatához. Kevés járókelő, 
nincs nyüzsgés. Egy tipikus skandináv település. Európa egyik 
leggazdagabb országának fővárosa, ahol az emberek arcára van 
írva, hogy nyugodtak és kiegyensúlyozottak. 

Böngyik Ádám 12. a

A Bibliában leírtakkal kapcsolatban 
már sok zavarba ejtő kérdést tettek fel 
a logikai alapon gondolkodók. Szent 
Ágostontól egyszer megkérdezték, 
hogy: „Mit csinált Isten, mielőtt megte-
remtette a világot?” Szegény hirtelen 
nem tudott rá válaszolni, ezért ezzel a 
tréfával ütötte el a dolgot: „Elkészítette 
a poklot azok számára, akik túl sokat 
kíváncsiskodnak.”
(Hogy nehogy lebecsüljük a híres egy-
házdoktort… Szent Ágoston azért 
adott komoly választ is a kérdésre: Is-
ten időn kívüli, ezért a világ teremtése 
előtt nem létezett időbeliség. 
    – a szerk.)

A megoldásokat Fábián Péter 12. a osztályos tanulónak adhatjátok oda. Az előző számban található rejt-
vény megfejtésével pólót nyert Böngyik Ádám 12. a, Károlyi Attila tanár úrtól veheti át. Gratulálunk






