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Advent kezdetére szívet-lelket me- 
lengető meglepetés várta az iskola taná-
rait és minden dolgozóját. A Prohászka 
Gimnázium szülői közössége készíttette 
ezt az ajándékot, nagyon szépen köszön-

jük nekik, hogy gondoltak ránk!
Meghitt, örömteli várakozást kívánunk 
a Prohászka-család minden tagjának.
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Gondolatok járvány idején
A járványok a történelem során 

már sokszor sújtották az emberisé-
get, mindig vissza-visszatérve, áldo-
zatokat követelve. Száz évvel ezelőtt 
a spanyolnátha több hullámban fer-
tőzte meg az akkori emberiség 20 
százalékát. Egyes számítások sze-
rint 20 és 100 millió közé becsül-
ték a járvány áldozatainak a számát, 
a fertőzésben többen haltak meg, 
mint a Nagy Háborúban. A pandé-
mia 1918-ban kezdődött, és 1922-re 
simult bele az egyszerű influenzás 
megbetegedésekbe. Egy évvel az első 
megbetegedések után, több tízmil-
lió ember elpusztítása után a gyil-
kos kór látszólag lenyugodott, és bár 
a későbbi esztendőkben még több-
ször visszatért - 1922-ben például 
a Madeirára internált IV. Károly ma-
gyar király (uralkodott 1916-1918) 
életét is kioltotta. A spanyolnátha 
felbukkanása mindenesetre tragikus 
módon bebizonyította, hogy az em-
beriség rohamos fejlődése ellenére is 
jószerével tehetetlen maradt a termé-
szet hatalmas erőivel szemben. 

Az emberi kultúra, tudomány is-
teni adományok, amelyek virágzá-
sával az ember, az emberiség sosem 
látott eredményeket ért el. A fejlődés 
során elért sikerek a világ számára 
hamis biztonságérzetet generáltak. 
Az emelkedés mellett látjuk a terem-
tett világ pusztulását is. Ezt addig 

nem vesszük komolyan, amíg nem 
minket fenyeget. Úgy vagyunk vele, 
mint a viccben az egyszerű ember, 
aki az árvíz sújtotta faluban várja az 
isteni csodát, de az Isten „csak” em-
bereket küld a megsegítésére, három-
szor utasítja el a felé nyújtott kezeket, 
így a végzete elkerülhetetlen. 

Odafigyelünk a változásokra? 
2019 novemberében Kínában, Vu-
han városában regisztrálták az első 
covid19-hez köthető megbetegedést, 
és pár hónapon belül világjárvány-
nyá terebélyesedett. Gyors és súlyos 
intézkedésekre volt szükség, hogy 

elkerüljük a nagyobb katasztrófát. 
Az emberek fegyelmezettsége, az 
egészségügyi ellátórendszer fejlett-
sége a megbetegedések első hullá-
mában jól vizsgázott, így a gazdasági 
visszaesés mellett - ami akkor na-
gyobb problémának tűnt – a járvány 
csak kisebb mértékben okozott meg-
betegedéseket. Most, a második hul-
lám kellős közepén, amikor mindent 
megteszünk, hogy működőképes 
maradjon az ország, és ne terheljük 
túl az egészségügyi ellátórendszert, 
nagyon sok múlik rajtunk, egyes 
embereken is. Felelősen kell tenni 
a dolgunkat, mindenkinek helyzete 
szerint. Az egyén felelőssége most 
felértékelődött. Az alapvető szabá-
lyok betartása nemcsak a fertőzéstől 
véd, hanem az emberek mentális ép-
ségét is meg tudja óvni.

Mit tanított nekünk ez a vírus?
A megszokott életünk romboló 

hatással volt a magunk és a világ szá-
mára egyaránt. Ebben az évben már 
másodszor jött el a lemondás ideje. 
Böjti időt élünk, és ez a keresztény 
ember számára érthető lemondások-
kal jár, ebben komfortosan van jelen. 
Mindegyikünknek van felajánlása 
a várakozás idejére, de most az Isten 
nagyobb lemondásokat kér tőlünk. 
De látszik a fény az alagút végén. 
Az adventi idő végére, az Úr meg-
testesülésének ünnepére elérhető 
közelségbe kerül a gyógyulást hozó 
vakcina. 

Áldott karácsonyi készülődést kí-
vánok minden prohászkás családnak.

Török Csaba igazgató
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Adventi 
gyertyagyújtásHit

„Legyetek kis Jézusok, vál-

jatok ti magatok ajándékká, 

a jó Isten simogató, vigaszta-

ló áldásává! Úgy szerette Isten 

a világot, hogy megteremtett 

téged is, hogy ott, ahol vagy, ál-

talad felvidítson, beragyogjon, 

boldoggá tegyen mindenkit és 

mindent.”
Böjte Csaba

Készen állunk, hogy befogadjuk Őt? Jézus születése előtt szülei egy egyszerű szálláshelyet kértek, de nem kaptak. Ha Mária és József otthont keresne Jézusnak, választhatnák-e a szívedet, mindazzal ami benne van?II. János Pál pápa
A kereszténység az egyetlen vallás, amelyben az Isten megtestesült, vagyis emberként megjelent a Föl-dön. Megosztotta velünk a mindennapjainkat, meghalt és feltámadt, tehát egyszeri emberi élete volt, történe-ti jelenségként. Az emberi élet keretein belül az egész emberiség számára hordozott mondandót, példát, pe-dig csak egy tucat tanítvány vette körül, vagy a hegyi beszéd elmondásakor néhány tucat, néhány száz ember. Még nem voltak olyan eszközök, amelyekkel sokakhoz el tudta volna juttatni a mondandóját. De beteljesedett, amit mondott, hogy „az ég, a föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el”.

Jelenits István (piarista)

“Szükségünk van megtalálni 

Istent, de Őt nem találhatjuk meg 

a zajban és nyugtalanságban. Isten 

a csend barátja. Nézzétek a termé-

szetet, ahogy a fák, a virágok, a fű 

csendben növekszik; nézzétek a csil-

lagokat, a Holdat és a Napot, ahogy 

csendben haladnak… Szükségünk 

van a csendre, hogy megérinthessük 

a lelkeket.”
Szent Kalkuttai Teréz anya

Ne féljetek! Nyissátok ki, tárjá-

tok szélesre a kapukat Krisztusnak!

Szent Kalkuttai Teréz anya
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Örülj és ujjongj Sion leánya, mert nézd, máris jö-

vök, hogy nálad lakjam – mondja az Úr. (Zak 2,14)

Íme, a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. 

Ez azt jelenti: Velünk az Isten. (Mt 1,23)

Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, 

fiút szül, és Immánuelnek nevezi el. (Iz 7,14)

A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik 

a halál országának árnyékában laknak, azoknak világos-

ság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örö-

met adsz nekik. (…) Mert gyermek születik, fiú adatik 

nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: 

Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fe-

jedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének 

nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet 

megerősít és megszilárdít a jog és az igazság által. Mos-

tantól mindörökké ezt teszi a Seregek Urának féltő sze-

retete. (Iz 9,1-6)
Tibériusz császár uralkodásának 15. esztendejében, 

amikor Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, s Galile-

ának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp 

meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániás 

pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, Annás és 

Kaifás főpapok idején az Úr szózatot intézett Jánoshoz, 

Zakariás fiához a pusztában. S ő bejárta a Jordán egész 

környékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök 

bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszé-

deinek könyvében: „A pusztába kiáltónak a szava: Ké-

szítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! A völgye-

ket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami 

görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima 

úttá, és minden test meglátja az Isten üdvösségét.” (Lk 

3,1-6) Szentírás

„Az Istenhez vezető út nem csupán a belső öröm-mel teljes. Az ember arra vágyik, hogy másokat is elvi-gyen Hozzá. Így hát az ember maga is Isten szereteté-nek hírnöke és apostola lesz: „Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok nevét, a népek között hirdessétek tetteit.” (Iz. 12:4)”
II. János Pál pápa

A teljes Advent a Születés vára-
kozásában él. Az a betlehemi meg-
születés mindenekelőtt az üdvösség-
történet csúcspontját képviseli. Ama 
születés pillanatától kezdve a várako-
zás valósággá alakult át. Az Advent 

’Jöjj el’-je találkozik a betlehemi ’Itt 
vagyok’-kal.

II. János Pál pápa

„Advent van! A határtalannak 
tűnő éjszakában mit ér meggyújta-
ni egy pislákoló lángot? Nem tudom. 
Csak azt tudom, hogy égni kell! Hogy 
újra kell kezdeni minden vesztes csata 
után. Hogy bármi is történt, fel kell áll-
ni, és újra fellobbantani a fényt, a sze-
retetet, a jóságot, az erényeket. Égni 
kell, még ha önmagadat égeted is fel.”

Böjte Csaba

„A szeretet cselekedetei mindig az öröm cselekede-
tei. Ne keressétek a boldogságot: ha megőrzitek a sze-
retetet embertársaitok felé, megkapjátok. Ez Isten aján-
déka.”

Szent Kalkuttai Teréz anya

Összeállította 
Berente Kinga
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kultúra
Keresztény Kulturális Napok 
a Prohászka Gimnáziumban
2020. október 1-3.
„A kultúrA Az isteni gondolAtok megvAlósításA” 
(ProhászkA ottokár) 

Az idei őszön a gimnázium névadója, Prohászka Ottokár ka-
tolikus püspök születésének emlékére háromnapos keresztény 
kulturális programsorozatot szervezett iskolánk. A programot 
eredetileg nagyobb szabásúra terveztük, azonban a kialakult jár-
ványhelyzet miatt számos elképzelésről le kellett mondanunk.

Október 1-jén,  csütörtökön egy gyönyörű esti 
koncerttel nyitotta meg a rendezvényt a Szent Efrém 
Férfikar a budakeszi Havasboldogasszony plébániatemp-
lomban. A méltán ismert együttes a bizánci rítusú keresz-
tény világ vokális örökségével, a bizánci zene szépségeivel 
lepte meg a hallgatóságát.

A nyitó koncertet követően pénteken, diáknap keretében 
számos izgalmas és tartalmas előadáson vehettek részt diák-
jaink és tanáraink.

Reggel évfolyammisével kezdődött a nap az algimnázi-
um 7-8. évfolyama számára, míg az 5-6. évfolyamok külsős 
programokra indultak.

Ezen a napon többek között Somos Gyula festőművész 
önálló, illetve a Képzőművészeti Egyetem restaurátor sza-
kos hallgatóinak ikonkiállításának megnyitójára került sor. 

Somos Gyula munkásságát Filó Kristóf atya méltatta, 
ráirányítva a szemlélő figyelmét a legnagyobb hittitokra, az 
oltáriszentségre. Ezt követően a Németh László díszteremben 
Kovács András vezette el hallgatóságát előadásával az ikonok 
titokzatos világába.

Mindeközben - tekintettel a járványhelyzetre - párhuza-
mosan különböző előadások zajlottak az épület különböző 
helyszínein.

Különleges zenei programok, mint a Nem Adom Fel 
együttes, az Óbudai Danubia Zenekar ütősei, illetve az 
iskolánk diákjaiból álló zenekarok koncertjei, azaz a Pro-
hászka Zenekar és a Nyest a Papírhajón együttes koncertjei 
színezték a délelőttöt.

A felsőbb évfolyamok számára tanáraink készültek tar-
talmas előadásokkal, így Pelyachné Pingiczer Klára tanár-
nő előadását Prohászka Ottokár katolikus püspökről, illetve 
Horváthné Váradi Eszter tanárnő természettudományos előa-
dását a koronavírusról az aulában hallgatták nagy érdeklődés-
sel diákjaink.

A legkisebbek, hiszen meghívottként jelen volt a helyi 
általános iskola két ének irányultságú keresztény osztálya 
is, Keresztes-Nagy Árpád Jézus Urunk és a furulya című 
bábelőadását élvezhették.

Szombaton a rendezvénysorozat keretén belül került sor az 
immáron ötödik alkalommal megrendezett Budakeszi Keresz-
tény Találkozóra szoros együttműködésben a Jobb Kor Polgári 
Egyesülettel. Idén Háború és béke kapcsolatainkban címmel 
várták a felnőtt hallgatóságot Uzsalyné dr. Pécsi Rita nevelésku-
tató, Fekete Ágnes lelkésznő izgalmas előadásai. Ezen a napon 
Kristófi Ágnes énekművész és Fóris Szilárd zongoraművész 
közreműködésével minikoncert színesítette a programot. 

Reményeink szerint jövőre programjaink egy részét a Pro-
hászka nagycsalád minden tagja számára, illetve a helyi ke-
resztény közösségek előtt is megnyithatjuk.

Bágyoni-Szabó Zsuzsanna

Szent Efrém férfikar
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Kedves Fiatal Barátaim!
Minden ilyen esetben, amikor képki-

állítás megnyitójára hívnak, azt gondo-
lom, hogy előítélettel indul el mindenki. 
Vagy - magyarul mondva - hülyeségnek 
tartja az egészet, mert nem szereti a mű-
vész alkotásait, vagy pedig lelkesen megy 
el. Ez utóbbi ritka. Én most nagyon nagy 
örömmel jöttem ide, amikor meghallot-
tam, hogy Somos Gyula képeivel kap-
csolatban kell elmondanom a gondolata-
imat. Nektek sem ismeretlen a művész, 
hisz édesapjának a képei, édesanyjának 
a textíliái ismerősek mindnyájatok szá-
mára, akik itt járkáltok az épületben. 
Rögtön egy olyan dologra hívnám fel 
a figyelmeteket, amely a műveknek a ro-
konságát, szülő és gyermek rokonságát 
megmutatja vagy emlékeztet rá: a színek 
világa. A zöld, a kék mindenütt megta-
lálható, sőt, alaptónusa az alkotásoknak. 

A kép vagy egyáltalán bármely műal-
kotás arról beszél, hogy a művész milyen-
nek látja a világot vagy azt a dolgot, azt 
a személyt, akit az alkotás ábrázol. Ezért 
érdekes, hogy mit lát az ember egy-egy 
műalkotásban. Nagyon egyszerűen meg-
fogalmazva: belelátunk egy másik ember, 
jelen esetben a művész agyába, lelkébe. 
És ez mindig izgalmas dolog. A „Ki vagy 
te?” legalább olyan izgalmas kérdés, mint 
a „Ki vagyok én”. És ez főleg fiatal korban 
foglalkoztatja az embert. Persze megvan 
annak az évezredekre visszamenő szim-
bolikája, hogy miként, hogyan fejezi ki 
magát, miről hogyan beszél a művész. 

Forma, szín, hang - ezek mind roppant 
beszédesek. Van alapjelentésük. Talán 
a színeknél a legegyszerűbb ezt rajta-
kapni, nyelvünkben is sárga irigységről, 
elpirult arcról beszélünk...  A színek is 
jelentenek valamit. Persze, ez aztán egyéni 
formákban ölt testet. A hangok szintén 
így vannak. Ahogy gondolkodtam, 
egyik legszebb példájaként jut eszembe 
Schubert egyik dala: A halál és a lányka: 

d-mollban hangzik 
fel a dal, a halállal 
való küzdelemnek 
a tragédiáját mu-
tatja, és amikor be-
következik a halál, 
akkor valami meny-
nyei dicsőségben, 
D-dúrban hang-
zik fel a bezárása. 
A hangnemeknek 
is megvan a maga 
arculata. Amikor 
tehát képkiállításra 
mész, megpróbálok 
segíteni, hogy mit csinálj: elsőként rohanj 
végig, aztán állapítsd meg, hogy mond-e 
ez neked valamit, vagy sem. Aztán egy 
kicsit lassabban járd végig még egyszer, 
s figyeld meg azt, hogy mi idegesít, mi 
tetszik, minek tudsz örülni a képekben. 
És a harmadik kör az, amikor egy-egy al-
kotáshoz visszatérsz, elgondolkodsz rajta, 
és örülsz, hogy egy másik emberrel - je-
len esetben az alkotóval - jót beszélgettél. 
Minden találkozás – nekünk, keresztény 
embereknek - kegyelemközvetítés. Soha 
semmi találkozást ne intézz el annyival, 
hogy hülyeség. A másik ember személye, 
a másik ember gondolata, a másik ember-
nek az érzései mutatkoznak meg benne, 
és örülhetek annak, hogy ő érdemesnek 
találta, hogy ezeket nekem elmondja. Még 
akkor is, ha nem értek vele egyet. 

Somos Gyulának ezeken a képein sok 
visszatérő motí-
vum van: angyal, 
feszület, virágok, 
szobrok... Mind-
mind arról beszél, 
hogy milyennek 
látja a világot, sok 
képén megjelenik 
kismadár, amely az 
én számomra egy 
kicsit a mulandó-
ságot is jelenti, de 
a boldogságot is, 
a szépséget is, amely 
egyben visszamu-
tat a szobrokra, 

amelyeket a képek ábrázolnak, tehát ezek 
nagyon messze vezető gondolatok. Örülj 
neki, hogy van valaki, aki felébreszti ben-
ned ezeket a gondolatokat, és egy bizonyos 
távolságra elvezet téged ezekben a gondo-
latsorokban. Aztán magadra hagy, hogy 
tovább szárnyaljanak a gondolataid... 

Azt hiszem, mindenki, aki ezt a kiál-
lítást megnézi, azonnal észrevesz egy ér-
dekes dolgot. Szemet szúró: a jobbra-bal-

ra látható képek kicsiny képek. Szemben 
pedig egy nagy képet látunk. A kicsiny 
képek a már említett zöldes - kékes 
árnyalatban látszanak. A szemközti kép 
más: nekem mindig azt a hangulatot je-
lenti, amit a XX. század elején egy ma-
gyar képzőművészeti iskola, az ún. római 
iskola (jeles tagja Molnár C. Pál) képei 
sugároznak. A kép világos. Tulajdonkép-
pen egy piéta. Nem a megszokott formá-
ban, nem az ülő Madonnának az ölében 
fekszik a halott Krisztus, hanem mind 
a két alak valamilyen formában ÁLL. 
Talán első pillantásra a Krisztus-test fur-
csának, esetleg megbotránkoztatónak 
tűnik. Megszoktuk az idealizált Krisz-
tus-ábrázolást. Pedig az Írás mondja, 
hogy mindenben hasonló volt hozzánk, 
emberekhez. Itt nem egy görög atléta 
testét látjuk, hanem egy hullafoltos, ösz-
szevert, meggyalázott emberi testet. Egy 
kicsit gondolkodj el azon, hogy az éle-
tem morális szempontból vajon nem 
ilyen összevert, ütött-kopott? Nem ilyen 
sajnálatra méltó ember vagyok én az Is-
ten szemében? - És mégis szeret engem, 
és ez a meggyötört test harmadnapon 
feltámad! 

Sokszor hangsúlyozom nektek, hogy 
a Krisztus-események ünneplése, minden 
szentmise, minden karácsony és húsvét tu-
lajdonképpen rólam szól. Én állok az ese-
mények középpontjában. Ezt a képet is le-
het így nézni, és kérni az Istentől az ő nagy 
kegyelmét, hogy bocsásson meg, és adja 
meg a föltámadás lehetőségét. Nekem is. 

Biztos, hogy sok más minden esze-
tekbe jutott még ezzel a kiállítással kap-
csolatban, de csak amolyan mankót, 
segítséget szerettem volna adni, hogy 
így nézzétek. Nézzétek meg többször 
is ezeket a képeket, mert biztos, hogy 
nem mindig ugyanazt fogják eszetekbe 
juttatni. A kalandozáshoz bátorságot, 
merészséget és sok örömöt kívánok. 

Kristóf atya
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„χᾰλεπὰ τὰ κᾰλά”
A lélek restaurálása és a festett teológia
/avagy rétegről rétegre az ikonfestészet fatábláján/ 
„A pompA ez, részvéttelen, derült”

A Képzőművészeti Egyetem festő- 
restaurátor-hallgatóinak nagyszerű 
tárlata adta a lehetőséget, hogy régi 
tervemet valósítsam meg. Az ikonok-
ról beszéltem végzős és tizenegyedikes 
diákoknak az idei „pandémiaárnyé-
kolta”, furcsa Prohászka-nap alkalmá-
val. Évekkel ezelőtt Papp Miklós, gö-
rögkatolikus morálteológus előadásait 

hallgattam, amikor megfogalmazódott 
bennem, hogy a „festett teológiának”, 
az ikonfestészetnek időtlen igazsága és 
modern üzenete egyaránt megragadha-
tó, és gyermekeinket gazdagítjuk azzal, 
ha beszélünk nekik róla.

Meggyőződésem szerint az értékek 
és az élet ún. nagy kérdései állandóak 
a világban. Diákjaink intelligens fiata-
lok, akik áhítják az életvezetésükre vo-
natkozó józan útmutatást. Az olcsó lét 
kunderai elviselhetetlen könnyűsége 
fenyegeti őket, a mottónak választott 
görög mondás ellenében. 

Khalépa ta kala, vagyis a szép dolgok 
nehezek. Az ikonfestészet értelmezése 
sem könnyű út, de érdemes lépéseket 
tenni rajta. A lelki utazás a misztikára 
való megnyílás gesztusával kezdődik.

Igen, hiszen nekünk embereknek 
szükségünk van a misztikára. Homo ca-
pax Dei, az ember képes az Istenre, és 
éppen az ikon lehet az a kép, mely köze-
lebb vihet Hozzá. 

Amikor a keleti és korai keresztény-
ség Nagy Konstantin idején „feljön 
a föld alól”, akkor – érthető módon - 
idegenkedik a szobrok állításától. Érthe-

tő, hiszen a korabeli legendáriumokból 
tudjuk, hogy a keresztényüldözés ide-
jén számtalanszor megesett, hogy po-
gány kultuszok szobrai, bálványai előtt 
kényszerítették a - gyakorta vértanúvá 
lett -keresztényeket hitük megtagadá-
sára. A fentiek miatt a figurális szent- 
ábrázolást felcserélte a képek kultusza. 
Ez a művészettörténeti (és főleg) teo-
lógiai átállás azonban nem volt zökke-

nőmentes, hiszen 
a zsidó-keresztény 
őshagyomány, il-
letve a később je-
lentkező iszlám ki-
fejezetten tiltotta 
a Szent képi ábrá-
zolását. A korai ún. 
monofizita eret-
nek szemlélet is 
kizárólag Krisztus 
lelki voltát hirdeti, 
megtagadva ezzel 
testi ábrázolásá-
nak lehetőségét. 

Damaszkuszi 
Szent János (Da-
maszkusz, 650 kö-
rül +Jeruzsálem, 

750 körül) bölcs gondolatai nyitják meg 
az utat az ikonfestészet előtt mondván, 
ha Isten Krisztusban látható módon em-
berré lett, akkor nem botrány többé Őt 
látható módon ábrázolni. Jézus Krisz-
tust lehet ábrázolni, csak nem mind-
egy, hogy hogyan. Az ikon nem szent 
képecske, nem „istenkézik” a szemlélő 
előtt, előttünk, hanem a szép dolgok 
súlyával tekint lelkünkbe, és száma- 
dásra hív.
 „…mAgábA-forduló tökéletesség…”

Az ikonfestészet három alapvetése, 
az ún. ikon-elvek megértése fontos lesz 
számunkra, hogy jól közelítsünk ezek-
hez a durva fatáblára, természetes festé-
kekkel készített ábrázolásokhoz.

Az első ikon-elv azt hirdeti, hogy 
ezeket a képeket ketten festik. A mű-
vész manuális ügyessége (mely szin-
tén isteni ajándék) mögött ott munkál 
a Transzcendens. Az Őskép titokzatos 
erejével jelen van az ikonban, mikor 
az ikonfestő emberfeletti alázattal for-
dul a tárgyához. Böjtöl, imádkozik és 
Jákob szent harcával küzd, hogy méltó 
lehessen tárgya és Alanya megfestésé-
re. Az ikon mentes a giccstől és a mo-

dern ember „felvilágosult” individu-
alizmusától, hiszen az ikonfestő nem 
a saját véleményét, hanem az Egyház 
tanítását ábrázolja. Egyházi elöljá-
ró – rendszerint a püspök – dönti el, 
hogy az elkészült ikon a templomban 
kiállítható-e, dogmatikai értelemben 
hiteles módon tükrözi-e Krisztus egy-
házának útmutatásait.

A második ikon-elv föltárja annak 
hatalmas szépségét, hogy a Szentnek 
egyszerre vonzó, és titkát őrző aspek-
tusa is létezik. József Attila Csöndes 
estéli zsoltárának alázatos igazsága 
csendül fel itt: „csodállak, de nem érte-
lek”. Az indoeurópai nyelvek többségé-
ben a szent és a titok szó azonos tőről 
fakad. Az ortodox és görögkatolikus 
templomban az ikonosztáz ugyan-
ezt a kettősséget szimbolizálja. Képei 
vonzanak, a bibliai történetek a gyere-
kek vagy írástudatlanok előtt is feltá-
rulnak, mégis elválasztja a profán teret 
a szentélytől. Iniciáció, vagyis beavatás 
nélkül nem léphet be a szent-titkos tér-
be akárki. A zsoltárok sokféleségét idézi 
itt az ikon és a díszes keleti ikonosztáz. 
Szinte hívja, sarkallja szemlélőjét: „a lé-
lek szemével nézz mögé, próbáld mind 
jobban megérteni!”. Akármilyen lelki-
állapotban szemléljük is az ikont (vagy 
olvassuk a zsoltárt) választ kaphatunk 
legtitkosabb kérdéseinkre, hiszen „ami 
a szó a fülnek, az a kép a szemnek” - hir-
deti Damaszkuszi Szent János.

A harmadik ikon-elv arról szól, hogy 
nem csupán esztétikai, de etikai megkö-
zelítés is szükséges az ikonok megérté-
séhez. Folyamodjunk megint József At-
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tila verséhez „Ó, Uram, ajándékozz meg 
csekélyke magammal engem”! Érzésem 
szerint az ikon csodája ebben rejlik. Hi-
teles vallásosságunk nem szép hagyo-
mány, hanem ember létünk egyetlen 
útja. A christianos, a Krisztust követő, 
keresztény ember az önmagával meg-
ajándékozott ember, aki ikonként tekint 
a teremtett világra, társaira és végsőso-
ron önmagára is.

„…Jobb volnA élni.”
A mai ember értetlenül áll az ikon 

előtt, és LED-lámpákkal világítja meg. 
Nem csodálkozhatunk e szent tábla-
képek népszerűtlenségén, hiszen esz-
tétikai-etikai értelmezésükhöz csend, 
alázat és az önvizsgálat tiszta igénye 
szükségeltetik. A gyertyával megvilá-
gított ikonra nem lehet, nem érdemes 
rápillantani, állnunk kell a tekintetét, 
mert etikai síkon vár tőlünk választ. 
Nem kínál olcsó és gyors élményt. Fel-
emel, és méltóságunkhoz vezet el ben-
nünket. Az ikon Krisztusa szigorú-sze-
líden küld háttérbe mindent, mi olcsó, 

mindent, mi felszínes. Nem mosolyog, 
főleg nem vigyorog, de biztosít minket 
értünk vállalt közösségével. Szent és 
megszentelő alternatívát kínál vélt ki-
látástalanságainkban is, akár a mélyből 
kiáltó zsoltárosnak.

A teológiai hitigazságok mélységes 
mély üzenete meg- és felfoghatatlan. 
Meglátásom szerint egyedül az ikonfes-
tészet tesz átfogó kísérletet arra, hogy 
a szimbólumok nyelvén megragadja 

a megragadhatatlant, ábrázolja a szem-
mel nem láthatót.

A „symbolein” ’összeilleszt’ görög 
szóból származó szimbólum igyekszik 
távolról újra összeilleszteni a jelet átvitt 
értelmű jelentésével. Az ikonográfia 
csupa olyan témát ábrázol 
(angyali üdvözlet, a tanító 
Jézus, Szentháromság stb.) 
melyekről képi tapasztalatunk 
nem lehet. Érdemes megnéz-
ni, hogy az amúgy merevnek 
és élettelennek titulált ikonok 
hogyan szólalnak meg a jelké-
pek erejével. 

A Pantokrátor ’Minden-
ható uralkodó’ Krisztus- 
ábrázolás gyakorta jelenik 
meg apszismozaikként a ke-
leti templomokban, ahol az 
aranyháttér az örökkéva-
lóságot jelképezi. A tanító 
Krisztus alakja nyitott köny-
vet tart a kezében, míg a csu-
kott könyv ugyanitt már az ítélkezést 

szimbolizálja. Krisztus külö-
nös kéztartása, mellyel a pap 

– keresztet rajzolva - áldást ad 
a hívekre az IC-XC betűket 
mintázza, utalva Jézus Krisz-
tus görög nevére. Az emberi 
ésszel felfoghatatlan, képi ér-
telemben megragadhatatlan 
unio hypostatica, vagyis Krisz-
tus egészen isteni és egészen 
emberi volta szintén megjele-
nik az ókeresztény ikonokon 
a színszimbolika révén. A piros 
az arany színnel az Istent jelké-
pezi, míg a kék lepel az emberi 
természetünket. Az ikonokon 
Jézus, aki magára vette embe-
ri természetünket, azonosult 
emberségünkkel a bűnt kivéve, 
nem véletlenül jelenik meg kék 
lepellel a vállán. 

Ugyanez a szín az angyali 
üdvözleteken szintén megjele-
nik, de itt Szűz Mária viseli, míg 
az arany-bíbor ruhájú Gábriel 
látogatja meg őt. A világtörté-
nelem hatalmas IGENjét senki 

nem hallhatta, ábrázolhatatlan való-
ságát az ikon mégis elénk tárja, mikor 
az isteni üzenet piros színe – mintegy 
megfestett igenlésként - tükröződik az 
Istenszülő alakján. Az angyal a liliomot, 
a szűz tisztaság jelképét nyújtja Mária 
felé. A jelenet hátterében megjelenő 
fa kettős szimbólum, az idő teljességét 
öleli át. A középkorban tartotta magát 
a hiedelem, hogy Krisztus keresztjét 
az eredendő bűn fájából ácsolták. Sok 

esetben – pl. Fra Angelico képein – 
a Protoevangélium, az Ősevangélium, 
vagyis a kiűzetés teljes jelenete is feltű-
nik a háttérben. Az élet teljessége, mél-
tósága a jelképek visszfényében tündö-
köl a klasszikus ikonfestészet képein.

„…ámde túl A fák már ArAnykezük-
kel intenek nekem.”

Különleges üzenetet hordoz az 
ikonképek fordított perspektívája. 
Míg a Giotto óta ismert perspektí-
vában az ún. enyészpont felé tar-
tanak a tér párhuzamos egyenesei, 
addig az ikonok furcsán elrendezett 
térélményt mutatnak. A magyará-
zat megint teológiai. Az egyenesek 
a szemlélő hívő szívében találkoz-
nak, mintegy meghívva bennünket 
a szentek közösségébe. Andrej Rubl-
jov Szentháromság-ikonján mintha 
a kehely egyenesen nekünk lenne az 
oltárra készítve. 

Nagy örömömre szolgált, hogy 
a három osztályon kívül sokan meg-
tisztelték előadásomat a jelenlétükkel. 
A művészet értékeinek átadása gyer-
mekeink számára elemi, nagyszerű 
feladat. Nem újraírnunk, rövidíte-
nünk, újra hangszerelnünk kell a régi 

– és talán olykor nehéz – szépséget, 
hanem érthetővé, szerethetővé kell 
tennünk azt, hiszen az örök kérdések 
örök válaszért kiáltanak. Kodály Zol-
tánnal szólva: „Csakis művészi érték 
való a gyermeknek! Minden más árt 
neki!” Az ikonfestészet mély értéke-
ivel való szembesülés erőfeszítést és 
alázatot igényel. Mi más is lenne fel-
adatunk nekünk, pedagógusoknak, 
szülőknek, nevelőknek, mint e két 

- megfakult fényű - alapérték fontos-
ságának hangsúlyozása a ránk bízott 
diákok színe előtt?

Budakeszi, 2020. november 26.
Kovács András
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Trianonról a líra húrjain
hit és mAgyArságtudAt kérdései irodAlmunkbAn, egy égbekiáltó évszá-
zAdos igAzságtAlAnság kAPcsán

pályázat

A főgimnázium diákcsoportjával a trianoni traumá-
ról, nemzetünk és honfitársaink tragédiájáról beszélgettünk. 
Előadásom középpontjában a békediktátum okozta sokkot 
feldolgozó (vagy feldolgozni próbáló) lírai alkotások álltak. 
A versek hangulati-dramaturgiai vonulata Dsida Jenő: Psal-
mus Hungaricus című rapszodikus zsoltárparafrázisától, Bar-
tók Béla kolinda-fordításán, a Cantata Profanán át Illyés Gyu-
la Haza a magasban című közösségi ódájáig ívelt.

Diákjainkkal együttgondolkodva tettük fel a kérdést, hogy 
száz év távlatából hogyan is kell viszonyulniuk a Versailles-ban 

történtekhez ke-
resztény, magyar 
fiatalként? 

Megbeszéltük, 
hogy - bár teljesen 
hiteles és követhe-
tő a Dsida-vers el-
söprő szenvedélye 

– a béke és a meg-
bocsátás szent, ke-
resztényi feladata 
is ránk hagyomá-
nyozódott száz év-
vel ezelőtt, hiszen 
(Szent Pált idézve) 

„akit szeret az Úr, 
azt megfenyíti, és 
megostoroz min-
denkit, akit fiává 
fogad.”.

Trianon gyászesemény, amely tíz évtized távlatából is 
feldolgozásra vár. Bartók Béla és Illyés Gyula gondolatait kí-
vántam középpontba helyezni Trianon „poszttraumás” sokk-
jának fájdalma helyett. A Kárpát-medence népeinek bartóki 
összetartozása, az aktuálpolitikai kérdések meghaladása és 
a testvéri szeretet állt beszélgetésünk középpontjában. A ko-
ronavírus-járvány miatt alaposan megfogyatkozott diákcsa-
pattal kitértünk a hűség, a jól értelmezett hazafiasság kérdé-
seire is, hangsúlyozva, hogy a hűség voltaképpen jó döntések 
sorozata. Rámutattunk arra, hogy a hiteles keresztényi hazafi-
asság az Isten iránti elkötelezettségben gyökerezik, értéket félt 
és értékeket teremt. 

Hűségünk transzcendens hűség. A 85. zsoltár bölcsességét 
idéztük: „Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a menny- 
ből.”. Így nyert értelmet, hogy keresztény honszeretetünk mi-
ért nem állítható semmilyen propaganda szolgálatába. A lel-
kek között átívelő felelősség a magasságos hazát hirdeti, és 
ezért nem jelenhet meg benne a másnemzetiségű embertár-
saink iránt táplált meddő gyűlölet.

A késő délutánba hajló beszélgetés megint meggyőzött 
arról, hogy mindannyian - akik a prohászkás gyerekeket pe-
dagógusként terelgetjük - hálásak lehetünk a diákjaink több-
ségére jellemző együttműködő hozzáállásért, egyre érettebb 
egyéniségükért. 

Úgy hiszem, megértették a „Trianon 100” rendezvényso-
rozatban részt vevő diákjaink, hogy így lehetünk egy igaztala-
nul megcsonkított, miszlikbe tépett hazában itthon és otthon, 
derűs krisztusi szeretettel, Trianon mélységéből kilábalva. 

Mert történelmi otthonunk és hazánk van itt, a Kár-
pát-medencében, míg állandó hűséggel vár ránk odaát a Haza 
a magasban.

Budakeszi, 2020. november 24. 
Kovács András magyartanár

Pályázat
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Iskolánk abban a megtiszteltetés-
ben részesült, hogy a Nemzeti Tehetség 
Program által meghirdetett pályáza-
ton elnyertük a lehetőséget arra, hogy  
a ,,Trianon 100 - Összetartozunk” prog-
ramunkat támogatásukkal megvaló-
síthassuk. Szerencsémre engem is be-
választottak a részt vevő 18 tehetséges 
diák közé. Már ennek is örültem, mert 
az ismereteim Trianonról felszínesek 
voltak, és érdekelt a téma. 

Rengeteg érdekes programon vet-
tünk részt, melyeket Pelyachné Pin-
giczer Klára és Kleinhappelné Nagy Edit 

tanárnő kísért és koordinált. Egy csodá-
latos táborral kezdődött 2019 októberé-
ben. Először elbuszoztunk Várpalotára, 
ahol megtekintettük a Trianon-kiállí-
tást. Nagyon érdekes dolgokat állítottak 
ki: leveleket, plakátokat, tudnivalókat 
arról, hogy mit vesztettünk Trianonnal. 
Nekem nagyon tetszett, itt hallottam 
először igazán arról, hogy mi is történt 
1920-ban, és örültem, hogy ezt nagyjá-
ból meg is értettem. 

A múzeumlátogatás után elmentünk 
a szállásunkra, Iszkaszentgyörgyre, ahol 
3 napig tartózkodtunk. Kreatív foglal-
kozás keretében csoportonként egy-egy 
elcsatolt országrész történelmi múltjá-
val, gazdasági és társadalmi viszonyai-
val, jellegzetességeivel volt alkalmunk 
megismerkedni. A csoportok beszá-
moltak a szerzett tudásukról, majd eb-
ből összeállítottuk a régi Magyarország 
térképét, amelyet a tábor után ki is állí-

tottak iskolánkban. Pelyachné Pingiczer 
Klára tanárnő tartott egy rendhagyó 
történelemórát Trianonról, ami még 
jobban kiegészítette a tudásunkat. Fo-
dor András tanár úr pedig az irredenta 
dalokról, illetve a Trianonnak a zenére 
való hatásairól tanított. Megtanultunk 
néhány dalt is. Ez volt a kedvencem. 
A Trianonról való tanulás mellett volt 
időnk összeismerkedni (mert más osz-
tályokból is voltak diákok, akiket nem 
ismertem), kikapcsolódni, játszani. 
Rengeteget fociztunk és nevettünk. 

A koronavírus-járvány miatt sajnos 
félbemaradtak a  2019-es év 
második félévének a prog-
ramjai, de idén, 2020 szep-
temberétől újra belevágtunk. 
Ennek igazán örültem, mi-
vel már kíváncsi voltam arra, 
miket is tartogat még ez 
a program számunkra.  

Először tablókat készí-
tettünk régi magyar váro-
sokról. Nagyon szépek és 
tartalmasak lettek, órák kö-
zött olvasgattam őket. Ezt 
követően digitális tablókat 
állítottunk össze. Nekem 
ez is nagyon tetszett, az én 

csoportom például mindenféle Tria-
nonnal kapcsolatos tér-
képet gyűjtött össze. Még 
a várpalotai múzeumban 
láttam érdekes térképe-
ket, amelyeken egyes or-
szágok példáján szemlél-
tették, mi lett volna, ha 
elcsatolták volna az adott 
ország háromnegyedét. Ez 
szerintem nagyon szem-
léletes és meghökkentő 
volt. Azután egy hosz-
szabb programon vettünk 
részt: megtekintettük az 
Új világ született című ki-
állítást a budapesti Várkert 
Bazárban. Nagyon tanulságos volt, tele 
viaszfigurákkal, élethű építményekkel, 
például egy lövészárokkal, berendezett 
szobákkal, idézetekkel. A tárlatvezető 
érdekesen mondott el mindent. Nagyon 

jó volt bővebben hallani a trianoni bé-
keszerződés előzményeiről, vagyis az 
első világháborúról, mert már tudtam, 
hogy mi az a Trianon. Egy idézetgépből 
kaptunk idézetet is, nekem még mindig 
megvan, ez lesz a kiállításról való kézzel 
fogható emlékem.  

Ezután megint egy hosszabb prog-
ram következett: a trianoni műsor ösz-
szeállítása. Ezt is nagyon élveztem. Ez 
valóban közös munka volt, amelyen ta-
nárok és diákok közösen gondolkodtak, 
hogyan tudunk méltón megemlékezni 
erről a százéves évfordulóról. 

Tehetségprogramunk lezárásaként 
egy kerekasztal-beszélgetésen vettünk 
részt tanárainkkal, és az itt elkészített 
interjúkban összegeztük az egy év során 
szerzett tapasztalatainkat.

A ,,riporterkedés” nagyon izgalmas 
volt. Még soha nem csináltam ilyet, de 
amikor benne voltam, nagyon élveztem. 
Megismerhettem néhány tanuló tehet-
ségprogramhoz, Trianonhoz fűződő 
gondolatait, érzéseit. A többiek vélemé-
nyét meghallgatni különleges élmény 
volt.  

Mindent, amit a program el akart 
érni, nálam elérte: fejlődött a kreati-
vitásom, megismertem új embereket, 
rengeteget tanultam, és jobban megis-

mertem, megszerettem a hazámat. Re-
mélem, máskor is részt vehetek ilyen 
programban, mindenkinek meg kellene 
tapasztalnia hasonló élményeket. 

Nagy Katinka 9. a

TRIANON 100  
Összetartozunk 2019-2020 
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Monori Nándor
• Milyenek az első tapasztalatok a ta-
nítással és a diákokkal kapcsolatban?

Kifejezetten jók. A diákok nagyon 
fogékonyak a legtöbb olyan dologra, 
amit eddig megpróbáltam átadni nekik, 
ez pedig a saját motivációmra is jó ha-
tással van. 

• Másmilyenek a diákok most, mint 
akkoriban, amikor elhatározta, hogy 
tanár lesz?

Vannak átfedések, hiszen még csak 
6 év telt el, ugyanakkor már érződik 
az, hogy másik generációról beszélünk. 
A mostani diákokat sokkal nyitottabb-
nak gondolom a tanárok irányába, mint 
néhány éve mi voltunk, és ez nagy po-
zitívum.

• Nem bánta meg a döntését?
Jelli Klára tanárnővel hamar be-

kerültünk a mély vízbe, hiszen még 
mindketten a gyakorlatunkat végezzük 
párhuzamosan a tanítással, ugyanak-
kor azt gondolom, lassacskán meg-
tanultunk/megtanulunk úszni benne. 
Az egyetemi évek elgondolkodtattak, 
hogy ténylegesen a tanári pályát sze-
retném-e választani, de az elmúlt fél-
egy év megerősített abban, hogy jó 
úton indultam el.

• Mi volt a kedvenc tantárgya a gimis 
évek alatt?

Testnevelőként adja magát a vá-
lasz, hogy a testnevelés, de az igaz-
sághoz hozzá tartozik, hogy engem 
a biológia is nagyon vonzott, így 
mindkettőt a kedvencemnek monda-
nám.

• Melyik „oldalon” jobb állni? (tanár, 
diák – sötét,világos)

Nehéz kérdés, hiszen diákként ki-
sebb a felelősség, viszont tanárként le-
hetőségem nyílik arra, hogy valamit én 
is átadjak a diákoknak abból, amit én 
kaptam a prohász-
kás 8 évem alatt. 
Ha mindenképp 
választani kell, 
akkor tanárként 
most valamivel 
jobb a folyosókon 
sétálni, bár a ta-
náriba néha még 
furcsa belépni. 

• Hogy tetszik 
a Prohászka?

Sokat válto-
zott, mióta mi 
e l b a l l a g t u n k . 
Amennyire én lá-
tom, a klasszikus 

prohis értékek mellett most sokkal 
nyitottabb a suli a modernebb irányvo-
nalra, és ez szerintem nagyon pozitív. 

• Van-e fontos üzenete az adventi 
időszakra?

Advent mindig az az időszak, 
amikor egy kicsit lelassít az ember, és 
jobban odafigyel a körülötte levőkre. 
A jelenlegi nehéz helyzetben ezt kü-
lönösen fontosnak tartom, így arra 
kérnék mindenkit, hogy fokozottan 
figyeljünk egymásra és a saját egész-
ségünkre is! 

Balogh Dániel

• Milyenek az első ta-
pasztalatai a tanítás-
sal és a diákokkal kap-
csolatban?

Nagyon csodásak, sze-
retem az osztályaimat. 
Vannak sikerélményeim, 
ugyanis sokan nagyon szé-
pen tudják a mondatelem-
zést. Néhányan kevésbé, 
de ott is látom a fejlődést, 
úgyhogy pozitívak az első 
tapasztalatok. Az is nagyon 
pozitív, hogy az irodalmat 
nagyon szeretik minden 
osztályban. A nyelvtant 
kevésbé, de azon is próbá-
lok változtatni, hogy azt is 
megszeresse mindenki.

• Melyik osztályokban tanít a tanárnő?
Az 5.a, 5.b, a 8.a és a  9.b osztályban. 

• Mások-e a diákok most, mint ami-
kor a tanárnő és társai elhatározták, 
hogy a tanári pályát választják?

Nem, pont olyanok, mint korábban. 
A fiatalok akkor is elevenek voltak, szeret-
tek élni. Most is elevenek, szeretnek élni, 
feszegetni a határokat, ilyen szempontból 
hasonlóak. Olyan szempontból kicsit má-
sok, hogy bár én is a digitális kor gyermeke 
vagyok, de a mostani korosztály már még 
inkább okostelefonnal a kezében született. 

• Nem bánta meg azt a döntést, hogy 
a tanári pályát választotta?

Dehogyis! Nagyon élvezem, itt nem 
lehet unatkozni sosem.

Bemutatkoznak 
új tanáraink

Berente Kinga
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• Milyenek az első tapasztalatok 
a tanítással és a diákokkal kapcso-
latban?

Én nagyon élvezem, szeretek bejárni 
minden nap az iskolába. Rendesek, 
kötelességtudóak a gyerekek. Csupa 
életvidám arcot látok nap mint nap, ami 
engem is felvidít, ráadásul nagyon sze-
retetteljes a légkör mind a diákok, mind 
a kollégák között. Ilyen körülmények 
mellett a tanítás is könnyedén megy, 
nem mondom, hogy nem izgultam az 
elején, de szerencsére elmúlt, és azt 
érzem, hogy minden a rendes kerékvá-
gásban halad.

• Másmilyenek a diákok most, mint 
akkoriban, amikor elhatározta, 
hogy tanár lesz?

Alapvetően azt gondolom, hogy 
annyira sokat nem változtak a diákok, 
csak épp annyit, amennyit én is az évek 
alatt. 

• Nem bánta meg a döntését?
Egyáltalán nem, sőt...

• Mi volt a kedvenc tantárgya a gi-
mis évek alatt?

Természetesen a testnevelés, bármit 
is csináltunk, mindig élveztem az órát. 
Mai napig több mindent fel tudok idéz-
ni, a sok partizánozás/kidobós tisztán él 

a fejemben. Mindig is nagyon szerettem 
mozogni, sportolni, bármiről is volt szó.

• Melyik „oldalon” jobb állni? (ta-
nár, diák – sötét, világos)

Azt érzem, hogy a tanár létnek meg-
vannak a nehézségei, de nagyon szere-
tem, hogy én alakítom ki az órák mene-
tét, én szabhatom meg a kereteket, és ha 
jól csinálom, visszaköszön a gyerekek 
viselkedésében. Nagy kihívásnak élem 
meg mindemellett, de szeretem az ilyen 
helyzeteket, azért gyerekként egysze-
rűbb volt csak végrehajtani, amit a ta-
nár mond. Tehát a sötét oldal a nyerő!

• Hogyan tetszik a Prohászka?
Nagyon jól érzem magam itt, jó ide 

„hazatérni”. Jófejek a kollégák, mindenki 
segítőkész, könnyen be tudtam illeszked-
ni és felvenni a ritmust. Persze ehhez nagy 
előnyöm volt, hogy ide jártam 8 évig, sok 
mindenkit ismertem már. Lényegében 
megvalósult, amire számítottam. 

• Van-e fontos üzenete az adventi 
időszakra?

A múlt vasárnapi misén a jezsuiták-
nál a prédikációban mondta egy atya, 
hogy legyünk éberek, és tudjunk meg-
állni az olyan történésekben, amikor 
valami felidegesít, vagy kapunk valami 
olyat, amivel nem tudunk mit kezde-

ni, maradjunk meg ebben az érzésben, 
próbáljuk meg ne továbbadni másnak, 
álljunk meg, hogy ebbe a helyzetbe be 
tudjon lépni az Isten vigasztalása. Erre 
bátorítok mindenkit!

Balogh Dániel

• Mi volt a kedvenc tárgya diák ko-
rában?

A magyar természetesen. Azt na-
gyon-nagyon szerettem, azon belül is 
a nyelvtant, azt mindig! Abban mindig 
osztályelső voltam. Irodalomból volt, ame-
lyik korszakot nagyon szerettem, illetve va-
lamelyik szerzőt, és valamelyiket kevésbé. 
Illetve a hittan az, amit nagyon szerettem.

• Ezek szerint nem volt kérdés, hogy 
a tanári pályán belül melyik tantár-
gyakat szeretné tanítani?

Igazából nem volt kérdés, mert 
édesanyám is magyartanár volt, én is 
magyartanár lettem. Illetve a hittan is 
nagyon közel állt hozzám, így ez sem 
volt kérdés.

• Akkor ezért van, hogy a tanárnő 
tartja általában az osztálykirándu-
lásokon, osztálynapokon a hittanos 
részét a programnak?

Igen ezért van. Szeretnék másokat 
is kicsit közelebb vinni Istenhez, ez na-
gyon nagy célom, remélem sikerül.

• Ez nagyon szép gondolat! Úgy ér-
zem már félig válaszolt a következő 
kérdésre is: miért választotta a taná-
ri pályát? Ki volt, vagy mi volt, ami 
miatt először megfordult a fejében, 
vagy amitől megszerette?

Igazából példaképem leginkább 
édesanyám és édesapám volt. Az is egy 
érdekesség, hogy a nevemet is nem Szent 
Kinga után kaptam, hanem édesanyám 
először tanítói diplomát szerzett, és ahol 
először tanított egy elsős osztályban, ott 
kettő kitűnő tanulója volt: Kinga és Bri-
gitta. Egyikük után nevezett el Kingának. 

Háttérben szokásos közjáték: Tanár-
nő!? (érthetetlen felvetés) …..

Majd az osztályból valaki: A tanárnő 
szeret minket? (hangzavar) 

Berente tanárnő: Persze!
Osztály: Jaj de jó!

• Hogy tetszik tanárnőnek a Pro-
hászka, mint közösség?

Szerintem itt egy nagyon jó ösz-
szetartó közösség van. Azt pozitívan 
tapasztalom, hogy ugyan az osztályo-

kon belül sok a hiányzó, de az ittlévők 
folyamatosan küldik nekik a házit. 
Nagyon pozitív, hogy próbálják segí-
teni egymást. Másrészt - a kollégákat 
tekintve - a tanári karon belül is sok 
segítséget kaptam mindig. Ez nekem 
nagyon pozitív.

• Elérkeztünk az utolsó kérdéshez. 
Tanárnőnek  melyik „oldal” tetszik 
jobban? A tanári vagy a diákok ol-
dala? A sötét vagy a világos oldal?

Gimnazistaként nagyon szerettem 
iskolába járni. Kicsit eleven diák vol-
tam, és most már látom annak az árny- 
oldalát is, hogy milyen az, ha egy 
diák eleven így, a tanári oldalról. De 
alapvetően mindkét oldal tetszik. Di-
ákként is szerettem iskolába járni és 
tanárként is! Mindig örömmel jöttem 
az iskolába!
Köszönjük, és további szép napokat 
kívánunk Önnek a Prohászkában!

Joó Piroska,  
Földváry Katalin (8.a)

Jelli Klára
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A karanténról a diák
Már sokadik hete vagyunk karantén-

ban a vírus miatt, élvezzük az előnyeit és 
szenvedjük a hátrányait.

Az elején nagyon nehéz volt megszok-
nom az új helyzetet, mivel még működött 
a napi ritmusom. Fura volt, hogy nem me-
gyek ki a buszmegállóba reggel, és nem ta-
lálkozom a többiekkel. Az online tanítás is 
nagyon nehéz volt. Nem értettem, hogyan 
működik a program, mit kéne csinálni, 
hova kéne feltölteni a házit.

Szerintem mindezek mellett a pá-
nikot volt a legnehezebb elviselni. Azt, 
hogy senki nem tudja, hogy mi ez 
a vírus, és azok, akiket nagyon szere-
tünk, veszélyben lehetnek.

Ugyanakkor először nagyon örültem 
ennek az egésznek, ahogy szerintem 
sokan mások is, de ahogy teltek a na-
pok, felborult a napirendem, az étke-
zési szokásaim, és kezdett kiütközni az 

emberekkel való érintkezés hiánya is. 
Mivel a barátaimmal nagyrészt az isko-
lában találkozom, ezért nagyon nehéz 
állandóan csak a családtagjaimmal egy 
légtérben lenni, amit persze az is meg-
nehezít, hogy van két csodálatos, de 
idegesítő kishúgom, akikkel a „halálba 
kergetjük” egymást. Tiszta felüdülés volt, 
ha valamelyik barátnőmmel beszélget-
hettem valamennyit. Mivel nem voltak 
edzéseim, ezért teljesen eltunyultam, és 
természetesen nagyon nehezen tudtam 
rávenni magam, hogy bármit is kezdjek 
magammal.

Az online tanítás, mint írtam, kezdet-
ben nagyon nehéz volt. Mivel nem va-
gyok egy számítógépzseni, ezért úgy kel-
lett szenvedni az egész családnak, mire 
kitaláltuk, mit hogyan kell működtetni. 
Mostanra már egész jól megszoktam, 
bár hiányzik az órák személyessége. Ez 

a kamera ellenére sem ugyanaz. Igaz, 
hallok mindenkit, de nem érzékelem 
a jelenlétüket. Meg természetesen a házi 
feladatok sem olyanok, mint az iskolá-
ban, mert ha elfelejtem az egyik tantár-
gyat megnézni, akkor arra eszmélek fel, 
hogy lekéstem a határidőt. Néha olyan 
kavarodás van a fejemben, hogy már 
nem is tudom, mit kéne beadni aznapra, 
vagy másnapra. 

Mint minden rossz dolognak, ennek 
a helyzetnek is vannak előnyei. Például így 
több időm jut azokra a dolgokra, amiket 
iskola után csinálnék, mivel nem kell meg-
tennem egy 30 perces busz utat, és sokkal 
többet vagyok együtt a családommal, mint 
normális esetben.

Úgyhogy szerintem a karanténnak 
és az online tanításnak vannak pozitív és 
negatív oldalai is.

Kárász Bodza, 11.B

Sportolási, életmódbeli tanácsok a járvány idején
A „Maradj otthon!” felhívás nem jelenti azt, hogy friss le-

vegőre és mozgásra ne lenne szükségünk, azonban be kell tar-
tanunk néhány alapvető szabályt, amennyiben kimozdulunk 
sportolni a falak közül.

Testmozgásra és főleg: szabad levegőn történő mozgás-
ra a koronavírus járvány idején is szükség van. A rendsze-
res sportolás az egyik legjobb immunerősítő. A WHO aján-
lása szerint iskoláskorú gyermekek számára az egészséges 
testi, pszichés és idegrendszeri fejlődéshez legalább napi 60 
perc közepes vagy nagy intenzitású testmozgás szükséges. 
A rendszeres fizikai aktivitás elengedhetetlen a szövetek 
megfelelő vérellátásához, végeredményben növelve a szer-
vezet ellenálló képességét, amire különösképp szükségünk 
van fertőzés esetén.

minden mozgás számít!
Napi minimum 30 perc közepes/magas intenzitású 

kardio mozgás (futás, kocogás, kerékpározás) és hetente 
kétszer félóra izomerő-növelő mozgás, azaz erősítés lenne 
fontos. Emellett lényeges, hogy óránként pár percet mo-
zogjunk-sétáljunk, és naponta legalább 10000 lépést te-
gyünk meg. A  mozgásnak egyébként bármilyen formája 
– például a lépcsőzés és a házimunka is – jelentőséggel bír. 

Szerencsére a mi iskolánk gondoskodott a karantén 
alatt is, és gondoskodik most is a rendszeres mozgásról, 
a testnevelés órák megtartásáról, a nyári sporttáboro-
kat is meg lehetett tartani. Reméljük, hogy hamarosan 
újra lehet edzésekre járni és versenyezni is.

Takács-Cordova Carolina és Frank Villő (8.a)
A képek forrása  

a Prohászka Online Tesi Facebook-oldal
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4 X 4 kulcs  
a sikeres (otthoni) tanuláshoz

A karanténról a tanár
Márciusban egyik napról a másikra 

kellett otthonról folytatnunk a munkát. 
Folytatni? Hogyan? 

Mindannyian használjuk 
a számítógépet, de a Teams-et 
többségünk nem ismerte. Úgy kellett 
a tanítványainknak segíteni, hogy 
sokszor csak egy-egy kis lépéssel 
jártunk előrébb náluk.

Tehát tanultunk mi is. Sokat. Megta-
nultuk használni az új felületet, feltenni 
a feladatokat, ellenőrizni, visszajelezni, 
majd alkalmazni az osztályfüzetet, a rajztáblát, felkutattunk di-
gitális tananyagokat…

Mennyire megváltoztak a napok! Soha nem töltöttünk ennyi 
időt a számítógép előtt.

Mennyire megváltozott az iskola! 
Mindig csendre intünk benneteket, 
de ez a csend nélkületek sűrű volt és 
ijesztő. 

S közben próbáltunk vigyázni. 
Vigyázni az egészségünkre, a csalá-
dunkra, a kapcsolatainkra: diákja-
inkkal, kollégáinkkal.

Sokat gondolkodtunk azon, hogyan 
tudunk nektek segíteni abban, hogy 
ebben a kicsit sem könnyű helyzetben 
ügyesen boldoguljatok.

Így született a 4x4 kulcs a tanuláshoz, amelyet most 
ezeken a lapokon is közreadunk, hiszen nem csak karantén 
idején lehet hasznos a kulcsok használata. Nyitogassátok 
sikerrel velük a tudás kapuit!

Nagy Katalin

KAPCSOLAT

Ápolj élő kapcsolatot Istennel, imádkozz!

Fordulj türelemmel, szeretettel családtagjaid felé!

Tartsd a kapcsolatot az osztályfőnököddel, tanáraiddal!
Ha nem értesz valamit, kérdezz!

Ha túl soknak/túl kevésnek, túl nehéznek/túl könnyűnek találsz valamit, jelezd!

Beszélgess a barátaiddal, ha igénylik, segíts nekik!

TERVEZÉS

Tervezd meg a napodat! 
Este értékeld, mennyire tudtad megvalósítani, amit elgondoltál!

Készíts heti tervet is! 
Erre is tekints vissza hétvégén!

Legyen naptárad! 
Jegyezd fel, ha feladatot kapsz!

Tartsd be a megadott határidőt!

TUDATOSSÁG

Amit most megtanulsz, a tiéd marad!

Legyen célod! Ne veszítsd szem elől!

Vezesd a füzeteidet tovább!

Légy hatékony, takarékoskodj az időddel!
Alkalmazd az eddig tanult tanulásmódszertani fortélyokat: 

pókábra, fürtábra, vázlat, szemponttáblázat, gondolattérkép…!

EGYENSÜLY

Mozogj rendszeresen!

Ételed legyen tápanyagokban, vitaminokban, rostokban gazdag! Óvakodj a felesle-
ges kalóriák bevitelétől!

Hallgass jó zenét, énekelj, alkoss, éld meg és ki a kreativitásod!

Pihenj, aludj eleget (ne sokat, ne keveset)!
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mozgás
Az idén nyáron „elstartolt” az első prohászkás szervezésű 

napközis táborunk, a résztvevő diákok és tanárok legnagyobb 
örömére. Hosszú idő után először ismét gyerekzsivaj verte 
fel az iskola csendjét; boldogan találkoztak ismét egymással 
az osztálytársak és barátok. Rövid eligazítás után Csiszér ta-
nárnő és Pitter tanár úr vezetésével jókora túrára indultunk, 
a cél a Csergezán-kilátó volt, viszont addig nem jutottunk el: 
a számháborúzás és a rögtönzött gombaismereti tanfolyam 
miatt még a cél előtt vissza kellett fordulni. Fáradtan és eny-

hén elcsigázottan 
ért vissza a tár-
saság, de a meleg 
ebéd jobb kedvre 
derített minden-
kit. A túra meg-
beszélésével és 
tervezéssel zártuk 
a napot, másnap 
iskolai helyszí-
neken folytattuk 
a nyári tábort.

Kedden és szer-
dán iskolai helyszí-
neken folytatódott 
a táborozás: Samu 
tanárnő matema-
tikai, logikai fel-
adványokkal és 
társasozással kö-
tötte le a gyerekek 
figyelmét, mi pe-

dig Hellner tanárnővel izgalmas és vicces sportos feladatokkal 
tettük próbára a társaságot. A jóízű ebéd után mindig volt egy 
kis lehetőségünk csendes pihenőre. A gyönyörű nyári időt is 
igyekeztünk kihasználni, úgyhogy a naptej is fogyott rendesen.

Intenzív utolsó nappal zártuk a napközis tábort: 
hajnali 5-kor kezdett a gombászó különítmény a Ko-
pasz-hegy alatti erdőben, ahol gazdag zsákmányra lel-
tünk. A délelőtt folyamán különféle versenyekkel tet-
tük próbára képességeinket: játékos sportváltó, kvíz- és 
keresztrejtvények, hogy› győzzük le Samu tanárnőt 
társasjátékozásban (lehetetlen), volt sütizés, ünnepélyes 
eredményhirdetés és vidám nyári búcsúzás. 

Balogh Dániel

PROHÁSZKÁS 
NAPKÖZIS TÁBOR
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SZARVASI SPORTTÁBOR 2020

Nagy nagy örömmel értesítünk mindenkit,  hogy 
két kis csodával bővült a Prohászka nagy családja 
és a testnevelés munkaközösség: Hellner Donáta ta-
nárnő december 2-án adott életet szépséges ikreinek, 
Lillának és Leventének. Szeretettel gratulálunk a szü-
lőknek, várjuk, hogy mielőbb láthassuk a csöppségeket.

Ismét egy csodálatos hetet tölthettünk a Holt-Körös part-
ján az iskolai sporttáborban. Július 27-én 33 diák résztvevővel 
érkeztünk meg a békési kisvárosba: a gyönyörű nyári időnek 
köszönhetően zavartalan lehetőségeink voltak a sportolásra 
és strandolásra. A napi két edzés mellett kipróbáltuk, hogyan 
kell egyensúlyozni a SUP-okon, kenus vízitúrán csodáltuk 
meg a holtág gyönyörű élővilágát, strandröplabda-bajnoksá-

gon mértük össze tudásunkat. Sokat nevettünk, be- és felavat-
tuk újonc táborozóinkat, „hülyénvízbeugró” bemutatót szer-
veztünk, ahol fogalommá vált a „Kalman”! Köszönjük szépen 
a Prohászka Alapítvány támogatását, csodás élményekkel let-
tünk gazdagabbak. 

2021. július 26-án újra találkozunk! 
Balogh Dániel

szArvAs 2020
Idén is megtartottuk a sporttábort, 

amit Szarvason töltöttünk el.
A szállásunk ebben az évben is 

a Holt-Körös partján állt, így a fá-
rasztó edzések után volt időnk jókat 
fürdeni. A vízi sportokat is kipróbál-
hattuk, mint például a kenuzást vagy 
a suppozást, amelyek nagyon izgal-
masak voltak. Az edzések a strand-

röplabda-pályán és a csarnokban 
folytak, ezek jól kifárasztottak min-
ket. A szarvasi röpis barátaink idén 
sok izgalmas meccset biztosítottak 
nekünk. Idei évben is megrendez-
tük a strandröplabda-bajnokságot, 
a meccsek délutánonként folytak. 
Ezek nyertesei: 
FőgimnAzistáknál: 
1. Brückner Orsi / Matkó Bendi
2. Sóti Virág / Somkuti Márton 
3. Matkó Zsófi / Lendvay Tardos és Sza-
bó Luca/Huber Máté

AlgimnAzistáknál:
1. Matkó Juli / Takács Cordova Carolina 
2. Csallai Panna/Tarczali Bianka
3. Endele Kíra/Bereznai Blanka

Szerintünk ez a tábor minden évben 
nagyon jó élmény, hiszen barátok vesz-
nek körbe és közben kedvenc sportun-
kat űzhetjük.

Nagyon köszönjük a szervező taná-
roknak ezt a sok élményt!

Mrenkó Zsófi, Matkó Júlia, 
Csallai Panna (8.b)

GÓLYAHÍR
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Őszi fotózás

Fotópályázat
A pályázatot a tavalyi évben Rácz 

Mátyás kollégánk osztályfőnökként 
hirdette meg a saját osztályában. 
Az ő tapasztalata és beszámolója alap-
ján építettük be természettudomá-
nyos munkaközösségünk éves mun-
katervébe.

Az idei évben kiszélesítettük a teljes 
ötödik és hatodik évfolyamra. A felhí-
vás plakátját rajzórákon a gyerekek ké-
szítették el a kollégák segítségével.

A pályázatra 62 pályamű érke-
zett. A pályázat kiírásában csak any-
nyi szerepelt, hogy az „ősz” témakör-
höz kell kapcsolódnia az elkészült 
fotónak. Nem volt speciális tartalmi 
megkötöttség, így nagyon sokféle pá-
lyamű érkezett a tájképektől egy-egy 
őszi termés képén át az őszbe borult 
növények fényképéig.

Az előzetes egyeztetések alkalmával 
megbeszéltük, hogy a pályázat értéke-

lésébe főgimnazistákat és kollégákat 
is bevonunk. Az ő segítségükkel fog 
megtörténni a pályaművek értékelése. 
Az értékelés során az első hat helyezés-
ről döntünk, illetve a helyezések mellett 
különdíjakkal jutalmazzuk a különle-
gesre sikerült fotókat.

Köszönjük az előkészítésben, a kiál-
lítás kialakításában, a pályázat értékelé-
sében résztvevő kollégáink munkáját!

Szabó István

Számomra az ősz kicsit az elcsendesülés, ugyanakkor a vi-
dámság évszaka is.

Nézzünk csak az erdőre: csupa szép, vidám szín: sárga, 
narancssárga, piros, bordó, barna zöld. Ezt ilyenkor nagyon 
jó megörökíteni, gyönyörű fényképeket lehet készíteni. Talán 
a fényképezőgépen, telefonon keresztül még szebbnek látjuk 
az erdőt, a tájat. A színes levelek, piros háztetők nagyon jó 
kombinációt alkotnak. Ha esetleg víz is van a közelben, az is 
szépen illik a képbe. Az erdőben gombák, állatok is élnek, de 

találkozhatunk szeptemberben az őszi kikericcsel is. De nem 
csak az erdőben van ám ősz!  A kertekben a díszcseresznye, 
a vadszőlő, a krizantém is igen szépen mutat. Szép lehet még 
a vörös levelű mogyoró és a magyar tölgy is. Hogy csak néhá-
nyat említsünk.

Ilyenkor nagyon-nagyon szép fotókat lehet „lőni”, főleg jó 
helyről (kilátó, ablak, domb, hegy.). A fotózás lehetősége hívo-
gat, hogy a természetet járjuk, és csodáljuk.

Demetrovics Zselyke (5.b)

Az ősz és az őszi fotózás
Az ősz az év legszínesebb évszaka, ren-

geteg gyönyörű természeti jelenséggel ta-
lálkozunk ekkor. Sok gombát és lehullott 
falevelet láthatunk, amikor sétálunk az 
erdőben. Sok ezer szín és sok ezer árnya-
lat keverékéből állnak össze ezek a csodás 
képek. A képek megőrzésével csodás tája-
kat nézhetünk évekkel később is. A fotók 
akkor jók, ha elkapjuk a legérdekesebb 
pillanatot, és ezekben a pillanatokban az 
ősz bővelkedik. Évekkel később is felele-
veníthetjük az őszi emlékeket. Ilyenkor 

a természetben bármit érdemes 
lefotózni, megörökíteni. Akár egy 
fát is, ami más évszakokban a legál-
talánosabb látvány, de ebben az év-
szakban a legvonzóbb a fényképező 
számára.

Az 5. b-s fiúk ezért szeretnek ké-
peket készíteni, és ezért szeretik az 
őszi természetet.

Összegyűjtötte: 
Serly Sebestyén, segítettek:  

Nagy Nimród és Paulik Bálint (5.b)
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Adventi ima
Urunk, Jézus Krisztus, 

teremts bennünk csendet,
hogy az adventi időben 

Rád, a Te szavadra,
útmutatásodra, szeretetedre 

figyelhessünk.
Teremts bennünk csendet, 

hogy lelkünk mélyén
meghalljuk bűnbánatra 

hívó szavadat!
Teremts bennünk csendet, 

hogy meghalljuk
az adventi örömhírt: 

emberként fogsz megszületni.
Teremts bennünk csendet!

A hit ajándékát 
elfogadó csendet.

A Te titkaidat 
elfogadó csendet.
A Te szeretetedet 
elfogadó csendet.

A Megváltó érkezését 
váró csendet.

A lélek mélyén megszülető 
öröm csendjét.

Hiszek, Uram, erősítsd bennem, 
bennünk a hitet!

Amen.


