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A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE
Szívből kívánom a Bencé s Diákszövetsé g leköszönő elnöksé ge
nevé ben Szent Benedek atyánk magyar családja minden tagjának
a Betlehemi Kisded bősé ges áldását é s kegyelmé t.
Faber Mikló s
Karácsonyra: E-vangé lium e-mail-ben
1. Az E-vangé lium lista a Szombathelyi Egyhá zmegye
honlapjá nak (www.szombathely.egyhazmegye.hu) gondozá sá ban készül 2004. jú lius 9. ó ta. Az evangélium ezen kívül
elérhető még a Magyar Katolikus Egyhá z (www.katolikus.hu), a
Magyar Kurír (www.magyarkurir.hu), a Liturgia Online
(www.liturgia.hu) weboldalakon, valamint tö bb má s plébá niai
vagy kö zö sségi honlapon is a feliratkozá si lehető séggel együtt.
Az oldalak értelemszerűen naponta automatikusan frissülnek.
A honlapszerkesztők figyelmébe ajá nlom, hogy lehető ség
van arra, hogy beé pítsé k saját honlapjukba a tartalmat. Ez
ügyben Fehé r János webmasterhez lehet fordulni a
fjk1969@gmail.com címen.
2. Az e-vangé lium e-mailben lista cé lja, hogy a feliratkozottaknak minden nap eljuttassunk egy kis lelki csomagot:
az aznapi evangéliumot, egy hozzá kapcsoló dó elmélkedést és
egy imá dsá got. Mindehhez idő nként aktuá lis informá ció k is
kapcsoló dhatnak.
3. Az evangé liumi ré szt nem talá lomra vá lasztjuk, hanem a
katolikus egyházi é v liturgikus rendjé nek megfelelően
vesszük. A küldö tt evangélium megegyezik azzal, amit aznap
a szentmisén részvevő k hallhatnak. Az elmélkedések a szö veg
megértését igyekeznek elő segíteni, hétkö znapokon rö videbb,
vasá rnap és ünnepnapokon hosszabb formá ban.
4. Az imádságot, kérem, lehető leg egymásé rt é s lelki
közössé günk erősödé sé é rt mondjuk. Imá t hozzá m eljuttatott
levélben lehet kérni, s ö rö mmel veszem, ha a jö vő ben is
küldö tö k imá dsá gokat, amelyeket fel tudok haszná lni.
5. Az e-mailes olvasás nem helyettesíti a szentmisé t, a
szentgyó ná st, a szentá ldozá st, sem má s szentségek felvételét.
Nem pó tolja tová bbá az egyhá z életében való kö zö sségi
részvételt, az irgalmassá g cselekedeteinek gyakorlá sá t, a bö jti
gyakorlatokat vagy má s egyhá zi tevékenységeket, amelyek az
aktív keresztény életben szerepet já tszanak. Nem mentesít az
egyhá zi kö telezettségek (pl. az egyhá zkö zségi hozzá já rulá s
fizetése) aló l. Szá munkra, papok szá má ra nem helyettesíti az
Evangélium élő szó ban tö rténő hirdetését. Az ingyenes „szolgá ltatá s" a kereszté ny é let „tortájának” egyetlen szelete.
Aki megkó stolja, remélhető leg kedvet kap ahhoz, hogy az
egész tortá t megegye. Ez nem torkossá g, hanem elkö telezettség. Ne féljetek, nem rontjá tok el tő le a gyomrotokat, de
fő leg nem az életeteket!

6. Az e-mailt reggelente 5 óra 10 perckor küldi ki a program.
A legtö bben azonnal meg is kapjá k, de elő fordulhat, hogy
egyes levelező rendszerek (yahoo, freemail, axelero) csak
ó rá kkal késő bb kézbesíti a levelet egyeseknek.
7. A lista egyirányú, tehá t a tagok nem küldhetnek egymá snak
levelet, mert ez tú l nagy e-mail forgalmat jelentene, aminek
való színűleg senki sem ö rülne. Észrevé telekkel é s javaslatokkal a lista gazdá já hoz, Horváth István Sándor (Ph 88)
szombathelyi egyhá zmegyés paphoz lehet fordulni a
his1969@gmail.com címen.
8. Feliratkozni a fenti honlapok bármelyiké n lehet. Ha
valakinek gondja lenne, kérem, juttassa el hozzá m e-mail
címét és a nevét, legalá bb egy mondattal utalva arra, hogy fel
szeretne iratkozni, s szívesen felírom.
9. Mivel reklá mra nincs lehető ségünk, a lista úgy terjed, hogy
a tagok internettel rendelkező bará taik és ismerő seik kö zö tt
terjesztik. Ez az evangélium terjesztésének kivá ló lehető sége
és formá ja mindenki szá má ra. Kö szö nö m mindenkinek e téren
mutatott eddigi és kérem tová bbi lelkesedését! Listá nknak
jelenleg tö bb, mint 3300 tagja van Svédorszá gtó l Dél-Afriká ig,
Kanadá tó l Ausztrá liá ig, fiatalok, felnő ttek és idő sebbek, papok,
szerzetesek, nő vérek és vilá gi hívek, katolikusok vagy má s
felekezethez tartozó keresztények, valamennyien magyarok
vagy magyarul tudó k.
10. Az atyák számára, akik a mindennapi prédiká ció hoz
szeretnék felhaszná lni az elmélkedéseket, 2005. novemberé től lehető ség van arra, hogy egy nappal korábban kapjá k
meg a lelki csomagot. Erre a szolgá ltatá sra nem lehet kívülrő l
feliratkozni. Akik élni szeretnének a lehető séggel, kérem küldjék el nevüket, egyhá zmegyéjük nevét és e-mail címüket a
his1969@gmail.com címre, jelezvén, hogy egy nappal korá bban kérik az e-vangéliumot, s felírom ő ket a külö n listá ra.
(Rendszeresen igeliturgiá t végző lelkipá sztori kisegítő k
szá má ra is rendelkezésre á ll e lehető ség.)

Küldöttgyű lé sünk

A tová bbi teendő k elő készítésére a rendi alelnö k, Cirill atya
2005. december 10-re ö sszehívta a hivatalban lévő
elnö kséget. Az elnö kségi ülés legfontosabb feladata, hogy
kitűzze
az
esedékes
küldö ttgyűlésnek,
ill.
hatá rozatképtelensége esetére a megismételt küldö ttgyűlésnek
az idő pontjá t.
Nyomatékosan kérjük mi is a területi szervezetek elnö keit és
a küldö tteket, hogy mivel a küldö ttgyűlés csak a küldö ttek legalá bb kétharmadá nak részvételével hatá rozatképes, igyekezzenek minél nagyobb szá mban részt venni az elnö kség á ltal
ö sszehívandó küldö ttgyűlésen! (Meghívó t mindenki kap!)
A szerkesztő sé g

A 2005. november 26-i küldö ttgyűlés, a BDSZ legfelső bb
dö ntéshozó szervének ülése, amelynek napirendjén a tisztú jítá s szerepelt, a résztvevő küldö ttek alacsony létszá ma miatt
hatá rozatképtelen volt, így hatá rozatokat nem is hozhatott.
Jelenleg a BDSZ elnö kségében nincsenek a küldö tt
gyűlés á ltal vá lasztott tisztségviselő k, a területi szervezetek
elnö kei és a rendi alelnö k azonban hivatalban maradtak. Tehá t
a BDSZ a ható sá gok elő tt és a való sá gban is, tová bbra is
műkö dő képes.

A hit hallá sbó l fakad – írta Szent Pá l apostol egykor a ró maiaknak (Ró m10,17), de napjainkban hozzá tehetjük, hogy a hit
olvasá sbó l is fakadhat, Krisztus tanítá sá nak olvasá sá bó l. Ezért
tehá t olvassá tok, éljétek és hirdessétek az evangéliumot! –
Figyelmeteket megkö szö nve, szeretettel és imá val:
István atya (Ph 88)
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Szent Benedek Iskola, Budapest, Fő utca
Bá r az iskolá nak ma má r nem a bencés rend, hanem a Legio
Christi szerzetesrend a fenntartó ja, a Szent Benedek Kulturá lis
Alapítvá ny-alapította iskolá t most is a magunkénak tudjuk.
Velünk együtt az iskola jelenlegi igazgató ja, Tó th Gábor (apó sa
pannonhalmi bencés diá k, negyedik gyermeke Bence) is
egyetért abban, hogy Szent Benedek szellemét tová bbra is
külö nlegesen hangsú lyozza és á polja az iskola.
Ennek a gondolatnak a jegyében szerveztek az iskola tá mogatá sá ra a Szent Margit Gimná ziumban egy gá laestet, és az
iskola dísztermében egy (sok-sok éves) jubileumi kiá llítá st.
A gálaesten személyesen az igazgató konferá lt, felléptek az
iskola jelenlegi diá kjai és volt nö vendékei, taná rai és a tanítvá nyok szülei. A bekö szö ntő t Habsburg-Lotharingiai Mihály, a
Szent Benedek Kulturá lis Alapítvá ny kurató riumá nak elnö ke
mondta. A jelenlévő k sok tapssal értékelték a buzgó produkció kat, jó l szó rakoztunk mindnyá jan. A műsor utá n – tová bbra
is tá mogató jelleggel, a szülő k á ldozatkészségébő l készült finomsá gok révén – agapé fogadta a résztvevő ket. Kö szö njük!
A kiállítás még nyitva van: legalá bb januá r végéig megtekinthető munkanapokon délutá nonként, amikor nincsenek ó rá k.
Impozá ns anyag gyűlt ö ssze, impozá ns a rendezés is. Kiderül,
hogy itt má r 750 évvel ezelő tt is műkö dö tt iskola, ső t a tö rö k
idő kben is dervisiskola. A huszadik szá zadig elő reugorva, bá r
nem ebben az épületben, de 1923-tó l 1948-ig a budapesti
bencés gimná zium volt az elő dje a Fő utcai iskolá nak. A
bencés korszakot sok-sok fénykép, rajz, egyéb tá rgy és
dokumentum illusztrá lja. Az ú jraindítá stó l (1995) a mai napig
terjedő tíz év is gazdag az illusztrá ció kban, nem hiá nyoznak az
iskola mindennapi életét bemutató írá sok, tá rgyak, egyebek
sem, s külö n értékelnünk kell a jelenlegi taná rok kulturá lis,
tudomá nyos, művészi tevékenységének bemutatá sá t is.
A kiá llítá s megtekintésének javasolt idő pontja: a minden
hó nap má sodik hétfő je, délutá n 5 ó ra. Azért éppen ez, mert a
BDSZ budapesti szervezete is mindig ekkor jö n ö ssze, rö vid
elő adá sra, kö tetlen beszélgetésre. Így a kiá llítá shoz is az
egykori résztvevő k is jelen vannak, hozzá tudnak szó lni egykét szó val az emlékekhez…
Dr. Kö nyves Tó th Kálmán (Ph 47)

Jedlik Á nyos Gimnázium, Csepel
1945. szeptember – 2005. szeptember

2005. szeptember 10-én délelő tt nagy sürgés-forgá s volt Csepelen a Jedlik Á nyos Gimná ziumban. Ü nneplésre, ünnepelni
jö ttek a jelenlegi, valamint az egykori diá kok, a taná rok s a
meghívott vendégek. 10 ó ra utá n nem sokkal megszó lalt az
ünnepség kezdetét jelző harangszó , zeneszó , kö zben pedig
egy ö regdiá k, egy jelenlegi nagyobb diá k, valamint két kisdiá k,
kellő ünnepélyességel behozta az iskola két zá szló já t a diá ksá g, a taná ri testület és a vendégek jelenlétében, akik má r
korá bban elfoglaltá k helyüket a tornateremben. Megható pillanatok voltak ezek.
A meghívottak kö zö tt foglalt helyet a 85 esztendő s dr. Galambos Iré neusz atya, az alapító taná ri kar egyik tagja, tová bbá az iskola nyugá llomá nyba vonuló , valamint az ú jonnan
kinevezett igazgató ja, kerületünk polgá rmestere és a helyi
oktatá sügy képviselő i, orszá ggyűlési képviselő k, a taná ri kar
szá mos tagja és a diá ksá g.
A Himnusz elhangzá sa utá n hangfelvételrő l felidézték Vályi
Hugó OSB alapító igazgató 20 évvel ezelő tt elhangzott ünnepi
beszédét [szö vegét alá bb kö zö ljük]. Ezt kö vető en Zanati Bé la
lekö szö nő igazgató néhá ny szó kíséretében á tadta az iskola
vezetését utó djá nak, Bese Benő ú j igazgató nak.
Tó th Mihály polgá rmester visszatekintve az alapítá s évére,
méltatta az iskola életú tjá t és fejlő dését egészen napjainkig.
Említette, hogy a 60 évvel ezelő tt csepel kö zségben alapított
gimná ziumnak milyen nagy jelentő sége volt akkor, és hogy
jelentő sége késő bb sem, a mai napig sem csö kkent. Bizonyítja
ezt az is, hogy falait csakhamar kinő tte, és az illetékeseknek ú j
épület létrehozá sá n kellett gondolkodniok. Ez sikerrel já rt, mert
az egykori, „A Pannonhalmi Szent Benedek Rend Vezetése
Alatt Á lló , Kö zségileg Segélyezett Jedlik Á nyos Gimná zium”bó l a Fő vá ros XXI. kerületének gyakorló gimná ziuma lett.
Stá tusá t – gondolom – a mai napig megő rizte.
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Az iskola néhá ny tanuló ja az ünnepséget idő nként versmondá ssal fűszerezte. Nagyon érdekes volt néhá ny egykori
diá k, ma má r „ö regdiá k” titulust viselő jeles kö zéleti személyiség riportszerű, élő ben megszó laltatá sa! – Megjelent az ünnepségen a németorszá gi Hattingen vá rosa testvériskolá já nak
küldö ttsége, ezzel is emelve az ünnepség fényét.
Befejezésül a tá rsadalmi személyiségek és a diá ksá g képviselő i virá gokat helyeztek el az iskola névadó ja, Jedlik Á nyos
mellszobra elő tt César Franck Piè ce heroique c. művének
hangjai kö zben. – Végül a Szó zat eléneklése utá n az iskola
vezető sége agapéra, á lló fogadá sra invitá lta a vendégeket,
ahol kö zvetlen, a mú ltra emlékező beszélgetések alakultak ki.
Kovács Dezső (Cs 51) ö regdiá k
ny. ének-zenetaná r

Vályi Hugó OSB (1908– 1987)
alapító igazgató beszé de
a csepeli Jedlik Á nyos Gimnázium
fennállásának 40. é vfordulóján, 1985-ben
Mé lyen tisztelt ünneplő kö zö ssé g, szeretett jó utó daim a tanárságban é s az igazgató ságban, é s nagyon kedves diákok, lelki
unokáim, szeretettel kö szö ntö k mindenkit!
Mikor megkaptam a meghívó t, hogy jö jjek el ide – még az
egyik D osztá ly is írt –, akkor hirtelen a tudat aló l fö lbukkant
egy verssor, amit elő szö r diá kkoromban hallottam, Sík Sá ndor
szavalta iskolai tá rsasá gban, és ez a verssor így szó l: Hiszek a
kevesek nagy ünnepében és ö sszefogá sá ban. Arra gondoltam,
hogy ez a csepeli gimná zium is így jö tt létre, hogy kevesen
ugyan, de ö sszefogtak, és megvaló sítottá k azt, ami eszükbe
jutott.
Ú gy indult el az egész, hogy egy ilyen tanfolyam indult –
ahogy hallottam –, há rman fogtak ö ssze, férfiak, csepeliek, és
elő készítették a diá kokat, hogy le tudjanak vizsgá zni majd, ha
a hidak rendbe jö nnek.
Há t a hidak rendbejö ttek, kb. 40 diá k levizsgá zott. Az évzá ró
ünnepségen, 1945. jú lius 8-á n, akkor gyűltek ö ssze a szülő k
és akkor vá lasztottá k meg a szülő i bizottsá got, akkor hallatlanul dinamikusak, aktívak voltak, – és ez jellemző a csepeliekre. Ő k elhatá roztá k, hogy lesz gimná zium; ne kelljen a
diá koknak ezutá n Budapestre já rni, – és rö gtö n neki is fogtak,
hogy ebbő l való sá g legyen.
Csak arra akarom a figyelmet felhívni, hogy mió ta ez az
orszá g van, nem hiszem, hogy há rom hét alatt megvaló sult
egy gimná zium. Elmentek ugyanis a kö zség elö ljá ró ihoz:
Kalamár Jó zsefhez és Roskovenszky Jenő hö z és kérték ő ket,
hogy segítsenek megvaló sítani, hogy legyen egy tandíjmentes,
minden díjtó l mentes iskola. Azonnal beadtá k a kérvényt a
minisztériumba, elmentek Pannonhalmá ra; mindenki gyorsan
cselekedett: A fő apá t azonnal ö sszehívta a bencés taná rokat,
megszavaztá k egyhangú an a gimná zium létrehozá sá t.
A kö zö sségi vá llalá s 1945. augusztus 4-én tö rtént. 9-én
megtö rtént a dö ntés, a taná rok kivá logatá sa. Nagy lehető séget
kaptam. Ilyet is ritká n kap igazgató , hogy magam vá laszthattam ki a taná rokat, akiket jó l ismertem még nö vendék
koruktó l. És akkor 10-én, má snap má r itt voltunk, nem kö nnyű
utazá s utá n, és felkerestük a kö zség elö ljá ró it, akik nagy
készséggel fogadtak bennünket és mindenben a kedvünkben
já rtak. Augusztus 25-én, pontosan há rom hét mú lva má r
megvolt a minisztérium alá írá sa a gimná zium alapítá sá ró l.
Ilyet csak ott tudnak tenni, ahol igazá n ö sszefognak, és ahol
az egymá sba tett kezek együttműkö dnek.
Szeptember 9-én má r megvolt az évnyitó : a Munká sotthonban fogadtá k a bencéseket. A fő bíró ú r mondta az első
beszédet a Kommunista Pá rt nevében, utá na beszélt a Szociá ldemokrata Pá rt nevében Ivanics István, beszélt még Roskovenszky Jenő is és Bali Vendel a Kisgazdapá rt nevében.
Az élet hamar megindult, a taná rok elhelyezkedtek, és Csepel mindent megtett, hogy elkezdhessük a munká t. Ha
ö sszefognak az emberek, akkor rö vid idő alatt nagy dolgokat
tudnak véghezvinni. Azó ta van az, hogy hiszek az egymá sba
tett kezek hatá sá ban.
(Hangszalagró l 2005 októ berében ö sszeá llította: Kovács
Dezső [Cs 51] karnagy, ny. taná r, az iskola egykori diá kja.)

GP
GAUDIUM
GX

A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE

Tudósítás Komáromból
Az egykori komá romi bencés gimná zium épületében műkö dő
Sellye Já nos Magyar Nyelvű Gimná zium 2005. szeptember 16á n há rmas ünnepet ült: há ború utá ni ú jjá alakulá sá nak 55.
évforduló já t, egykori diá kjá ró l, Sellye Jánosró l tö rténő elnevezésének 10. évforduló já t, és azt is ünnepelte, hogy hosszú és
fá radsá gos munká val, egykori diá kjainak hatható s segítségével elkészült a gimná zium tető terének korszerű beépítése és
korszerű eszkö zö kkel való berendezése.
Amint tudjuk, a jelenlegi Sellye Já nos Gimná zium büszke
egykori bencés mú ltjá ra, kö tő dését a bencés mú lthoz nyíltan
felvá llalja és Pannonhalmá val élő kapcsolatot tart fenn. (Dicséret és kö szö net érte a gimná zium igazgató já nak, taná ri
kará nak és nem utolsó sorban egykori diá kjainak!). Az ünnepségre szá mos nevezetes személyiséget hívtak meg: jelen volt
és felszó lalt Várszegi Asztrik pannonhalmi fő apá t, Szigeti
István, a Szlová k Kö ztá rsasá g Oktatá sügyi Minisztériumá nak
á llamtitká ra és Dávid Ibolya, a Magyar Orszá ggyűlés alelnö ke
mellett szá mos meghívott vendég is.
Pá r mondat Asztrik fő apá t kö szö ntő jébő l: „Szent Pá l apostol
mondja: nem az szá mít, aki ültet, aki ö ntö z, hanem egyedül az,
aki a nö vekedést adja. Ez a vá ros ültetett, a jezsuitá k, a
bencés atyá k, és most Ti ú jra ö ntö ztö k, de egy iskola nem a
falaiban, hanem tanítvá nyaiban hordozza erejét. (… ) Szükségünk van ma hittel á titatott humá numra, amely fogékony egy
nemzet értékeire, a magyarsá g értékeire, az euró pai értékekre,
és amely megbékélten és ö nmagá val és kö rnyezetével
kingesztelő dö tten tud élni. Ezt kívá nom taná rnak, diá knak
egyará nt. Vivat academia, vivant professores et alumni!”
Az ünnepségen Asztrik fő apá t ú r Arany Matú ra okleveleket
adott á t az ö tven éve érettségizett komá romi diá koknak.
Bizonyá ra sokan nem tudjá k, hogy Komá romban pá r éve
műkö dik komoly szervezettséggel a Komáromi Magyar Gimnázium Baráti Kö re, amely Komáromi Ö regdiák címmel rendszeresen hírlevélben ad tá jékoztatá st a fontosabb dolgairó l. A
Bará ti Kö r tagjai minden hó nap harmadik hétfő jén talá lkozó t is
tartanak a gimná zium épületében. A Bará ti Kö r vezető je dr.
Bastrnák Ferenc egykori komá romi diá k. Elérhető ségük: Sellye
Já nos Gimná zium Ö regdiá kok Kö re, 94501 Komá rno, bisk.
Kiá lya 5., vagy lhg@stonline.sk
Bizony jó lenne, ha a Bencés Diá kszö vetség rendszeres
kapcsolatot tartana ezzel a Bará ti Kö rrel, amelynek tagsá gi
igazolvá nyá n ott ragyog a bencés címer!
Szoboszlay Jó zsef László (Ko 46)

Advent, 2005.
„Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk; az uralom az
ő vállán lesz, é s így fogják hívni nevé t: Csodálatos Tanácsadó ,
Erő s Isten, Ö rö kké való ság Atyja, Bé ke Fejedelme.” (Iz 9,5.)
Advent vasárnapjain
pannonhalmi hagyomány szerinti gyertyagyújtás lesz
az Egyetemi Templomban (Bp. V. ker. Papnö velde utca)
az esti ½ 8-as szentmise után (kb. 8.30-kor).
Kö zö s imá dsá gaink elmélkedéseit meghívott atyá k tartjá k:
Advent I. vasárnapján: Mé száros Gyö rgy szalézi tartomá nyfő nö k-helyettes
Advent II. vasárnapján: Dr. Kránitz Mihály tanszékvezető
professzor, a PPKE rektorhelyettese
Advent III. vasárnapján: Dr. Udvardy Gyö rgy esztergombudapesti segédpüspö k, á ltalá nos helynö k
Advent IV. vasárnapján: Dr. Á ment Lukács OSB (Ph 60)
orgonaművész, regens chori.
A liturgiá n kö zreműkö dnek a Szt. Márton Kamarakó rus tagjai.
Minden é rdeklődőt szeretettel várunk,
különös tekintettel a bencé s öregdiákokat!
Kö zponti Papnevelő Inté zet
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Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg
Szent Imre herceg ké pe az
iskola dísztermé ben
A Szent Imre hercegrő l készített üvegfestményt… Kezdhetném így is cikkemet, á m
ennek nem volna semmi értelme. Szerintem ahhoz, hogy
a kép á ltal a mai ifjú sá g szá má ra kö zö lni vá gyott mondanivaló t jobban megértsük,
elő tte Szent Imre herceggel,
mint Istvá n kirá lyunk fiá val és
mint jó neveltetést kapott
ifjú val kellene megismerkednünk. Az alá bbiakban egy
Szent Imre életét á tfogó an
bemutató , részletes életrajzot
és pá lyaképet olvashattok.
Szent Istvá nnak, a magyarok első kirá lyá nak és feleségének, Boldog Gizellá nak a
hagyomá ny szerint tö bb gyermeke is volt, á m ezen gyermekek nagyrészt má r kiskorukban meghaltak. A nevét is csak kettő nek tudjuk. Ottó
nevű fiuk való színűleg még 1000 elő tt született. A má sik fiú ,
Imre a nevét anyai nagybá tyjá tó l, II. Henrik német csá szá rtó l
vette (Henricus, Emericus, Emreh, Imreh, Imre). Születésének
idő pontjá t azonban nem tudjuk biztosan. A legú jabb
tö rténetírá s ezt az 1000 és 1007 kö zö tti idő szakra teszi,
születésének helyét pedig Székesfehérvá rra.
Sajnos, Imre herceg élete folyá sá t tekintve gyér adatokra
vagyunk szorulva, hiszen ezeket nagyrészt csak legendá k és
kró niká k sorai kö zö tt elrejtve talá lhatja meg az érdeklő dő . A
„liliomos herceget” szüzességénél fogva szá zadokon á t valami
nő ies, finom, nem e vilá gbó l való alaknak rajzoltá k meg.
A jö vendő tró nö rö kö s nevelésének rendkívül nagy figyelmet
szenteltek. A kró nika szerint „má r gyerekkorá ban is szorgalmas ő rkö dés alatt nevelkedve” fejlő dö tt. Mint azt a korabeli
író kná l olvassuk, Istvá n szenvedélyesen szerette fiá t, nevét
nap-nap utá n belefoglalta imá dsá gos megemlékezésébe.
Gyö keres vá ltozá s á llott be Imre herceg nevelésében 1015ben, amikor Gellért bencés szerzetes Velencébő l jö vet – eredeti szá ndéká t, hogy a Szentfö ldre utazzék, megvá ltoztatva –
Pannó niá ba érkezett. A magyarok kirá lya azonnal felismerte
benne a kivá ltsá gos, nagy tudá sú , szentéletű szerzetest, aki
elmondhatta magá ró l: „Nincs kö nyv, melyet ne olvastam volna”, és fia nevelő jévé tette. Imre kirá lyfi hét éven keresztül
tanult mestere mellett. A vilá gi tudomá nyok mellett Gellért apá t
bizonyá ra beavatta ő t a lelki élet magasabb iskolá já nak
rejtelmeibe is. Így érthető , hogy olyan fiú lett belő le, „akit
szeretett az Isten és tiszteltek az emberek”. Tizenö t éves
korá tó l atyja vette maga mellé. Huszonhá rom éves korá ban
befejezettnek lá tta nevelését. Mint jö vendő uralkodó tó l, elvá rtá k tő le, hogy rangjá hoz méltó há zassá got kö ssö n és biztosítsa a dinasztia fennmaradá sá t utó daiban. A hagyomá ny há rom
kirá lyi csalá dot említ, amelybő l feleséget vehetett: a lengyel, a
horvá t és a gö rö g uralkodó há zat. Pontosan nem tudjuk megá llapítani feleségének kilétét, csak annyi bizonyos, hogy szűzi
há zassá gban éltek egymá ssal. Amint a legenda mondja: ez a
csodá latos ifjú „kebelében hordotta a lá ngot, de el nem perzseltetett annak égésétő l” – írja Sík Sá ndor.
Istvá n ő t jelö lte ki utó djá ul. Nem volt kétséges, hogy nem
csak a fő papsá g és Istvá n kö zvetlen hívei, hanem az egész
hívő magyar nép egy emberként fog fia mö gé sorakozni és ő t
kirá lyá nak elismerni. A nemzete jö vő jéért aggó dó kirá ly gondosan elő készítette Imrét az uralkodó i feladatra. Mint azt 11.
szá zadi életíró já tó l tudjuk, „ügyelt rá , hogy a nehéz kormá ny
terhének viselésére igazhitű férfiak tanítá sa á ltal minél alkalmatosabb legyen, s azok tanítá sait vele naponként figyelmesen hallgattatá . Atyai szerelmének buzgó sá gá tó l indíttatva
maga is ír szá má ra egy kö nyvet az erkö lcsö k nevelésérő l,
amelyben híven és nyá jasan intő leg szó l hozzá , oktatvá n, hogy
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tartsa fel minden má s elő tt a hitet, védje az egyhá zi rendet,
tartsa tiszteletben a püspö kö k méltó sá gá t, szeresse az
orszá gnagyokat és vitézeket, szolgá ltasson igazsá got, ügyeljen minden tettében a türelemre, fogadja kegyesen és á polja
még kegyesebben a jö vevényeket, taná cs nélkül semmit ne
tegyen, ő seit szüntelen szeme elő tt tartsa és példa gyaná nt
vegye, az imá dkozá s kö telességét teljesítse, a kegyességet és
az irgalmat a tö bbi erényekkel együtt gyakorolja.” Az idézett
szö veg a késő bb a tö rténészek á ltal „Istvá n intelmei” címmel
ellá tott forrá sbó l szá rmazik. Imre minden téren pró bá lta apja
taná csait megtartani, hazá já t szolgá lni. Egy idő ben példá ul a
nyugati hatá rt védte II. Konrá d német-ró mai csá szá r betö rései
ellen, mégpedig sikerrel.
Istvá n 1031-ben koroná zá sra készült Székesfehérvá ron,
hatalmá nak és tekintélyének tető pontjá n. Egyetlen életben
maradt fiá t akarta a tró nra emelni, hogy orszá gá ban a kereszténység zsenge vetését a jö vő szá má ra biztosítsa. Való színűleg erre az alkalomra készült Gizella kirá lyné keze munká já val és irá nyítá sá val az a miseruha, amelyet késő bb á talakítva koroná zá si palá stnak haszná ltak 900 éven á t. Ebben az
ünnepélyes hangulatban jö tt a borzasztó hír: Imre herceget
vadá szat kö zben egy feldühö dö tt vadkan halá lra sebezte, és
sebeibe 1031. szeptember 2-á n belehalt. A gyá szhír hatá sá t a
kró nika így érzékelteti: „Siratta ott Szent Istvá n és egész
Magyarorszá g vigasztalhatatlanul nagy sírá ssal.”
Szent Lá szló kirá ly Szent Imrét atyjá val, Istvá nnal és
nevelő jével, Gellért püspö kkel 1083-ban az orszá g fő papjai és
vilá gi nagyjai jelenlétében oltá rra emelte, szentté avatta. Azó ta
példaképe a magyarsá gnak, első sorban a magyar ifjú sá gnak.
E hosszas bevezetés, illetve életrajz utá n kö vetkezzék néhá ny gondolat és informá ció a képrő l. A gimná zium 1908 elő tt
a mai bencés há z tő szomszédsá gá ban volt. Az ott tevékenykedő szerzetesek minden nap a szomszédos Szent Jakab
templomban végezték reggeli imá jukat. 1908 utá n, amikor a
gimná zium jelenlegi épülete elkészült, a bará tok á tkö ltö ztek
ide. Mivel a gimná zium és a templom tú l nagy tá volsá gban
voltak egymá stó l, ezért kis ká polná kat építettek maguknak.
Ekkoriban a díszterem és a lá nykollégiumban helyet foglaló
énekterem tö ltö tték be ezt a funkció t. A Szent Imre hercegrő l
készült kép a díszteremben lévő ká polna oltá rképe volt, melyet
1908-ban – bencés megrendelésre – készített Walter Gedeon
művész ú r. Ehhez a képhez kapcsoló dott egy Szent Imre
szobor is, mely a Mikszá th-szobor helyén á llt. Ezt azonban az
á llamosítá skor (való színűleg Pannonhalmá ra) elvitték. A képet,
lévén hogy nem tudtá k elvinni, befalaztá k. Aki akkor ezt tette
(a neve sajnos nem maradt fenn) ügyelt arra, hogy a festmény
viszonylagos épségben maradjon. Mikor 1956-ban kitö rt a
forradalom, Szö vé nyi István igazgató helyettes és Bognár Imre
hivatalsegéd kibontotta az alkotá st, hogy ismét ékesítse
iskolá nkat. Az '56-os események azonban szomorú véget
értek, ezért az igazgató t, Csiszár Bé lát arra kényszerítették,
hogy falaztassa be ismét a képet, á m ő erre nem volt hajlandó ,
mondvá n: nem ő bontotta ki. Így egy ideig ú gy maradt, á m
függö nnyel
letakartá k,
mert
nem
akartá k,
hogy
kellemtlenségeket okozzon a taná ri karnak. A visszafalaá sra
(való színűen 1957-ben) mégis sor került (ekkor má r Takáts
Bé la volt az igazgató ). Azonban nem csak a képet kellett
lefedni, hanem a fő bejá rat mellett elhelyezett két kő tá blá t is.
Ezeket is Szö vényi Istvá n és Bogná r Imre „tette szabaddá ”.
Trifusz Pé ter és Keszei Balázs taná r urak szorgalmazá sá ra a
képet idén nyá ron kibontottá k, és Perlaki Jó zsef üvegfestő művész hozzá értésének kö szö nhető en most ismét dísztermünk ékességét képezheti. (A képrő l kapott érdekes informá ció kért külö n kö szö netet mondunk iskolá nk egykori taná rá nak, Kö nyves Tó th Kálmánnak. A Szent Imre életérő l szó ló
fejezet pedig Kitta Gergely esszéjébő l szá rmazik.)
Farkas Zsolt (fő szerkesztő )
Jurisich Gimná zium, 11/C

lemben pedig az ő szi szünet befolyá solta, de ugyanakkor
ö tletet is adott a pontos idő ponthoz. Az igazgató nő hangsú lyozta, hogy egy jó vilá gban élünk, ahol meg lehet tenni, hogy
kibontjuk a képet, nem kell rettegni és a függö ny mö gé rejteni
vagy eltakarni.
A beszéd utá n az iskola néhá ny tanuló ja Szent Imre herceg
életét mutatta be.
Az üvegfestményt ezutá n Bokányi Pé ter, a Kő szeg Kultú rá já ért Kö zalapítvá ny elnö ke adta á t, aki a képrő l, annak esztétikai és erkö lcsi értékeirő l beszélt. A kép érték, mely befalazva
volt, aztá n felszínre került, lá thatatlan volt évtizedekre és most
ismét teljességében ragyoghat. Olyan érték ez, melyet senki
és semmi nem takarhat el. Az üveg a fényt nem nyeli el,
hanem tová bbítja, képletesen életünket is bevilá gíthatja.

Szent Imre herceg ké pé nek hivatalos átadása (riportok)

Megjegyzé s – A fenti cikk(ek)et kö szö nettel vesszük á t a Jurisich
Gimná zium Gubanc c. diá klapjá nak legú jabb (készülő ) szá má bó l.
Gratulá lunk a szerkesztő gá rda minden tagjá nak! A kö zö lt Szent Imrekép Kovács Tomasz felvétele, „akkor és ott”. – Az á tadó ünnepségen a
BDSZ részérő l jelen volt még Harangozó Bertalan alelnö k, a szombathelyi szervezet vezető je, valamint dr. Szerdahelyi Endre, a kő szegi
iskolaszervezet vezető je és egy-két Kő szegen lakó diá ktá rsunk.
Dr. Kö nyves Tó th Kálmán (Ph 47)

Bizonyá ra sokan tudjá tok, hogy iskolá nkban a Szent Imre
képet az ő szi szünet elő tti utolsó napon adtá k á t hivatalosan.
Beszédet mondott iskolá nk igazgató nő je, Horváthné Kutasi
Mária, melyben vá laszt kaptunk a dá tum miértjére. Tá gabb
értelemben most volt meg az idő és az akarat, valamint a
lehető ségek, hogy ez az „á lom” megvaló suljon, szűkebb érte-

Beszélgetés Perlaki Jó zsef üvegfestő művésszel
Arra a kérdésre, hogy nehezebb-e ú jat alkotni, vagy egy ilyet,
mint a Szent Imre kép kiegészíteni és felú jítani, a kö vetkező
vá laszt kaptuk:
Teljesen má s a kettő . Míg a má r meglévő nél, régebbinél
alkalmazkodni kell, figyelembe véve a stílust és a kort, addig
az ú j alkotá sná l elszabadulhat az ember fantá ziá ja, kiadhatja
magá bó l érzéseit, valamilyen szinten belső vilá gá t.
A művész ú r elmondta, hogy ő tulajdonképpen nem üvegfestő nek készült, hanem szobrá sznak, csak a kö rülmények, lehető ségek ú gy alakultak, hogy üvegfestő lett. De a legkülö nlegesebb, mikor az üvegfestészet és a szobrá szat együtt jelenik
meg. Ezt a fajta üvegtechniká t, az ú gy nevezett rogyasztott
üveget is megcsodá lhatjuk a díszteremben lévő kiá llítá son.
Perlaki Jó zsef ú r renová lta a Parlament, a zirci ciszterci
templom, valamint a Má tyá s templom üvegablakait. Neki kö szö nhető , hogy ismét beszűrő dhet a fény a díszes üvegablakokon keresztül. Elmondá sa szerint talá n ez volt a legnehezebb, de ugyanakkor az egyik legizgalmasabb alkotá sa is,
hiszen a bombá zá s utá n az üvegablakok elég nagy részét
javítani kellett.
Az, hogy milyen méretűek a képek, kicsik-e vagy nagyok,
nem igazá n mérvadó (ak). Ugyanolyan bosszantó , ha a kisebb
méretű kép tö rik el, mint a nagy.
S ha jó l megfigyelitek, a mi Szent Imre herceg képünk, az is
tö bb részbő l tevő dik ö ssze, egészen pontosan négybő l, de
még azok is kisebb egységekre bontható ak.
Beszélgetés dr. Kö nyves Tó th Kálmánnal
A beszélgetés érdekesnek bizonyult. A taná r ú r 1954-tő l 64ig iskolá nkban tanított matematiká t és fiziká t, így ő tapasztalatait megosztva velünk adatokat kö zö lt, melyeket nem mindenki
ismer, ső t még a levéltá rakban kutatva sem biztos, hogy ilyen
informá ció khoz jutunk. Ú gy ismerte az iskolá t, mint a tenyerét,
hiszen bent az iskolá ban lakott, és há rom gyereke is (a hatbó l)
itt született. A taná r ú r szerint Perlaki Jó zsefnek kitűnő en sikerült a felú jítá s, mivel a kép teljesen ú gy néz ki, mint ahogyan ő
azt évekkel ezelő tt lá tta.
Trifusz Pé ter taná r ú rnak és Keszei Balázs taná r ú rnak nagyon
sokat kö szö nhetünk, hogy a kép visszakerült eredeti á llapotá ba.
– Hogy miért ő t á brá zolja a kép? A vá lasz egyszerű. Szent
Imre az ifjú sá g védő szentje.
– S hogy miért van egyá ltalá n itt? Arra való színűleg kevesebben tudjá k a vá laszt. A gimná zium elő szö r bencés gimná zium volt, s itt (a díszteremben) miséztek, valamint a kép az
oltá r része volt.
Iskolá nkban nem csak ez az üvegfestmény talá lható , hiszen az
orvosi rendelő betegszobá já ná l is megpillanthatunk egyet. Ső t
a mi kedvelt Mikszá th-szobrunk – melyet oly elő szeretettel
pofozunk – helyén is Szent Imre herceg szobra á llt, de azt
való színűleg Pannonhalmá ra menekítették.
Kovács Tomasz (grafikai tervező )
a Jurisich Gimná zium diá kja

GP
GAUDIUM
GX

A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE

Kedves Barátunk!
Most, amikor készíted a 2005. évi SZJA, illetve tá rsasá gi adó bevallá sodat, ismét kérjük segítségedet: tá mogasd a Fő apá tsá g célkitűzéseit
azzal, hogy adó d 1%-á t a Pannonhalmi Fő apá tsá g Alapítvá nynak
ajá nlod fel.
A tö bbszö r mó dosított SZJA-ró l rendelkező 1995. évi CXVII. tö rvény
szerint Te határozhatod meg, hogy szemé lyi jövedelemadód 1+1%a milyen cé lt szolgáljon. Adó d első 1%-á val kö zhasznú tá rsadalmi
szervezetet tá mogathatsz, a má sik 1%-ot valamelyik egyhá z szá má ra
adhatod.
Tisztelettel kérünk, hogy szemé lyi jövedelemadód első 1%-ával a
Fő apá tsá g célkitűzéseit tá mogasd.
Maga a Fő apá tsá g hozott létre egy kö zponti alapítvá nyt, a Pannonhalmi Főapátság Alapítványt azzal a céllal, hogy a nemzeti kultú rá t
és az euró pai értékeket á poló küldetését tá mogassa. Az alapítvá ny
mindenben megfelel a tö rvényi kö vetelményeknek; kurató riuma garancia arra, hogy a befizetett ö sszeg a fenti célkitűzésre fordíttatik.
Tá mogatá soddal lehető vé teszed lelkipá sztori szolgá latunkat
egyhá zmegyénkben, oktató és nevelő munká nkat gimná ziumainkban,
szociá lis tevékenységünket ö regotthonainkban.
Amikor tehá t adó bevallá sodat készíted – ha célkitűzéseinkkel egyetértesz – a nyilatkozaton a
Pannonhalmi Főapátság Alapítvány 18535796-1-08
adószámát tüntesd fel!
A Magyar Katolikus Püspö ki Kar felhívá sá hoz tá rsulva minden katolikusnak keresztelt embert kérünk, hogy szemé lyi jövedelemadója
másik 1%-ával tá mogassa a magyarországi Katolikus Egyház célkitűzéseit.
Kérünk, hogy a má sodik rendelkező nyilatkozaton a
Magyar Katolikus Egyház 0011 technikai számát tüntesd fel.
Tá mogatá sodat há lá san kö szö njük!
Pannonhalma, 2005. november 25.
Dr. Várszegi Asztrik OSB sk.
fő apá t-püspö k
Felsoroljuk néhá ny alapítvá ny adó szá má t, ezekbő l kedvünk-re
vá logathatunk adónk első 1%-á val való tá mogatá sra.
18535796-1-08 Pannonhalmi Főapátság Alapítvány
19113966-1-08 Bencé s Diákszövetsé g
18052040-1-43 Szent Benedek Kulturá lis Alapítvá ny (BDSZ, a
Budapest Fő utcai Szent Benedek-iskola javá ra)
19113007-1-08 Budincsevits Alapítvá ny (Pannonhalmi Bencés
Gimná zium javá ra)
18083086-1-41 Építsünk Együtt Alapítvá ny (Szt. Benedek Á ltalá nos
Iskola és Gimná zium, Budapest)
19150402-1-11 Freskó Alapítvá ny (Esztergomi Gimná zium)
19115944-1-08 Acsay Ferenc Alapítvá ny (Győ ri szervezet)
18955242-1-20 Bencés Szellemiségért Alapítvá ny (Keszthelyi területi
szervezet)
19111902-1-08 Soproni Bencés Há z Alapítvá ny (Sopron)
18535442-2-08 „Szent Benedek” Idő sek Há za Alapítvá ny (Sopron)
19248099-1-18 Bencés Kö zö sség és Diá ká rvá k Alapítvá ny
(Szombathelyi területi szervezet)
18917884-1-19 Keresztény Szülő k Alapítvá nya a Veszprém Megyei
Diá kokért (Veszprémi szervezet)
18790342-1-15 A keresztény Ifjú sá gért, a Jö vő ért Alapítvá ny
(Nyíregyhá za)
18792038-1-15 Szent Imre Katolikus Alapítvá ny (Nyíregyhá za)
19636027-2-13 Katolikus Egyetemi Alapítvá ny (PPKE)
19666275-1-43 Magyar Karitá sz Alapítvá ny
18064632-1-41 Katolikus Kö zponti Alapítvá ny
18041411-1-43 Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvá ny
A második 1% felajá nlá sá hoz a Magyar Katolikus Egyház
technikai szá ma: 0011.

Köszönet é s felhívás
Ö rö mmel értesítjük diá ktá rsainkat, hogy rendkívül sikeres volt a sze-

mélyi jö vedelemadó 1%-á nak felajá nlá sá ra tett tavalyi felhívá sunk. A
Bencés Diá kszö vetség szá mlá ja ezzel 1 716 425 Ft-tal gyarapodott.
Az elnö kség szá ndéka szerint az így befolyt ö sszeget a területi szervezetekhez kívá njuk eljuttatni, megpezsdítve ezzel szervezeti
életüket.
Megköszönjük, hogy segítettetek, é s ké rünk, gondoljatok jövőre is
az 1% felajánlásával a Bencé s Diákszövetsé gre!
A borítékba helyezendő nyilatkozati nyomtatvá nyra az alá bbiakat kell
rá írni:
Bencé s Diákszövetsé g, adószáma: 19113966-1-08
A nyilatkozatot ne felejtsétek el alá írni!
Az elnö ksé g
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Nagyobb adományt küldtek
Má rciusban azon bará taink á ldozatkészségét kö szö ntük meg, akiktő l
05.01.31-től 05.06.30-ig kaptunk nagyobb (legalá bb 5000 Ft) adomá nyt. Most azoknak mondunk kö szö netet, akik azóta 2005.10.26-ig
tették ezt. Kereken 290 ezer forintot kaptunk tő lük. Isten fizesse meg!
Az elnö ksé g
Név
Iskola
Név
Iskola
Bajá n Lá szló
Béká ssy Tamá s
Bendesy Gyula
Bíró Zoltá n dr.
Bodrogkö zy Lá szló
Boriá n Gyö rgy
Bundics Antal
Csillag Péter
Czike Imre dr.
Endrédy Istvá n dr.
Endrő di Jó zsef
Horvá th Sá ndor dr.
Kasza L. Lá szló
Koczfá n Ferenc
Kuti Jó zsef
Lá szló Ferenc dr.
Lá zá r Já nos
Lengyel Gyula dr.
Lubics Lá szló
Nagy Ferenc

Ph 81
Ph 75
Bp 51
Ph 66
Ph 48
Ph 77
Gy 76
79
Ph 61
Ptl
Ph 66
Gy 77
Ph 55
Ph 62
Ph 73
Ko 41
Gy 70
Ph 73
Ph 81
Ph 85

Nagy Imre
Odhiambo Raymond
Petik Ferenc dr.
Pető falvi Istvá n
Pleidell Já nos
Pohl Tibor dr.
Prugberger Emil dr.
Rá cz Lá szló
Richter Vladimir
Ró ka Lá szló
Sá ndor Má rk
Sipos Lá szló
Szelencsik Gá bor
Szeri Istvá n dr.
Taká cs Norbert dr.
Tobiá s Ervin és neje
Torda Lajos
Vilá gosi Gá bor dr.
Vissy Lá szló

Eg 53
Ph 94
Gy 47
So 51
Ko 35
Ph 68
Ph 57
Ph 96
Bp 37
Gy 88
Ph 90
Ph 67
Gy 88
Ph 72
Ph 75
Bp 52
Tb
Ph 74
Gy 37

Kedves Fiúk!

Tudom, hogy az év ezen szaká ban rengeteg kérést kaptok adó tok
1%-á val kapcsolatban. Nyilvá n sokan vagytok olyanok, akik évek ó ta
ugyanannak a civil szervezetnek (alapítvá nynak) ajá nljá tok fel ezt a
pénzmagot. Az erő s „konkurencia" ellenére arra szeretnélek kérni
Benneteket, hogy fontoljá tok meg alapítvá nyunk ily mó don való
tá mogatá sá nak lehető ségét.
A Medium Pro Educatione Közhasznú Alapítványró l van szó ,
amelyrő l – reményeim szerint – má r tö bben hallottatok. Informá ció k
beszerzése végett, kérlek, lá togassatok el a www.medium.osb.hu
weboldalra, ahol alapvető adatokat talá ltok ró lunk (kedvcsiná ló t is;
sajnos a honlap régen volt frissítve), vagy írjatok a
proeducatione@freemail.hu címre, ameny-nyiben tevékenységünkre
bő vebben is kívá ncsiak vagytok.
Adószámunk: 18493519-1-07

Ü dvö zlettel:

dr. Abé rt János (Ph 98) a kurató rium titká ra

Nekünk fontos, Neked „fontatlan”?
Kedves Barátaink!
Sajnos, az idei évben is tö bb alkalommal elő fordult, hogy külfö ldö n
(első sorban Ameriká ban, Ausztrá liá ban) élő diá ktá rsaink devizá ra
szó ló csekket juttattak el hozzá nk.
Sajná lattal kell kö zö lnö m, hogy a jö vő ben ezeket a csekkeket nem
á ll mó dunkban befogadni. Ennek alapvető en két oka van: A vá rható
bankkö ltség elérheti a 30–100 $-t, ez akkora ö sszeg, mely a legtö bb
esetben meghaladja a csekk értékét. Szá mlavezető bankunk
(Budapest Bank Rt, a General Capital Group tagja) a 150 $ alatti
csekkeket mostantó l NEM VÁ LTJA BE! Ezt az intézkedést a bank épp
az utó lag jelentkező , a külfö ldi bankok á ltal felszá mított, kalkulá lhatatlan kö ltségek miatt vezette be.
A BDSZ is rendelkezik külfö ldrő l elérhető bankszá mlaszá mmal,
kérjük tá mogatá sodat, tagdíjadat erre a szá mlá ra utaljad:
SWIFT kó d:
BUDAHUHB
IBAN:
HU09-10103104-39661522-00000004
Az utalá son légy szíves feltüntetni a kedvezményezett nevét:
Bencé s Diákszövetsé g valamint a BDSZ bankjá t és annak címét:
Budapest Bank Rt H-1132 Budapest Nyugati té r 4-5. Ezen jelö lő
adatok birtoká ban a nemzetkö zi bankrendszeren keresztül megérkezik
szá mlá nkra a pénz.
Kérek mindenkit, hogy a jö vő ben ne csekk formá já ban tá mogassa a
BDSZ-t, ezeket a csekkeket minden esetben visszapostá zzuk a
feladó nak.
Kö szö nettel
Horányi Márton (Ph 83)
Kérjük, hogy tagdíjatokat (aktívaknak 2500 Ft/év, nyugdíjasoknak
300 Ft/év, 75 év felett: nem ké rünk, de megkö szö njük), ha nem területi
szervezeteteknél rendezitek, csekkszá mlá nkra fizessétek be. Írjá tok rá
a címzésteken lévő nyolcjegyű szá mot (egyéni azonosító tokat),
iskolá tokat és az érettségi évét.
Csekkszámlaszámunk:
10403356– 33500155– 00000000 Bencé s Diákszövetsé g
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„Könyvesház”
Első nyelvemlé keink é s a 950 é ves tihanyi alapítólevé l*
* Utánkö zlé s az Ú j Ember 2005. november 20-i számábó l

Nemré g jelent meg a pannonhalmi Bencé s Kiadó gondozásában Zelliger Erzsébet A Tihanyi alapító levél című albuma,
amely első sorban azoknak szó l, akik szeretné k kiismerni
magukat a magyar szavakat é s toldalé kokat tartalmazó okiratszö vegben. Az Alapító levé l újszerű feldolgozásában a
kiadó a fakszimile-oldalak kö zé pauszlapokat illesztett,
amelyek kö nnyen felimerhető vé teszik a dokumentumban
található – s a szerző által elemzett – magyar szó rványemlé keket.
Nyelvünk első ismert emlékei a honfoglalá st kö zvetlenül megelő ző idő kbő l való k, és idegen nyelvű szö vegekbe á gyazott
szavak. Lejegyző i idegenek: arab és perzsa utazó k, Bíborban
született Konsztantin bizá nci csá szá r, Liutprand cremonai
érsek és má sok. A honfoglalá s utá ni idő k első fennmaradt
emlékei ugyancsak szó rvá nyok. A kirá lyi adomá nyozá sokat
megö rö kítő oklevelek szerző i azonban má r magyarok vagy
magyarul is tudó személyek lehettek. Mindezek az emlékek
abban kö zö sek, hogy nem eredeti példá nyuk maradt fenn,
hanem csupá n má solataik. A veszprémvö lgyi apá cá k gö rö g
nyelvű adomá nylevele példá ul 1018 kö rül keletkezett, de csak
a Kálmán király-féle, 1109-es megú jítá sá bó l ismerjük, amelyben a gö rö g szö veg latin fordítá sá t is elkészítették. A má solá s
mindig magá ban hordozza a hibá zá s, elírá s lehető ségét.
Emellett az oklevelek késő bbi má solataiban gyakran vannak
hosszabb-rö videbb betoldá sok, olykor az egész oklevél keltezése hamis. Ilyen tények ismeretében vá lik igazá n jelentő ssé,
hogy a 950 éves Tihanyi alapító levé l az első eredetiben fennmaradt, hiteles oklevelünk.
A tihanyi apá tsá got I. András kirá lyunk alapította. Uralkodá sá nak kilencedik évében, 1055-ben kelt oklevelében a Szű z
Mária é s Szent Á nyos tiszteleté re szentelt apátságot birtokokkal lá tta el. Az oklevél ezeket a birtokokat, ill. a birtokok hatá rpontjait nevezi meg.
Az alapító levélben talá lható nevek tö bb érdekességet rejtenek. A Balaton neve példá ul szlá v eredetű. A honfoglalá s elő tti
pannó niai szlá v fejefelemségnek a Zalavá r helyén levő székhelye volt Blatn grad (Mocsá rvá r, Sá rvá r). A szlá v nevet a
németek Mosapurc-nak fordítottá k, a tó német Plattensee
elnevezése viszont a szlá v Blatn jezer (mocsaras, sá ros tó )
részfordítá sá val keletkezett. A magyarba a szlá v név elő tagja
került, amely eredetileg a Kis-Balaton neve volt, majd késő bb
az egész Balatonra vonatkoztattá k. (A Balaton ó kori latin Pelso
elnevezése egy illír, ugyancsak mocsá r, ná das jelentésű
kö zszó volt.)
Tihany neve településneveink azon csoportjá ba tartozik,
amelyek puszta személynévbő l keletkeztek. A személynév
szlá v eredetű ugyan, a településnek nevet adó kö zö sség
azonban magyar volt. Ezt onnan lehet tudni, hogy a néven
semmilyen birtoklá sra utaló nyelvi elem sincs, puszta személynévvel pedig nem neveztek meg helyet má sok, csak a
magyarok. Maga a névadá smó d az ő smagyarkori életformá ban gyö kerezik, amikor a viszonylag vá ltozó tartó zkodá si hely
kö vetkeztében a személyt keresték, vagy – má s vélemény
szerint – a területet a birtokossal azonosítottá k. A név etimoló giá ja nem já tszik szerepet abban, hogy milyen nyelvű kö zö sség adta a nevet. Ugyancsak magyarok adtá k a nevét az
alapító levélbeli Martosnak (mortis) és Ekelnek (ecli). Idő rendi
tekintetben ide tartoznak a tö rzsnévi eredetű helynevek is. Az
alapító levél Ő rs (ursa) neve lehet ilyen, mint az egyik, a
honfoglaló magyarsá ghoz csatlakozott kabar tö rzs neve.
Az oklevél jó l ismert „feheruuaru rea meneh hodu utu rea”
szerkezetében említett hadút (hodu utu) egy ró mai kori ú tnak
még meglevő és haszná lt szakasza lehetett. Ez volt Tolna felé
Fehérvá r, vagyis a mai Székesfehérvá r legfontosabb ú tja. Erre
vezetett a jeruzsá lemi zará ndokú t (1030–1043) is. Fehérvá r a
nevét onnan kapta, hogy fejedelmi mó don fehér kő bő l építették
falait.
Az apá tsá g nemcsak szá ntó t, legelő t, halá szhelyeket, kaszá ló t kapott, hanem vá m és rév harmadá t is, példá ul Tolná n.
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Tolna vára (thelena) nevét a kö zéplatin telonum (vá m) tö bbes
szá mú telona alakjá bó l vette, és azzal függ ö ssze, hogy a
település egykor vá mszedő hely volt.
Az egyik birtok hatá rpontjá t leánysírként (lean syher) nevezi
meg az oklevél. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogyan lehet
egy sír hatá rpont. Itt bizonyá ra egy temető n kívüli sírra kell
gondolnunk, olyan valakinek a sírjá ra, akit nem lehetett temető ben eltemetni. Ilyenek lehettek a megkereszteletlen elhunytak vagy az ö ngyilkosok. Késő bbi oklevelekben is elő fordulnak
leá nysírok, de van apró sír, pogánysír is.
Az oklevelet alá író k nevei is beszédesek. Itt most csak
néhá nyukat említhetjük. Az adomá nyozó Andrá s kirá ly monogramjá n kívül kö ztük talá ljuk az első tihanyi apá tnak, Lázárnak
a nevét (+Signum Lazari abbatis). Ugyancsak itt szerepel Mó r
pécsi püspö k (+Signum Mauri episcopi), aki pannonhalmi diá k,
majd szerzetes volt, és aki a két zoborhegyi szerzetes,
Zoerard-András és Benedek legendá já t megírta. Létezik olyan
fö ltevés, hogy az alá író Mikló s püspö k (+Signum Nicolai episcopi) a legrégibb magyar gesta szerző je is.
A tihanyi apá tsá g alapító levele nemcsak nyelvi, hanem
egyhá z- és művelő déstö rténeti emlékünk is.
Zelliger Erzsé bet
«A Tihanyi Alapító levélnek emléket á llító térplasztiká t avattak
tegnap Tihanyban, Csíkszentmihályi Ró bert hét méter hosszú ,
nyolcvanö t centiméter magas alkotá sá t, amelynek felületére az
oklevél magyar szavait vésték. A szobrot Korzenszky Richárd,
a tihanyi apá tsá g perjele avatta fö l, aki azt mondta, „aki erre
já r, tűnő djö n el, voltak alapító k és megő rző k, volt magyarsá g
és volt kultú ra 950 évvel ezelő tt is”.»
2005. októ ber 27. Né pszabadság
Jubileumi emlékérem:
Abbatia Benedictina Tihany 1055
Készítette a szegedi ÉremVerde
Fritz Mihály szobrá szművész
Tihanyi Kalendárium 2006 – Szerk. dr. Korzenszky Richárd, dr.
Pré singné Baracskai Erika és Therné Rapcsák Á gnes
kö zreműkö désével. – Tihanyi Bencés Apá tsá g, 2005.
Ajánlás [a Kalendá rium 5. lapjá ró l]
A 850 éves tihanyi apá tsá g jubileumi évének végén jó szívvel
ajá nlom ezt a kalendá riumot minden érdeklő dő nek, külö nö sen
is bará tainknak, akik rendszeresen lá togatjá k templomunkat,
rendezvényeinket, kiá llítá sainkat, hangversenyeinket, és akik
ú jra és ú jra megerő sítenek bennünket, tihanyi bencés szerzeteseket és munkatá rsainkat, hogy tö rekvéseink, amikor szeretnénk értékeket megő rizni és felmutatni, nem hiá bavaló k.
A mö gö ttünk á lló év gazdag volt eseményekben. Szép ünnepeink voltak, gazdag kiá llítá sokat lá thattak vendégeink. Együtt
emelhettük fö l a szívünket s adhattunk há lá t az ú jrakezdés
lehető ségeiért.
A Tihanyi Kalendá riumok sorá ban ez a tizedik kö tet. Igyekeztünk kö vetni a szerkesztésben az eddig kialakult gyakorlatot, de az ünnepi év eseményeinek bő séges szö veges anyaga
– a jelen – kissé há ttérbe szorította a visszatekintő dokumentumokat és tö rténeti jellegű írá sokat. Reméljük, pó tolni tudjuk
majd mindazt, ami ebbő l a kö nyvbő l most terjedelmi okok miatt
kimaradt.
Kö szö netet mondunk mindenkinek, aki segített az elmú lt évben: kö szö net az események rendező inek, kö zreműkö dő inek,
kö zelieknek és tá voliaknak egyará nt. Há lá s kö szö net az anyagi
tá mogatá sokért: e nélkül lehetetlen lett volna megvaló sítanunk
terveinket. Kö szö net a művészeknek, akiknek külö n a
jubileumra készült alkotá sai gazdagítottá k az ünnepi esztendő t. S külö n kö szö njük, hogy sokan eljö ttek hozzá nk: együtt
voltak velünk az ünnepi eseményeken, együtt ö rültek velünk.
Kérjük, erő sítsük tová bb is egymá st, hogy erő t meríthessünk
keresztény, magyar és euró pai mú ltunkbó l mindennapi életünkhö z és kö zö s jö vő nkhö z!
Tihany, 2005. november 17., Szent Á nyos püspö k ünnepén
Dr. Korzenszky Richárd (Ph 59) perjel
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Jancu Laura: Pá r csá ngó szó [versek] – Hargita Kiadó hivatal,
Csíkszereda, 2004. (112 lap)
Benedek Katalin – Jancu Laura: Magyarfalusi emlékek – MTA
Néprajzi Kutató intézet, Budapest, 2005. (220 lap)
Mind a két kö tetet Jáki Teodó z (Ph 47) atya mutatta be októ ber
elején Budapesten, a Magyarok Há zá ban (a Jancu, romá n
helyesírá ssal írt csá ngó nevet ő Jankó -nak ejtette). Idézzük
elő szö r a kö ltő bemutatkozá sá t az első kö nyvecske há tlapjá ró l:
„1978-ban születtem a moldvai Magyarfaluban. – 1992 má sodik születésem esztendeje: Csíkszeredá ra kerültem. Azó ta
máské pp tö rténnek a más dolgok. A kö zö s keresztet olykor
egyedül vontatom. A legsú lyosabb szá lka benne a mú lt. A jö vő
egy remélt tö viskorona, amit talá n ha fö lá llítanak a Hegyen:
fejemre akasztanak. – Budapest a tudomá ny hona nekem.
Szolgá ló ja voltam és maradtam a pedagó gia, a kommuniká ció ,
a teoló gia és a néprajz bö lcseletnek.
Mert szó ra bírtam az igazsá got,
És lá tvá n, szemem megvakult.
Én sose emberrel vívtam,
Az ellenfelem Isten volt. (Bű nben)”
A má sik kö nyv (sok-sok fénykép és magyará zatuk) há tlapjá ró l: „Magyarfalu Moldva (Romá nia) délkeleti részén fekvő magyar lakossá gú csá ngó település, melybő l a moldvai csá ngó k
kitelepítése sorá n az 1940-50-es években sok csalá d települt
á t a baranyai (Magyarorszá g) Egyhá zaskozá r kö zségbe. A
moldvai Magyarfalu és a Baranya megyei Egyhá zaskozá rró l
szá rmazó képtá r való já ban tö rténelemírá s. Ebbő l villant fel
szemelvényeket az album.”
(KTK)

Lé pj vissza
Lépj vissza
Ne magasztald fel magad
Ne halld a tö meg szavá t
Isten legyen fokod
Ha megalá zva lezüllessz a képzetek
Á larcos fenekére,
S milyen erő k feletti sorscsapá s
A lebuká s
Légy kicsi senki
Kit ismeretlen titka
Felmagasztal mint az egek angyalá t

Mint
Végre há t így
Így kezdek ú jra
Mint Ady ú j vizeken já rni
Ú j sebek mélyek feketék
Vetettek haragba
S mint Ady a semmit
Írni kezdem ú jra

Jancu Laura
PAX ! Kedves Diáktársak!
Szomorú hírt szeretnék kö zö lni: az igen szép svá jci hatá rvá rosbó l, a francia hatá r és Genf kö zvetlen kö zelébő l, Montreuxbő l szá rmazik. Ott élt hosszú évek ó ta igen szép kastélyá ban a
Budapesten 1939-ben é rettsé gizett és a má jusvégi pannonhalmi talá lkozá sok hűséges á llandó résztvevő je, Pasteiner
Iván. A felesége két éve hunyt el, a há rom fia kö zül kettő
Angliá ban, egy az USA-ban él és műkö dik, sikeresen. Szeptember kö zepén egy szép nyá rvégi napon az utca egyik oldalá ró l a má sikra ú tban Montreux-ben elütö tte egy autó . A nyaká t
tö rte, azonnal meghalt…
Megint eggyel kevesebben vagyunk, példá s, értékes, hűséges bencésdiá k volt. A feleségem mindig megdicsérte, példá nak adta nekem. Csodá latosan fényes, ragyogó tiszta fekete
cipő volt mindig a lá bá n: sokfelé a példá ssá g egyik jelképének
mondjá k ezt. Emlékezzetek meg ró la, a jó Isten á ldja meg
emlékét! – A hírt Kanadá bó l, Torontó bó l kaptam kö zö s
bará tunktó l, diá ktá rsunktó l. Szívélyes üdvö zlettel
Bratislava, 2005 októ ber elején.
Á dám Gyö rgy (Ko 41)
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Aranymise
Az Ú r Lelke rajtam,
Ő kent fel engem,
Hogy ö rö mhírt vigyek… (Lk 4, 18)
Forrai Botond OSB atya 2005. jú lius 3-á n a Sarló s Boldogasszony-napi bú csú n mutatta be Monokon, szülő falujá ban
pappá szentelésének 50. évforduló já t jelző aranymisé jé t a
monoki esperes és monoki szá rmazá sú paptá rsai kö zreműkö désével. A szentmisén, melyet az Isteni Kegyelem, Szeretet
hatott á t, a rokonok és ismerő sö k mellett egykori tanítvá nyai,
valamint a jelenlegi és a bú csú alkalmá bó l hazatért egykori
monokiak együtt mondtak há lá t az Ú rnak Botond Atyá ért és
együtt kérték tová bbi életére Isten á ldá sá t.
Dr. Kovács Ferenc (Ph 57)

Hetvenöt é v
1930. szeptember 8-á n 94 izguló , kicsit félő tízéves kisfiú
gyülekezett a pesti Bencés Gimná ziumban. A jó zsefvá rosi
templomban á télt ünnepi Veni Sancte utá n az iskola udvará n
Pé lyi Laci az első sö k nevében kö szö ntö tte az ebben az évben
végző nyolcadikosokat.
Az akkori nagyreményű gyerekseregbő l má ra csak nyolcan
maradtunk, akik kö zül ö ten jö ttünk ö ssze, hogy meghatott
szívvel és szeretettel emlékezzünk a má r eltá vozott tá rsainkra
és arra a bencés szellemre, mely lelkierő t, keresztény szellemet adott az akkor elő ttünk á lló nehéz ÉLETRE!
Olyan jó volt – immá r 85 évesen – együtt lenni és egymá s
kezét fogva imá dkozni és ö rülni, hogy még emlékezhetünk!
Dr. Iváskó János (Bp 38)

Segít(s)ünk!
Kedves Barátaink!
Egy diá ktá rsunkért és nekem osztá lytá rsamért volt jó tékonysá gi hangverseny a Patrona Hungariae Gimnázium dísztermében (Budapest, IX. Knézich u. 3-13.). A meghívó így szó lt:
«Szeretettel vá rjuk Ö nt, kedves csalá djá t és bará tait októ ber
27-én este 7 ó rá ra Molnár Benedek (Gy 04) javá ra szervezett
jó tékony célú hangversenyünkre!
Hú széves bará tunk győ ri bencés diá k korá ban az érettségi
elő tti nyá ron együtt zará ndokolt velünk Erdélyben, ahol sú lyos
sérülést szenvedett és nyaktó l lefelé lebénult. Mi, akik mellette
voltunk a balesetkor, pró bá lunk mellette maradni tová bbi sorsá ban is, és amit csak lehet, megtenni érte: együtt tanultunk
vele az érettségire, gyűjtéseket, jó tékonysá gi hangversenyeket
szervezünk a gyó gykezelések javá ra, és legfő képpen
imá dkozunk érte. Jelenleg abban bízunk, hogy az ú j sejtá tültetéses orvosi kutatá sok Bence szá má ra is hoznak eredményt.
Egy ilyen műtét lehető sége felmerült, és ezzel a hangversennyel tá mogatni tudjuk a megvaló sítá st. Kö szö net a Musica
Nostra Énekegyüttesnek és minden kedves adomá nyozó nak!
Lobmayer M. Judit SSND
az iskolanő vérek budapesti rendhá zá nak há zfő nö knő je
Ima Benedek gyó gyulásáé rt
Urunk! Benedek megmozdította szívünket. Tö bbek, érettebbek és ö sszetartó bbak lettünk. Rá irá nyította figyelmünket az
élet mélyebb rétegeire, és segített felülemelkedni kicsinyes
ö nzésünkö n. Nö veld bennünk a szeretet erejét, hogy figyelmesek legyünk a kö rülö ttünk élő k rezdülésére! Adj nekünk
hitet, amely elfogadja a Te akaratodat!
Tá mogasd Bence szüleit és testvéreit az elő ttük á lló nehéz
ú ton! Küldj melléjük bará tokat, akikbe kapaszkodhatnak!
Fogd meg Bence kezeit, ha elhagyatottsá got él á t! Hordozd,
amikor nincs elég ereje a küzdelemhez! Szorítsd magadhoz,
amikor megfogyatkozik lelkében a remény! Tartsd meg derűs
természetét, amellyel megtalá lhatja helyét az emberek kö zö tt!
Mert Tiéd a vigasztalá s országa, az elfogadá s hatalma és a
gyó gyítá s dicső sé ge, mindö rö kkö n ö rö kké. Amen. »
A hangversenyen fellépett a Musica Nostra Énekegyüttes
Mindszenty Zsuzsánna vezényletével és Pátkai Imre zongoraművész. A műsor mottó ja ez volt: In Te Domine speravi…
Kö szö net mindazoknak, akik résztvettek a hangversenyen!
Peté nyi Mirkó (Gy 04)
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Reflexiók
Kedves Ká lmá n!
A napokban kaptam kézhez a legú jabb Hírlevelet, melynek
„vezércikkét” a te tolladbó l olvashatjuk. Az írá s szá momra
mintegy vitaindító nak is tűnt, hiszen olyan témá kat feszeget,
melyek ma is élő , eldö ntetlen vagy nehezen eldö nthető , esetlegesen elavultnak tűnő s így vá ltoztatandó nak gondolt problémá k. Feltételezésem szerint nem ez az egyetlen levél, melyet
reflexió ként kapsz, mégis bá torkodom megosztani véleményemet a témá kkal kapcsolatban.
Kö vetve a cikk sorrendjét, én is hasonló an pontokba szedem
mondandó mat.
1. A szolgá lati papsá g, ill. a laikusok viszonya. – A coelibatus
megjelenése, kialakulá sa sokkal korá bbi, mint a kö telező vé
tétele. Egyrészt Szent Pá l leveleiben is talá lhatunk utalá st: „aki
nő tlen, az az Ú r dolgaival tö rő dik, aki viszont meghá zasodott,
az a vilá gi dolgokkal tö rő dik” (1Kor 7, 32-33), má srészt az
apostolok is való színűleg nő tlenségben éltek – bá r Péter
anyó sá ra talá lunk utalá st. A 2–3. szá zadban má r egyre gyakrabban volt elfogadott a papi nő tlenség – bá r meg kell jegyeznem, hogy pl. Magyarorszá gon még a 14-15. szá zadban (esetenként késő bb is) leírnak há zas papokat, ill. dokumentumok
vannak az ezek ellen való hivatalos fellépésekrő l. Jézus maga
is csak férfiakat hívott meg tanítvá nynak, s bá r tö bb nő t is
megemlítenek kö rnyezetében, egyiket sem vette a tizenkettő
kö zé fel. Ez a hagyomá ny is kö zrejá tszik a papsá g „férfiassá gá ban”.
A nő tlenség kérdésének felvetését én is tá mogatom egyébként, hiszen sok igaz lelki emberként ismert papi személy
kényszerült kilépni há zassá g miatt, akik egyébként való ban igazi lelkipá sztorként műkö dtek. Abban is problémá t lá tok, hogy
sajnos a papi pá lyá ra lépő k kis létszá ma miatt olyan emberek
is felszentelésre kerülnek, akik a coelibatusra, helyesebben a
szüzességre nem is gondolnak. (… ) Sajnos, ez élő probléma.
Szintén a papsá g kis létszá má bó l kö vetkező en nagyobb
szerepet kellene adni a laikus híveknek. Fő leg a fiatalabb, tö bb
filiá t ellá tó papok má r megérezték ennek jelentő ségét, és mind
a hitoktatá s, mind az irodai tevékenységek, valamint az
egyhá zkö zségi élet tö bb területén egyre tö bb feladatot adnak a
híveknek. Sok helyen a képviselő testület való s dö ntéseket
hozó , aktívan munká lkodó kö zö sség. Vannak azonban, sajnos,
olyan lelkipá sztorok, akik tö bb okbó l nem tudjá k vagy nem
akarjá k, ső t nem is engedik ki kezükbő l ezeket az ügyeket;
mikö zben megfeszülnek a tenger munka alatt, gö rcsö sen
ragaszkodnak azokhoz a feladatokhoz is, melyeket bá rmelyik
hívő el tudna végezni, s így kényszerítik lá tszattevékenységekbe az egyhá zkö zség képviselő it. Ezen mindenképpen
intézményesen kellene vá ltoztatni, és a vá ltoztatá sokat foganatosítani!
2. A vá lsá gba jutott há zassá gok kezelése. – Pá l ezt mondja:
„A há zasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Ú r,
hogy az asszony ne vá ljon el a férjétő l. Ha azonban elvá lik,
maradjon há zassá g nélkül vagy béküljö n ki feleségével. A férfi
se bocsá ssa el feleségét.” (1Kor 7, 10-11). Az á ltalad idézett
sorok elő zménye azonban: „A tö bbieknek pedig én mondom,
nem az Ú r: ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész
vele élni, ne bocsá ssa el. És ha egy asszonynak hitetlen férje
van, és ez kész vele élni, ne hagyja el férjét. Mert a hitetlen férj
meg van szentelve felesége á ltal, a hitetlen feleség meg hívő
férje á ltal, külö nben gyermekeik is tisztá talanok volná nak,
pedig szentek." (1Kor 7, 12-13). Tehá t az Ú r parancsa egyértelműen a vá lá s ellen szó l. Pá l egy speciá lis esetben végső
megoldá sként javasolja az elbocsá tá st, ha a há zastá rs hitetlen
és nincs má s megoldá s a békesség megő rzésére. A templomi
há zassá gok nagy része azonban szentségekkel ellá tott felek
kö zö tt kö ttetik, feltételezve a hitet. Jegyesoktatá sban
résztvevő ként mindig felhívom a há zasulandó k figyelmét arra,
hogy a szentségi há zassá g ne szépsége, ünnepélyessége
miatt kö ttessen, hanem igaz hitbő l. Sajnos, ez gyakran nem
így van. Megoldá sként én nem a vá lá s megengedését, hanem
a prevenció t javasolná m. A há zasulandó k, há zasok
megismertetését a külö nbö ző lelkiségi mozgalmakkal (pl.
Há zas Hétvége), az egyhá zkö zségekben csalá dcsoportok
létrehozá sá t, a há zassá gró l szó ló irodalom népszerűsítését,
elő adó k meghívá sá t ajá nlom, egy hosszabb részletes, szakemberek á ltal tartott jegyesoktatá s keretében, nem olyan
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hosszan, mint a felnő tt katekumená tus, de hasonló an. Ma egy
szentségi há zassá ghoz elég lehet egy 5x2 ó rá s „gyorstalpaló ”
jegyesoktatá s. Nemrég egy hívő édesanya felhá borodottan
kérte szá mon, miért kell fiá nak jegyesoktatá sra já rni. Én ezt
mondtam: Egy bará tom híres fő vá rosi szá llodá ba került dolgozni. Liftkezelő nek felvették, de tanfolyamot kellett végeznie,
majd levizsgá znia. „Mennyivel komolyabb dolog egy há zassá g!
Mégis minden elő képzettség nélkül bele lehet vá gni, pedig ez
életünk legnagyobb «vá llalkozá sa»”.
3. Születésszabá lyozá s. – A jegyesoktatá sokon orvosként az
én feladatom ez a téma. Az egyhá z á llá spontja való ban az,
hogy minden aktusnak nyitottnak kell lennie a gyermeká ldá s
vonatkozá sá ban, de a kö lcsö nö s szeretet eszkö ze is. A
születésszabá lyozá s lehető ségeit két csoportba oszthatjuk:
a) negatív csalá dtervezés, b) pozitív csalá dtervezés.
Az első csoportba tartoznak a mechanikai eszkö zö k: spirá l,
ó vszer, pesszá rium, sebészi lekö tések, valamint a kémiai
eszkö zö k, fogamzá sgá tló tablettá k, spermicid szerek, valamint
az abortus. Ahogy írtad, az emberi természetnek része (sajnos, nem mindenkinél) az értelem. A há zassá gon kívüli gyermekek, ill. az abortuszok jelentő s része akkor fogan, amikor
ezt az értelmet az ember félretolja, és csak a perc gyö nyö rének él, minden esetleges kö vetkezményt elfeledve. De nem
csak emiatt nem pá rtolom a legtö bb eszkö zt.
Az egyébként népszerű tablettá k: hormonok. Gondoljunk
bele! Senkinek sem jut eszébe, hogy csak ú gy betegség nélkül, egészségesen, pl. inzulint szedjen vagy pajzsmirigy-hormont, hiszen tudja, hogy ebbő l baj lehet. Mit gondolunk mi,
emberek, hogy a hormonhá ztartá sba csak ú gy belepiszká lhatunk kö vetkezmények nélkül?
Sajnos, a kollegá k nagy része – tisztelet a kivételnek –
minden orvosi vizsgá lat, ellenő rzés nélkül, automataként írja
fö l a tablettá kat, ezzel veszélyeztetve a nő k egészségét. A kis
hormontartalmú tablettá k mellékhatá sai is végzetesek lehetnek: má jdaganat, nő gyó gyá szati daganatok, tüdő embó lia.
Tüdő gyó gyá szként évente tö bb fiatalasszonyt, lá nyt gyó gyítottunk embó liá val osztá lyunkon, melyek mind a tablettá k szö vő dményeként alakultak ki. Persze ezek csak kis szá zaléká t
teszik ki a tablettá t szedő knek, de mi van, ha az az egy az én
feleségem lesz? Mindezt annak fejében, hogy nekem kényelmes legyen az aktus. Tú l nagy á r ez, ső t a férfiak részérő l jó
nagy adag ö nző ség! Egyébként a tabletta a méhben olyan
viszonyokat teremt, hogy az esetlegesen megtermékenyített
petesejt nem tud beá gyazó dni, így abortívumnak is tekinthető .
A természetes fogamzá sgá tlá s hatékonysá ga a tablettá kkal
megegyező , olcsó bb, nem ká ros, és jelentő sége abban á ll,
hogy azt akarja meghatá rozni: pontosan mikor kell megtö rténnie az aktusnak, ha gyermeket akarunk. Ez a pozitív hozzá á llá s. Nem kell hozzá csak napi ö t perc, egy hő mérő , naptá r,
némi gyakorlat. A méhnyak nyá kjá nak manuá lis vizsgá latá val,
ill. a napi hő mérő zéssel pontosan meg tudjuk mondani a termékeny napok idejét. Ezzel nemcsak az asszony egészségét
ó vjuk, de megismerjük a test műkö dését, segíti az egymá s
irá nti odafigyelést.
Sajnos, hajlamosak vagyunk ezt a mó dszert elfeledni, a
kö nnyebb ellená llá s irá nyá ba haladva. A szakirodalom sem
szentel ennek elég teret, nem beszélve a szakmá ró l: a gyó gyszergyá raknak az az érdekük, hogy minél tö bb fogyjon!!! Az
esetlegesen elfogadható mó dszer a pesszá rium vagy az ó vszer lehet, ezek nem á rtalmasak, nem abortívumok, és nem az
ivarsejtek elpusztitá sá n alapszik haszná latuk. A jelenleg is
nagy vitá t kavaró abortusztablettá ró l nem is beszélnék, hiszen
az elnevezés is mutatja, mit takar. Egyébként a francia püspö ki
kar az ó vszert megengedhető nek tartja, orvosi és erkö lcsi
szempontbó l én erre nyitnék. Írom mindezt annak a tudatá ban,
hogy a katolikusok 95 %-a nem a természetes születésszabá lyzá st haszná lja.
Elnézésedet kérem hosszadalmas levelemért, de szükségét
éreztem hogy megosszam gondolataimat.
Ü dvö zlettel:
Dr. Kö rmendy Szabolcs (Ph 89)
Keressük legidő sebb – nem csak tagtá rs – élő diá ktá rsainkat.
Nyilvá ntartá sunkban Salgó László (Ko 24) a legkevésbé fiatal.
Kedves Bará tunk, Isten éltessen, á ldjon! – Mindnyá jatoktó l
vá rjuk ez ügyben ú jabb jelzéseiteket, bejelentéseiteket.
Az elnö ksé g (KTK címén)
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A falu szülötté re emlé keztek
Kilencvenö t éve, 1910. októ ber 16-á n született dr. Danczi
Jó zsef Villebald bencés paptaná r Kürtö n. Az évforduló
alkalmá bó l e napon a kürti Mindenszentek plébá niatemplomban Kassa Sándor lelkiatya Villebald atyá ért mutatta be a
legszentebb á ldozatot.
A kö zség ö nkormá nyzata és a helyi kö nyvtá r vezető je,
Dancziné Kálazi Mó nika kiá llítá st rendezett Villebald atya
emlékére. A kiá llítá son megtekinthető ek voltak azok a kö nyvek, iratok, jegyzetek és má s egyéb dokumentumok, melyek
egykor az atya tulajdoná t képezték. Ezeket a felbecsülhetetlen
értékű műveket hosszú éveken á t Danczi Lajos, volt vá gai
plébá nos – Villebald atya testvére – ő rizte, majd miutá n
nyugdíjba vonult, a kürti kö nyvtárnak adomá nyozta. Lajos atya
nagylelkűségébő l hatalmas értékkel gazdagodott a falu.
Ez év má jusá ban a magyarorszá gi Bencés Diá kszö vetség
Almanachjá ban jelent meg e sorok író já nak szakdolgozata,
„Dr. Danczi Jó zsef Villebald OSB é lete é s mű vei” címmel. Kürt
kö zség ö nkormá nyzata külö nlenyomatot készíttetett a szakdolgozatbó l, melyet most, az évforduló alkalmá bó l bocsá tott a
nyilvá nossá g elé, azzal a szá ndékkal, hogy minél tö bben
megismerhessék a falu szülö ttének életú tjá t, és méltó képpen
emlékezzenek meg az 1977. december 21-én elhunyt tudó s
bencés paptaná rró l, aki egyben nyelvész, műfordító , tolmá cs,
néprajzkutató és misztikus is volt.
Meleg Mária hitoktató , Érsekú jvá r

Dr. Danczi Villebald, a paraszt
Elö ljá ró ban: Nem pejoratív, lenéző , lekicsinylő vagy rosszalló
értelemben haszná lom a paraszt szó t. Ellenkező leg: itt most
díszítő jelző ként, hiszen a kenyerünk megteremtő je első dlegesen a falusi, régebbi szó haszná lattal a paraszt ember.
Talá n szerénytelenség tollat ragadnom Meleg Mária hitoktató nő nek a BDSZ Almanach 2005-ben megjelent 40 oldalas
szakdolgozata utá n, amely való sá gos mongrá fia dr. Danczi
Villebaldró l. A Felvidéken élő , a Remé ny című ú jsá g külső
munkatá rsa ugyanis olyan emberrel, pappal, taná rral, tudó ssal
ismertetett meg bennünket majd hatvan év eltelte utá n, akit én
– szégyen ide, szégyen oda – nem, de legalá bbis nem eléggé
ismertem, pedig négy éven á t Pannonhalmá n osztá lyfő nö kö m,
nevelő m volt. Tudomá nyos tevékenységérő l (nyelvész, műfordító , néprajzkutató ), kó dexek, misztikusok, szentek életének
fordító já ró l, tö rténelmi témá jú írá sairó l még csak nem is
hallottam, és csak most, évtizedek mú lva tudatosodott bennem, hogy az említettek gyümö lcseibő l milyen bő ségesen
sokat adott nekem, nekünk. Így ad rangot katolikus keresztény
neveltetésünkö n tú lmenő en a (volt) bencés diá k megjelö lésünknek. De most nem errő l akarok beszélni, hanem arró l,
hogy milyen volt 1944-ben, a II. Vilá ghá ború utolsó évében
Villebald úr (mert akkor „ú r” volt a szerzetesi név mellett taná raink megszó lítá sá nak a mó dja) mint paraszt.
Személyes élményeimet – némi tö rténelmi kö rülmények
tükrében – az alá bbiakban adom kö zre.
A vilá ghá ború utolsó évében a katonai behívá sok miatt nem
volt elég munká skéz a fö ldeken. A bencés gimná ziumokban
meghirdették, hogy szívesen lá tnak „nagyobb” diá kokat Pannonhalmá n (én akkor 15 éves voltam), ahonnan minden má sodik héten a Rend fö ldjein kellett dolgoznunk, a kö zbenső
heteken pedig az interná tusban „nyaraltunk”, szó rakoztunk,
művelő dtünk.
Az egyik délelő tt a gimná zium bejá ratá ná l éppen elő á llt egy
lovaskocsi, amelyre felraktuk az egy heti munká nk ideje alatt
szükséges holmijainkat, és elhelyezkedtünk a szekéren, amikor odajö tt egy ú r és felszó lt a kocsin ülő khö z: „Hé, nem tudjá k, hol van a Villebald ú r?” A bakon ülő kocsis mellett egy
munká sruhá ba ö ltö zö tt férfi így vá laszolt: „Én vagyok”, Az
egyik osztá lytá rsunk édesapja, aki magas beosztá sú á llami
hivatalnok, jogtudó s volt, bizony nem ismert rá . Munká scsoportunknak ugyanis ő volt a „brigá dvezető je”. A mi brigá dvezető nk azonban nemcsak parancsolt, irá nyított minket a
nehéz fizikai munká ban a fö ldeken, hanem élenjá rt, maga is
dolgozott – nem is aká rhogyan! Nehéz volt utá na menni, de
azért vidá man, gyakran énekelve végeztük a dolgunkat. –
Étkezésünk nem volt ízletes, bá r bő séges volt; ettük a bére-
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seknek készített ételeket. Villebald ú r is ezt kapta – nem volt
külö n „taná ri” koszt. – Elszá llá solá sunk sem volt fő ú ri. Igaz,
hogy Villebald ú r „külö n szobá t” kapott, egy csalá d laká sá nak
konyhá já t, mi pedig a két lakó szobá t. A helyiségekben valamennyien szalmazsá kon aludtunk. A tisztá lkodá s, mosakodá s
az udvaron, a kú t mellett, vá lyú ban bonyoló dott, természetesen Villebald ú r szá má ra is. Mi nemegyszer szívesen elblicceltük volna a hajnali hidegben a szabadban való mosdá st, de
nem lehetett: Villebald ú r á rgus szemekkel figyelt minket, hogy
rendesen mosakodjunk meg. Há t így élt – ha kellett – egy igazi
gazdag fö ldbirtokos, mert nemcsak pap, szerzetes és taná r
volt, hanem egy gazdag rend birtokainak résztulajdonosa.
Az élet adta nehézségek elviselésére a há ború befejezése
utá n Villebald ú r ugyancsak sokszor példá t mutatott. Egyszer
példá ul a tanítá s megkezdése elő tt igyekezett lelket ö nteni
belénk a hideg elviselésére. Az oroszok ugyanis az ostrom
utá n a „papok” szá má ra nem engedélyezték a kellő mennyiségű szén szá llítá sá t. Nekem példá ul a kezem sebesre
fagyott. Mindenem fá zott, pedig volt katonai bá rá nybő r
bekecsem, amerikai katonai bakancsom, hosszú alsó nadrá gom (mi Tá ncsics-gatyá nak hívtuk, mondvá n, hogy nevezett a
vá ri bö rtö nben nyilvá n ilyet viselt) és meleg Jäger-alsó ingem.
Ilyen ö ltö zékem lá ttá n Villebald ú r kigombolta reverendá já nak
felső gombjait és megmutatta, hogy alatta mindö ssze egy
vékony inget viselt.
Volt azonban Villebald ú rnak „negatív”, késő bb azonban
bö lcsnek bizonyult „paraszti” megnyilvá nulá sa is. Az érettségink elő tt ugyanis felmerült, hogy a ballagá si értesítésünkö n,
meghívó nkon nevünk elő tt fel kellene tüntetni a nemesi
elő neveket is. Nekem ugyan ilyenem nem volt, bá r kitalá ltam
egyet, ami jó l hangzott és „eredetinek” tűnt. Villebald ú r azonban lefú jta az említett kezdeményezést, és 1947 tavaszá n
rá mutatott arra, hogy a jö vő nket nem a nemesi elő nevek
haszná latá val, hanem tudással, tiszta erkö lccsel é s hazafias
magatartásunkkal kell megalapozni, elő kelő bbé tenni az ú j
politikai rendszerben.
Visszatekintve Villebald ú rra, aki megmutatta nekünk a paraszti és má s fizikai munka megbecsülését, fontossá gá t, és
értékelve volt osztá lyunk „érvényesülését” tö rténelmünk nehéz
szakaszaiban, most külö nö sen is felértékelő dik bennem
Villebald ú r tevékenységének „paraszti” jellege is.
2005. októ ber 16-á n.
Dr. Pé ter Bé la (Ph 47)

Bencé s Diákok Győri Egyesülete
A BDGYE 2005. má sodik félévi programjaí az alá bbiak szerint
alakultak, alakulnak.
2005.09.09-é n Somorjai Á dám OSB (Ph 74) a Vatiká nró l
tartott elő adá st a Czuczor Gergely Bencés Gimná zium
dísztermében.
10.08-án buszos kirá ndulá st szerveztünk Csó ka Gáspár OSB
vezetésével. Ú ticélunk Pá pa-Noszlop-Ganna volt.
10.26-án került sor az immá r hagyomá nyos bencés iskolá k
(Győ r, Pannonhalma) taná ri kara kö zö tti labdarú gó mérkő zésre Pannonhalmá n. Hosszú sorozatot sikerült megtö rni a
győ rieknek, mivel tö bb év utá n a mérkő zés 3-2-es győ ri
győ zelemmel végző dö tt! Íme a győ ztes csapat névsora:
Tó th Sándor, Jakab Gábor, Panykó János, Né meth Ottó ,
Csonka István, Dietzel Pé ter, ifj. Szabó Csaba, Hegedüs
Odó OSB, Schnur Mátyás, Katona Zsolt, Pé ter Tamás. A
mérkő zés utá ni agapé jó hangulatban telt, frissítő leg hatott
a hideg sö r és az apá tsá gi misebor.
10.31-é n az Egyesület vezető sége (Balogh Gyula, Balogh Pál,
Lukács Bé la, Lang Ferenc, Pé ter Tamás) megkoszorú zta
dr. Né meth Ferenc (Gy 43) alapító elnö künk és dr. Tamasits Ernő (Gy 55) volt elnö künk sírjá t, majd a győ ri bencés
és ká rmelita kriptá ban imá dkoztunk elhunyt taná rainkért.
11.18-án Maró th Mikló s (Ph 61) tanszékvezető tart elő adá st az
Iszlá mró l
12.09-é n 18.30 órakor Korzenszky Richárd OSB (Ph 59)
Jó zsef Attilá ró l tart elő adá st.
Mindkét rendezvény színhelye a Czuczor Gergely Bencés
Gimná zium díszterme. Elő adá saink utá n szeretettel vá rjuk
diá ktá rsainkat a Katalin-kert vendéglő be.
Pé ter Tamás (Gy 2000) titká r
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Reflexió egy reflexióra

Budapesti szervezet

Olvasom a BDSZ folyó évi szeptember 1-i Hírlevelében (8.
oldal) a „Reflexió k” rovatban Kiskéry Ló rá nd dr. 1953-ban
végzett bencés diá k írá sá t. Mécs Lá szló ró l emlékezik, aki az
akkori bakonybéli plébá nossal együtt nagyapja birtoká nak
megmaradt területén fá t vá gott, tö bbek kö zö tt.
Hadd emlékezzem Mécs Lá szló ró l én is. Legszebb emlékeim
kö zé tartozik Mécs Lá szló nak egy a két vilá ghá ború kö zö tti
szavaló estje (ha jó l emlékszem, a Zeneakadémiá n, legalá bbis
annak kamaratermében volt). Mécs Lá szló kivá ló elő adó is
volt, cserkészkorunkban szá mos versét ismertük meg, nemkevésbé irodalmi tanulmá nyaink sorá n. A kirándulás elmarad
című verse tartalmá ban – má r má s értelemben és ö sszefüggésekben – felnő tt emberként, csalá dapaként is, de sokszor! – ha szabad így mondanom – „felhangzott” bennem. Pl.
amikor az ö tvenes évek elején sportküldö ttség vezető jeként az
autó busz Bécsbe indulá sa elő tt lehívtak a buszbó l „Maga
pedig nem utazik!” kö zléssel. És 1956 elő tt vagy az azt kö vető
évtizedekben há ny meghiú sult tervem sorá n hangzott fel
bennem ú jbó l és ú jbó l: „A kirá ndulá s elmarad”!
Hadd írjam itt le, első olvasá sra bá rmíly indokolatlannak
tűnik, ma is szellemi és lelki vilá gomhoz nem kevésbé kö zelá lló Má rai Sá ndornak, a magyar irodalom – és ez immá r a
vilá girodalommal ö sszefügésben is elmondható – kivá ló
személyisége. Mint író és mint kö ltő egyará nt.
Külö n is felhívom az elő bbiekben hivatkozott bencés diá ktá rsam figyelmét – minthogy soraibó l kitűnő en ő évtizedek ó ta
külfö ldö n tartó zkodik – Má rai Sá ndornak az első magyar
nyelvemlék, a Halotti beszé d gondolati indítá sá val írt kö lteményére: „Isa pur és homu vogymuk… ”. Így kezdő dik Má rai
Sá ndor verse is, megdö bbentő szá momra ez a lélekre, érzelemvilá gra mélységesen ható verse. Ebben elmondja egy
emigrá ció ba kényszerült író boldogtalansá gá t. Ugyanilyen
hatá sú volt szá momra legutolsó ként megírt napló kö tete, melynek utolsó sorai utá n érezni, hogy akkor és ott hú zta meg a
revolver ravaszá t; vagy regényei kö zö tt a Gyertyák csonkig
é gnek című, mely két valamikori bará t ö regségükben való
utolsó talá lkozá suk egy éjszaká ra sűrített drá mai hangulatá t,
gondolatvilá gá t adja vissza. S ugyanakkor a magyar nyelv
milyen szépségével, s a tartalom milyen drá maisá gá val! Csak
büszkék lehetünk rá , hogy Szerb Antal mellett – aki nemkevésbé elszomorító an végezte életét – ismétlem, büszkék
lehetünk arra, hogy mindkettő jük művei külfö ldö n is ismertek,
mi tö bb, a bestseller-listá k élén á lló k.
Gondolom – ső t, biztosra veszem –, Mécs Lá szló , ha élne,
első sorban művészi szerénysége, emberi nagysá ga miatt tiltakozna volt bencés diá ktá rsam kö vetkező kben idézett mondata
ellen: „Ha lenne egy olyan jó menedzsere (t.i. Mécs Lá szló nak), mint Má rainak.”
S végül – á m szinte írá som elejére illenék – hadd mondjak itt
kö szö netet az elhunyt Mécs Lá szló emléke nevében is dr.
Pattantyú s-Á brahá m Á dá mnak azért a szívbő l jö vő megemlékezésért, amelyet Mécs Lá szló ró l írt. Egyébként lehet, hogy
rokona, netá n leszá rmazottja a néhai legendés hírű „Pattantyú s professzor”-nak, a Műegyetem taná rá nak, akiró l egyetemista koromban annyi aranyos-kedves tö rténetet hallottam. A
tá voli Szentendrérő l kö szö net és üdvö zlet.
Szentendre, 2005. szept. 12.
Dr. Károly István (Bp 40)

Á ltalá ban a hónapok második hé tfőjé n 17 órakor vá rjuk
szeretettel a volt bencés diá kokat és érdeklő dő vendégeket a
Szent Benedek Iskola dísztermében (Bp. I. ker. Fő utca 30.).

Cirill atya imádságai a küldöttgyű lé sen
Az elejé n: Mennyei Atyá nk, mai ö sszejö vetelünkö n diá kszö vetségünk tisztségviselő inek megvá lasztá sá val is a Te akaratodat
keressük. Tá volítsd el tő lünk a kicsinyes megosztottsá g lekületét, az ö nző széthú zá s szellemét és tá maszd fel a nagyvonalú ,
má sokért élő
szolgá lat lekületét. Erre kérünk Fiad
imá dsá gá val: Miatyá nk…
A vé gé n: Mennyei Atyá nk, arra kérünk, hogy erő sítsd
szívünkben a tiszta alá zat lelkületét. Tudjuk elfogadni a
sikertelenséget, merjük végiggondolni az okokat és megú jult
bizalommal vá lhassunk akaratod eszkö zeivé szervezetünk
építésében, egymá s bá torító tá mogatá sá ban, az ö nzetlen
szolgá latban. Fiad édesanyja kísérje imá dsá gunkat színed elé:
Ü dvö zlégy Má ria…

2005.12.12. – Schmidt Lajos dr. (Bp 38): 85 év 85 percben
2006.01.09. – Tó th Gábor igazgató : A budapesti Szent Benedek Á ltalá nos Iskola és Gimná zium élete
01.28. szombat 17.00 – Pax Hungarica-bá l a Tamá s Alajos
kö zö sségi há zban (Ró mer Fló ris utca). A talpalá való t
Szikora Jó zsef (Ph 67) bará tunk és zenekara, a
„Kistemplomos lovagok” szolgá ltatja.
02.13. – Kopeczky Lajos (Bp 54): A televízió hő skora Magyarorszá gon
03.13. – Hankó Ildikó : A magyar kirá lysírok sorsa
03.21. kedd 17.30 – Szent Benedek-napi szentmise a Fő utcai
kapucinus templomban. Kérjük, gyertek el mind!
04.10. – Molnár Antal dr. (Ph 88): Egyhá zi életünk a tö rö k
idő kben
05.08. – Né meth Andor dr. (Bp 37): A „Bíboros Cicero” nyelve
05.27. szombat – Pannonhalmi talá lkozó
06.12. – Balogh Zoltán dr. (Ph 54): A hévízi tó ká lvá riá ja
Ember Károly (Bp 51)
1085 Budapest, VIII. Jó zsef krt. 43. tel.: 266-6750
„Bencé s sörözé s” Budapesten: á ltalá ban a hó napok 3. hé tfő jé n – december 19., január 16., február 20., március 20.,
április 24.(!), május 15., június 19. – 19 ó rátó l kb. 23 ó ráig, a
Kisvigadó é tteremben (Budapest, XI. Villányi út 34.). Aká r
fél ó rá ra is gyere el! A jobb oldali ö sszetolt asztalokhoz üljetek
le a magatokkal hozott diá ktá rssal együtt!
Dr. Né meth Szilárd (Ph 81)

Bencé s jóté konysági bál Budapesten
A Bencés Diá kszö vetség 2006. február 18-án hagyomá nyteremtő jelleggel megtartja az első Bencés Jó tékonysá gi Bá lt,
amelynek megszervezését a Medium Pro Educatione Közhasznú Alapítványnak kö szö nhetjük. – A bevételbő l a Bencé s
Diákszö vetsé g Segé lyalapját tá mogatjuk.
Helyszín: Budai Vá r, Magyar Kultú ra Palotá ja
(Budapest, I. kerület, Szenthá romsá g tér 6.)
Rendi fővé dnök: Dr. Várszegi Asztrik OSB
pannonhalmi fő apá t
Világi fővé dnök: Dr. Vizi E. Szilveszter (Bp 55),
a Magyar Tudomá nyos Akadémia elnö ke
Vé dnök: Dr. Horváth Tivadar (Ph 75),
Budapest I. kerületének jegyző je
Program: Kapunyitá s 18.30-kor, ünnepélyes megnyitó , díjkiosztó 20.00-kor, vacsora 21.00-kor, bá li zene 22.00-tő l,
tombola 23.00-kor, cigá nyzene 24.00-tő l.
Programok vacsora után:
Tá nc, szivar- és pipabemutató , borkó stoló a diá ktá rsak
boraibó l, pannonhalmi pá rlatok (likő r) kó stoló ja, bemutató a
fotó pá lyá zat legjobb darabjaibó l, fotó zá si lehető ségek
Zene: „Kistemplomos Lovagok” zenekar,
vezető : Szikora Jó zsef (Ph 67)
A meghívó
– ára: 16 000 forint, amely egy BDSZ-tag és pá rja részére
biztosít belépést;
– megvásárlásának felté tele: a Bencés Diá kszö vetségi
tagsá gi jogviszony fenná llá sá n tú l a regisztrá ció . Egy tag
csak egy páros meghívó megvásárlására jogosult.
Tekintettel a nagyszá mú jelentkező re, a meghívó k az érvényes
jelentkezések (regisztrá ció k) sorrendjében kerülnek értékesítésre. A Bá lon való részvételre csak a kipostá zott,
sorszá mmal ellá tott meghívó jogosít.
Regisztrálni é s é rdeklődni csak a kö vetkező telefonszá mon
lehet: 06/70/522-4415, munkanapokon 9.00– 14.00 óráig.
Lehető séget biztosítunk egyéni, ill. csoportos regisztrá ció ra,
amennyiben osztá lytá rsaiddal vagy ismerő s diá ktá rsakkal
együtt kívá nsz jelentkezni. Ebben az esetben elég egy
kapcsolattartó diá ktá rsnak felvenni a kapcsolatot a
szervező kkel.
A szervező k nevében
Dr. Abé rt János (Ph 98)
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Szombathelyi szervezet
A BDSZ szombathelyi szervezete Csepreg Vá ros Ö nkormá nyzata és Egyhá zkö zsége 2005. augusztus 6-á n Csepregen
szentmise keretében a Szent Katalin-ká polna falá n emléktá blá t
helyezett el a Csepregen született bencések emlékére:
Pá lfy Má tyá s fő apá t 1602–1646
Ková cs Á bel Jó zsef 1832–1895
Vurdics Igná c Já nos 1837–1929
Horvá th Bá lint Jó zsef 1854–1909
Bogná r Cecil Pá l 1883–1967
Szabó Patrik Ká lmá n 1901–1930
Horvá th Anzelm Istvá n 1901–1950
Fillinger Hugó Lá szló 1911–1931
Homiliá t és méltató szavakat mondtak: Só lymos Szilveszter és
Galambos Ireneusz atyá k.
Feiszt Gyö rgy (Gy 68)

P. Domonkos László SVD (Kg 43)
1920– 2005
Domonkos László atya 1920. má rcius 27-én született Gyarmat
kö zségben. Az elemi iskola elvégzése utá n a kő szegi misszió s
szeminá rium tagja és a bencés gimná zium tanuló ja lett. 1939tő l Mő dlingben az Isteni Ige Tá rsasá gá nak pap- és szerzetesnö vendéke volt. 1943 jú niusá ban a kő szegi bencés gimná ziumban érettségizett. Ezutá n a bécsi Pá zmá neumban folytatta
filozó fiai és pedagó giai tanulmá nyait, utá na a kő szegi misszió s
szeminá riumban lett viceprefektus és énektaná r. 1946-ban
szentelték pappá . 1947-tő l a kiskunfélegyhá zi Szent Istvá n
Misszió sszeminá rium taná ra és gondnoka, az Á llami Tanító képző ben hittaná r, a Ká ntorképző ben pedig taná r volt.
1949-ben visszakerült a kő szegi misszió shá zba, ahol prefektusként műkö dö tt. Az egyhá zi énekkar vezető jének, Szabó
Jánosnak kérésére László atya helyettesítette ő t betegsége
alatt, majd halá la utá n 1951-ben ő lett az énekkar vezető je.
Ugyanekkor elvették hitoktatá si és papi műkö dési engedélyét.
Lá szló atyá t az Á VH tö bbszö r zaklatta, de zenei feladatá t
ennek ellenére is teljesítette. A legnehezebb idő szakban is
olyan légkö rt alakított ki, melyben az ember elfelejtette minden
bú já t-bá natá t, így lassan kö zkedveltté vá lt. Kő szegen ez volt
az egyetlen énekkar, mely rendszeresen végezte szolgá latá t.
Lá szló atya a vá rosban betö ltö tt szerepével tá mogató kat tudott
megnyerni és olyan veszedelmeket elhá rítani, amelyek a zenei
életet fenyegették. Kö zreműkö dö tt vilá gi rendezvények
létrehozá sá ban, és á tmeneti ideig a zenekart is dirigá lta.
Tevékenységében ö ná lló szerzeményekkel emelte a zenei élet
nívó já t. 1956 októ bere végén bevá lasztottá k a vá ros Nemzeti
Bizottsá gá ba. Szerette volna elő mozdítani a diktatú ra
megszűnését, egy jobb és demokratikusabb élet kibontakoztatá sá t, valamint hogy az egyhá z Kő szegen is visszakaphassa
lehető ségeit. Októ ber végén Krisztus Kirá ly-kö rmenetre került
sor, melyet ő rendezett, és amelyen rengeteg ember vett részt,
ezen felül a templomban elő szö r csendült fel a Szó zat.
Ugyancsak az ő szervezésében került sor november elején az
ausztriai Rő tfalvá ra való kivonulá sra is.
1956 novembere első napjaiban megtudta, hogy helyzete az
orszá gban tarthatatlan, mert ö sszeesküvési pert akarnak vele
szemben lefolytatni, ezért külfö ldre tá vozott. Ausztriá ban rö vid
ideig magyar menekültek lelkésze volt, majd 1957-ben Argentíná ba ment misszió ba. Platonoson folytatta szolgá latá t, mint
az argentínai magyar lakossá g és az ottani település lelkésze.
Itt hatvan magyar nö vendéke is volt, akik a forradalom leverése utá n hagytá k el orszá gunkat. Kö zben az argentin iskolá kban is tanította a zenét és éneket, bevezette a Kodá ly-mó dszert. Megalapította és 15 éven á t vezette a Pannonia Sacra
cserkészcsapatot. 1972-ben ö tszá z példá nyban kiadott hitbuzgalmi folyó iratot szerkesztett. 1979-ben Buenos Airesben felépítette a Mindszentynumot, a magyar katolikus székhá zat;
ennek ká polná já t Szent Istvá n tiszteletére szentelték fel. 1986ban megalakította az Argentínai Liszt Ferenc Tá rsasá got.
Kö nyvet írt a Kodá ly-mó dszerrő l, majd Észak-Ameriká ban
egyetemi kurzusokat vezetett. 1991-ben há laadó zará ndoklatot
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vezett Lujanba, Argentína legnagyobb bú csú já ró helyére
Mindszenty bíboros fö ldi maradvá nyainak hazaszá llítá sa alkalmá bó l. Ezen tö bbezer fő vett részt és a baziliká ban elhelyezték
a magyar zá szló t. Sajnos, kö zben sú lyos kö zú ti balesetet
szenvedett, és az évek sorá n romlott a lá tá sa. Ennek hatá sá ra
hazatért a kő szegi misszió shá zba. Kapcsolata korá bbi szolgá lati helyével nem szűnt meg. Tevékenységét Gö ncz Á rpá d
kö ztá rsasá gi elnö k kitüntetéssel ismerte el.
Hazatérése utá n lehető ségéhez mérten bekapcsoló dott Kő szeg vá rosá nak életébe. Mint a Bencés DIá kszö vetség tagja,
sok értékes elgondolá ssal segítette annak műkö dését. Egyben
figyelemmel kísérte az egyhá zi énekkar szereplését. Hamarosan Kő szeg vá ros jellegzetes színfoltjá vá vá lt a mindenkivel beszélgető fehér botos atya.
Betegségét mély alá zattal és hittel viselte, értékes és mozgalmas életét ez év má jusá ban visszaadta Teremtő jének.
Az egyhá zi énekkar jú lius 3-á n a 9 ó rai szentmisén a Jézus
Szíve templomban szép szá mmal megjelent hívő és érdeklő dő
elő tt latin misével emlékezett meg P. Domonkos Lá szló volt
egyhá zkarnagyró l. A mise végén sajá t szerzeménye hangzott
fel, mely megmutatta zenei elképzelését, a szö veg pedig
életfelfogá sá t:
„Halld, hogy zúg a ré t, é s hogy zúg az é g: ilyen dal nem volt mé g!
Most dalolni kezdett a fö ld é s é g, dalolni kezd a mindensé g!
Mert az é let minden útja odavisz, hol Isten vár.
Ha bejárod, Ő azt nyújtja, ami cé lró l álmodtál.”
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)

Szigeti Kilián OSB,
Szombathely szülötte*
A Magyar Tudomá ny Napja alkalmá bó l avattá k fel Szigeti
Kilián bencés szerzetes, zeneszerző emléktá blá já t szombathelyi szülő há za falá n. A neves egyhá zzenész Szigeti Mikló s
néven született 1913-ban. Tizennyolc évesen belépett a bencés rendbe; 1937-ben szentelték pappá .
A Welther Ká roly utcai szülő há z elő tt
Feiszt Gyö rgy alpolgá rmester méltatta a
tudó st, aki Ró má ban egyhá zzenébő l
doktorá lt, majd Pannonhalmá n folytatta
tudomá nyos tevékenységét, de szülő vá rosá ró l, Szombathelyrő l soha nem
feledkezett meg. Munká ssá gá nak kö zéppontjá ban a magyar kö zépkor liturgikus és egyhá zzenei életének kutatá sa,
a magyar egyhá zzenei élet fellendítése
á llt. Alapvető tanulmá nyokat írt a
magyarorszá gi orgoná k és orgonaépítés
tö rténetérő l, orgonaépítő krő l is.
Az alpolgá rmester olyan tudó snak nevezte Szigeti Kiliá nt, aki
mindig tanító , má sokra figyelő életet élt, de kö zben szerzetesi
hivatá sá nak fő céljait tartotta szem elő tt. Ahogy fogalmazott:
Szombathely vá rosa nagy adó ssá gá t tö rleszti, amikor
emléktá blá val tiszteleg a tudó s elő tt, aki méltó arra. hogy vele
a Tudomá ny Napjá t fémjelezzük.
Feiszt Gyö rgy (Gy 68) bencés diá ktá rsaival emléktá blá k
avatá sá val szeretné a tudó s bencés taná rok nevét ismertté
tenni az utó kor szá má ra – a mostani emléktá bla a hatodik a
sorban, Szombathelyen az első . Zenetudó sok, az egyhá zzene
ismerő i, levéltá rosok segítettek az emléktá bla á llítá sá ban,
amelyet Tornay Endre András szobrá szművész készített. A
Bencés Diá kszö vetség nevében Harangozó Bertalan (Gy 73)
mondott ünnepi kö szö ntő t. Utalt arra, hogy ez a tá bla kimondatlanul a Szigeti-családnak is emléket á llít, hiszen a Welther
Ká roly utcai há zbó l Mikló son kívül még há rom fivére indult a
bencés rendbe (Á bel, Paulin és Kerény), s ö t lá nytestvére is a
szerzetesi hivatá st vá lasztotta. Az érdeklő dő k az avatá s utá n a
Művészetek Há zá ban hallhattak elő adá st Szigeti Kiliá n egyhá zzenei tevékenységérő l Á ment Lukács OSB (Ph 60) és Sill
Aba Ferenc OFM tolmá csolá sá ban.
Pados Katalin
* Utá nkö zlés az Ú j Ember 2005. november 20-i szá má bó l
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„Vajh hol van lakásuk?”

Területi szervezeteink

Kérem, címvá ltozá sotokat azonnal jelentsétek. Jelenleg 89
cím hibás. A listá t folyamatosan helyesbítem, mégis minden
alkalommal sokat – legutó bb vagy 20-at – elkö ltö zé s stb. miatt
visszahoz a posta, így a hiba mindig „ú jratermelő dik”.
Dr. Kö nyves Tó th Kálmán (Ph 47)
H–1103 Budapest, Salamon u. 11/b
Tel.: 00/36/1/262-5071
E-mail: drktk@freemail.hu
Név, vé lt gimn., év és szervezet
Artner Péter sac.
Á rvai Istvá n sac.
Bandinter Tamá s
Bá nsá gi Béla
Bata Ná ndor
Benkő Istvá n Zoltá n
Bitskey Gá bor
Bonta Ká lmá n
Boriá n Bá lint Gergely
Borsa Jó zsef
Borsos Lá szló
Breglovics Tamá s
Czö mpö ly Tamá s
Csá szá r Zsolt
Cseh Gellért Gyö rgy dr.
Csermely Szabolcs
Csíky Lá szló dr.
Csizmazia Antal
Csordá s Gyö rgy
Dobos Gá bor
Dovicsá k Tamá s
Eszterhá s (Fö lker) Endre
Farkas Lá szló G. dr.
Filiczky Istvá n dr.
Galba Béla
Gá lffy Pá lné
Gá spá r Ká roly
Gauder Tivadar
Gyö rgy Lá szló
Gyö rgyi Já nos
Halmosi Ró bert dr.
Haná k Jó zsef sac.
Hegyi Já nos dr. SJ sac.
Horvá th Jó zsef dr.
Horvá th Ottó
Horvá th Sá ndor
Hutton-Mills, René
Jakab Lá szló
Juhá sz Lá szló dr.
Kalá cska Jó zsef dr.
Kelemen Attila
Kemény Andrá s
Kemény Gyula dr.
Keszthelyi Gyula

Gy 93 He
Gy 92 He
Zc
Ph 90 Sm
Ptl
Sm
Ph 80 Bp
Ph
Ph
Ptl
Gy
Ph
Gy
Gy
Ph
Pp
Gy
Gy
Ph
Ph
Gy
Ko
Gy
Gy
Ko
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Ph
Gy
Gy
Gy
Ph
Ph
Gy

94 Vp
71 Sm
Kh
67 Sz
94 Se
83 Fe
92 Pe
74 Vá c
34 Bp
35 Gy
73 Km
77 Vp
82 Vp
39 Gy
34 Fk
83 Bp
60 Gy
36 Bp
79 Kh
52 Gy
60 Fe
75 Db
91
70 Km
38 Gy
76 Gy
75 So
94 Sz
85 Bp
68 Sz
52 Gy
Vá c
90 Gy
80 Bp
54 Km
64 Gy

Név, vé lt gimn., év és szervezet
Kisida Istvá n
Kocsis Andrá s
Ková ts Sebestyénné
Lá zá r Á dá m
Lelkes Péter
Mészá ros Jó zsef
Mészá ros Zsolt
Miskolczi Lá szló
Nagy Zoltá n
Németh Andrá s
Németh Barnabá s
Németh Ernő
Nobilis Má rió sac. p.tan.
Ohetring Pá l
Ó nodyné Mihá lyi Á gnes
Padeczky Jó zsefné
Paiger Istvá n
Pá lhegyi Sá ndor
Paló cz Andrá s
Pék Győ ző
Rá cz Mikló s
Radziwon Andrá s
Rentenher I. dr.
Ruzsics Balá zs dr.
Sallai Géza
Soltész Lá szló
Sugá r Mikló sné
Szabadi Já nos
Szentkú ti Gyula dr.
Szépe Lá szló dr.
Sztankay Á rpá d dr.
Tihanyi Sá ndor
Tó th Béla
Tó th Já nos
Tö rö k Lajos Sá ndor
Unger Ilona
Vá mossy Béla
Varga Konstantin dr.
Varga Mikló s dr.
Veér Andrá s dr.
Volf Ká lmá n
Wessely Antal ifj.
Zelecsényi Béla
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Gy
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Ptl
Gy

68
76
66
66
63
66
82
65

Gy 82
Ph 84
Ptl
Ph 56
Gy 77
Gy 87
Ph 73
Gy 93
Gy 88

Gy
Ptl
Ptl
Gy
Eg
Eg
Ph
Gy
Gy
Ph
Ptl
Gy
Ph
Gy
Gy
Gy

Pe
Bp
Vp
Bp
Vp
Vp
Km
Gy
Pe
Pe
Gy
Pp
Gy
Pe
Bp
Pe
Sz
Gy
Ny
Gy
Tb

Pe
85 Bp
Ny
Kg
67 Pe
27 Fk
30 Fk
74 Db
79 Bp
90 Sz
Vp
57 Gy
Kg
82 Bp
88 Gy
85 Sz
57 Gy
69 Vp
Fk

Hivatalos címünk
1. A BDSZ-nek, elnöksé gé nek, adminisztrációjának szá nt
küldeményeiteket a BDSZ Hű vösvölgyi Dokumentációs
Helyi Szervezete címére küldjétek:
Horányi Márton (Ph 83)
H-2083 Solymá r, Terstyá nszky u. 10.
Tel.: 30/964-6632, 26/360-810 este (fax is),
vagy kapcsolattartó : Mátyásné Vatamány Gabriella
(A munkavégzése helye: 1026 Budapest Szilá gyi E. fasor 65. I/4. Itt
személyesen is, postai ú ton is elérhetitek. Munkarendje szerint
munkanapokon á ltalá ban 9-12 ó rá ig á ll rendelkezésetekre.)

Tel.: 1/356-1972 – fax: 1/202-3348
E-mail: marci@auditservice.hu
vagy: matyasne@audituniverzum.hu

2. A Hírlevé llel és az Almanachhal kapcsolatos küldeményeiteket (címvá ltozá st!), kérem, közvetlenül nekem küldjétek:
Dr. Kö nyves Tó th Kálmán (Ph 47)
H-1103 Budapest, Salamon u. 11/b
Tel.: 1/262-5071; e-mail: drktk@freemail.hu

A * - gal jelö ltek ö ná lló jogi személyiségű egyesületek. – [Rövidíté s]

BDSZ Bácskai Szervezete [Bá]
6500 Baja, Szeremlei u. 20.
79/321-028, 30/488-0470
Vancsura Lá szló (Ph 84)
BDSZ Budapesti Szervezete [Bp]
1085 Budapest, Jó zsef krt. 43.
1/266-6750
Ember Ká roly (Bp 51)
BDSZ Debreceni Szervezete [Db]
4026 Debrecen, Jó kai u. 22.
52/446-186
Dr. Surá nyi Béla (Ph 61)
BDSZ Dé lkelet-magyarországi Szervezete [Dm]
6791 Szeged, Bará tsá g u. 2/a
62/460-288
Atlasz Henrik (Ph 52)
BDSZ Egri (Heves megyei) Szervezete [He]
3300 Eger, Hadnagy u. 11.
36/310-441
Dr. Hanis Béla (Gy 75)
BDSZ Északkelet-magyarországi Szervezete [Km]
3907 Tá llya, Rá kó czi u. 37.
47/398-118
Dr. Só ja Szabolcs (Ph 58)
BDSZ Fővároskörnyé ki Szervezete [Fk]
1211 Budapest, Kossuth L. u. 24. 8/35.
1/277-2186
Ková cs Dezső (Cs 51)
*BDGYE, BENCÉS DIÁ KOK Győri Egyesülete [Gy]
9022 Győ r, Széchényi tér 9. (Jedlik terem)
96/315-988, 20/520-5766Molná r Zsolt (Gy 85)
BDSZ Keszthelyi Szervezete [Kh]
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 84.
83/515-113, 515-110
Benkő Zoltá n (Gy 84)
BDSZ Komárom-Esztergom megyei Szervezete [Tb]
2800 Tatabá nya, Béla kirá ly krt. 20. I.2.
34/334-973
Domnanovich Tamá s (Kg 49)
BDSZ Kőszegi Iskolaszervezete [Kg]
9730 Kő szeg, Bajcsy-Zs. u. 19.
94/360-223
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
BDSZ Nyíregyházi Szervezete [Ny}
4400 Nyíregyhá za, Tompa M. ú t 17. fszt. 2.
42/316-812
Gondos Lajos (Ph 57)
BDPE, BENCÉS DIÁ KOK Pé csi Kö zö ssége [Pe]
7621 Pécs, Perczel M. u. 35.
72/233-999
Há bel Já nos (Ph 82)
BDSZ Piliscsabai Szervezete [Pp]
1125 Budapest, Má tyá s kirá ly ú t 47.
1/466-7615
Dr. Maró th Mikló s (Ph 61)
BDSZ Somogyi Szervezete [Sm]
7523 Kaposfő , Kossuth L. u. 163.
82/577-020, 70/332-8577Dr. Antal Lá szló (Ph 73)
BDSZ Soproni Szervezete [So]
9400 Sopron, Templom u. 1.
99/523-766
Venesz Ernő (Gy–Ph 49)
e-mail: szentbenedek@mail.datanet.hu
BDSZ Szé kesfehé rvári Szervezete [Fe]
7013 Cece, Deá k F. u. 30.
25/235-020
Ková cs Já nos (Ph 86)
BDSZ Szentendrei Szervezete [Se]
2000 Szentendre, Szarvashegy 5.
26/718-138, 70/941-4635Dr. Ková cs Attila (Ph 55)
BDSZ Szombathelyi Szervezete [Sz]
9700 Szombathely, Deá k F. u. 51.
94/317-793, 313-275 fax Harangozó Bertalan (Gy 73)
BDSZ Tolna megyei Szervezete [To]
7720 Pécsvá rad, Plébá nia
30/574-836
Antal Géza sac. (Ph 66)
7100 Szekszá rd, Kő rö si Csoma Sá ndor u. 32.
74/314-364, 20/423-517 ügyv. e.: Endrő di Istvá n (Ph 63)
BDSZ Váci Szervezete [Vác]
2600 Vá c, Gerle u. 26.
27/313-072
Laczus Géza (Ph 58)
*BDVE, BENCÉS DIÁ KOK Veszpré m Megyei Egyesülete [Vp]
8200 Veszprém, Varga u. 4/c
88/425-933, 401-366 este
Bischof Péter (Ph 75)
BDSZ Hű vösvölgyi Dokumentációs Helyi Szervezet [HD]
2083 Solymá r, Terstyá nszky u. 10.
30/964-6632, 26/360-810 este (fax is) Horá nyi Má rton (Ph 83)
1/356-1972 – Fax: 1/202-3348 Má tyá sné Vatamá ny Gabriella
e-mail: marci@auditservice.hu, matyasne@audituniversum.hu
Kiadja a Bencés Diá kszö vetség, felelő s a BDSZ elnö ksége.
Szerkesztőbizottság:
Deli Gergely, Feiszt Gyö rgy, Krámli Pé ter, Szikora Jó zsef,
olvasó - és technikai szerkesztő : dr. Kö nyves Tó th Kálmán,
fő szerkesztő : dr. Scherer Norbert
Nyomta a Béda Books Nyomda, Budapest, X. tel.: 433-5152

