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Docete…
Most 200 évvel ezelõtt, 1802. má rcius 12-én keltező dö tt a Pannonhalmi Szent
Benedek Rendnek oktatá si megbízatá st adó uralkodó i irat. Jeles bencés ü nnep
volt: Nagy Szent Gergely emléknapja. Azé a bencés pá pá é, akinek elévü lhetetlen érdeme liturgiá nk megszervezése, akinek nevét viseli a gregorián, és akinek
kö szö nhetjü k mindazt, amit adatszerűen tudunk a Szent Rendalapító életérő l.
A kirá lyi rendelet a magyar bencéseknek tíz iskolá t szá nt. Ebbő l nyolc hamarosan létrejö tt, de a szabadsá gharc buká sa utá n kettő (Pozsony és Nagyszombat)
megszűnt. A tö bbi hat (Sopron, Kő szeg, Pá pa, Győ r, Komá rom, Esztergom)
virá gzó an műkö dö tt a XIX., majd a XX. szá zadban. Az utó bbi sorá n gyarapodtak
há rom új alapítá ssal: Budapesten (1923), Pannonhalm á n (1939) és Csepelen
(1945). Létü ket az ateista, egyhá zü ldö ző diktatúra 1948-ban nem tűrte tová bb.
Ami azó ta ment végbe, má r nem tö rténelem, hanem nagyon sokunknak a sajá t élete, amelyrő l kö zvetlen emlékeink vannak. Az ü ldö zés évtizedei sorainkat
megritkítottá k. A Rend személyi á llomá nya alig harmadá ra csö kkent, iskolá inknak csak tö redéke műkö dik, bennü k jelentő s szá mban vilá gi taná rok oktatnak.
Így léptü nk be a XXI. szá zadba, amelynek fő kérdése: hogyan tová bb? Mit
tehetünk, és mit nem? Az utó bbira a kö nnyebb vá laszt adni: nem adhatjuk föl,
voltak az elmúlt szá zadokban a jelenleginél is nehezebb, kilá tá stalanabbnak lá tszó helyzetek. Amit pedig lehet és kell tennü nk: az imádság. Két irá nyban: hálát
kell adnunk a 200 esztendő ért – de az azt megelő ző 800 évért is – , hiszen „él
magyar, á ll Buda még”, és él Pannonhalma. É s ne fukarkodjunk konokul kérő
könyörgéseket kü ldeni az Egek Urá hoz: tá masszon új hivatá sokat, adjon új
segédcsapatokat, mert az aratnivaló sok, a munká skéz pedig egyre kevesebb.
Az elmúlt évezredben hazá nk és a magyar Bencés Rend kö zö tt teljes lelkiszellemi együ ttélés, ö sszefonó dá s alakult ki. Amikor orszá gunk bajban volt, akkor a Rend is csak vegetá lt, amikor viszont szerencsecsillagunk kedvez ő bb korba érkezett, vele együ tt fejlő dö tt a Rend is. É s ez okot ad a derűlá tá sra. Ha a
Németh László megfogalmazta „emelkedõ nemzet” a Kölcsey megá lmodta „víg
esztendő be” lép, akkor bizton vá rhatjuk az új bencés virá gkort is.
Anná l is inká bb remélhetjü k, mert nem gyö kértelenü l kellene bekö vetkeznie.
Pannonhalma él, és 1000 esztendő megszentelt hagyomá nyá val tudja a XX.
szá zadi megnyesés utá n a XXI. szá zadi újrazö ldü léshez a má sfélezer évesen is
idő szerű benedeki regula tá ptalajá t nyújtani. Így volt ez 1802-ben is. Akkor sem
gyö kértelenü l indult el az újjá szü letés. Akkor 800 év megszentelt hagyomá nyá ra
lehetett visszatekinteni. De volt mire visszatekinteni. Igaz, hogy Szent Benedek
atyá nk nem a piaristá kéhoz hasonló úgynevezett „tanító rendet” alapított, „csupá n” olyan szerzetesi kö zö sséget, amely imádkozik és dolgozik. De ezt a kö zö sséget úgy gondolta el, hogy az „az Ú r szolgá latá nak iskolája" (!!) legyen.
A tanítá s a benedeki ima és munka egymá st kiegészítõ kö vetelményébe
nagyon is belefér. A tanítá s ugyanis annyira kemény munka, hogy az ó korban
rabszolgá k végezték. Mai napig is „Isten rabjai” művelik a legmagasabb szinten.
Mert amit a ró maiak még úgy fogtak fö l, hogy „akit az istenek gyűlö lnek, azt
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pedagó gussá teszik”, azt a nehéz munká t a keresztény szeretet megszentelte.
De azért kemény munka maradt, amely á ldozatot kö vetel mindkét részrő l. Méltá n
inti Szent Benedek atyá nk minden idő k minden tanítvá nyá t, hogy „figyelemmel
hallgassa a Mester tanítását”.
A Rendalapító magyar há zanépe minden tagja szá má ra Pannonhalma jelenti
a csalá di otthont, a szellemi szü lő há zat. Bá rmely égtá j felő l kö zelítü nk is a Szent
Hegy felé, és a tá volbó l fokozatosan kibontakozik a Pannon t á jbó l a fő monostor
jellegzetes – és szá munkra oly becses – sziluettje, jó leső en dobban meg a szívü nk: hazaértü nk.
A torony impozá ns mozaikjá n az alapító levél alá író já nak, Szent Istvá nnak a
pasztoráció t, nyolc évszá zaddal késő bb pedig I. Ferenc kirá lynak az oktatást a
Rendre bízó alakjai lá tható k. Nekü nk bencés diá koknak az utó bbit kifejezõ
docete felhívá s kü lö nö sen is kedves, hiszen ennek kö vetkeztében vá ltunk a bencés csalá d tagjaivá . Jogilag csak „kü ltagjaivá ”, hiszen nem vagyunk beö ltö zö tt
rendtagok, való já ban azonban érzelmeinkben, ragaszkodá sunkban, élethosszig
tartó elkö telezettségü nkben, odatartozá sunk folyamatos vá llalá sá val és megvallá sá val nagyon is „beltagokká ” asszimilá ló dva.
Faber Mikló s (Bp 48)
a Bencés Diá kszö vetség elnö ke

A rendet visszaállító királyi okiratból *
„Mi, II. Ferenc (… ), jelen levelü nkkel emlékezetü l adjuk, tudatvá n mindenkivel,
akiket illet, hogy atyai gondunknak és szorgoskodá sunknak megfelelő en, amelylyel az istentisztelet elő mozdítá sá ró l, az ifjúsá g helyes nevelésérő l és oktatá sá ró l
kegyesen gondoskodni akarunk, kegyesen elhat á roztuk, hogy a bencések Rendjét (amelytő l semmit nem akarunk azokbó l elvenni, amiket első kirá lyunk, Szent
Istvá n bő kezűsége érdemeikért neki adomá nyozott) a mi igen kedves Magyarorszá gunkban visszaá llítjuk, s ezen okbó l fő - és fió kapá tsá gainak, valamint az
azelő tt való sá gosan megvolt fö lszerelt fekvő ségeinek birtoká ba – mindazon joggal és kivá ltsá ggal, amelyek eltö rlése idején 1786-ban az ö véi voltak, tehá t elvitt
tő kepénzeibe is, az idő kö zben eladott vagyon, kö nyvek, egyhá zi fö lszerelések
á rá val és okleveleivel együ tt – visszahelyezzü k a kö vetkező kö telezettségekkel∗:
A fő apá t, mint aki a kirá lysá g kezdetétő l fogva, mielő tt még egyetlen má s pü spö kség lett volna az orszá gban, a maga birtokain pü spö ki jogható sá got gyakorol,
az alapítvá nyi birtokain levő plébá niá kat és helyi ká plá nsá gokat az úgynevezett
vallá salap megterhelése nélkü l alkalmas lelkipá szorokkal tartozik ellá tni. (… )
A rend kö teles kilenc gimná ziumot – a nagyszombati, pozsonyi, soproni, kő szegi, győ ri, komá romi, esztergomi, székesfehérvá ri, pécsi gimná ziumokat – ,
valamint a pá pai grammatikai osztá lyokat a fő - és a fió kapá tsá gok jö vedelmébő l
∗ Mivel a javak „megfogyatkoztak”, ma má r kö telezettségeket sem jelenthetnek… , nem is
beszélve Trianonró l, á llamosítá sró l stb. – (A szerk.)
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alkalmas taná rokkal a tantervnek megfelelő mó don úgy ellá tni, hogy azok szolgá latá bó l a hívő nép is – kü lö nö sen Sopronban – lelki hasznot meríthessen. (… )
A fő apá t kö teles fokozottan annyi szerzetest tartani, hogy ő k a gimná ziumokban az ifjúsá got a megszabott tanterv szerint oktathass á k. A fegyelem nagyobb
megő rzésére minden gimná ziumos helyen há zat és templomot kapnak, hogy
ezekben a szabá lyozott élet természete szerint szerzetesi elö ljá ró sá g alatt rendjü k szabá lyainak megfelelő en éljenek. (… ) A taná rokat, valamint a helyi igazgató kat a bencésekre bízott gimná ziumokban a fő apá t szerzetesei kö zü l szabad
tetszése szerint vá ltoztathatja és alkalmazhatja, és nem is lesz a fő igazgató knak ezen gimná ziumokra semmi má s befolyá suk sem, mint a mérsékelt felü gyelet, vajon megfelel-e a tanítá s a megszabott tantervnek. Minthogy pedig az
ifjúsá g tudomá nyos nevelése lesz ezentúl a szerzetesek fő kö telessége, ezért a
fő apá tnak oly mó don kell a szerzeteseket neveltetni és taníttatni, hogy ezen
céljuknak megfeleljenek. (… )
Amint a fő apá tot má r kegyelmesen kineveztü k és kegyelmes adomá nylevéllel
is ellá ttattuk, úgy a jö vendő fő apá tok kinevezését is fö nntartjuk magunknak s a
mi utó dainknak, Magyarorszá g tö rvényes kirá lyainak azzal a szabá lyozá ssal,
hogy a pannonhalmi konvent megelő ző en alá zatos kö nyö rgéssel há rom jelö ltet
terjeszthet kirá lyi fö lségü nk elé. Tihanyba, Bakonybélbe és Dö mö lkre a fió kapá tokat a jö vő ben – midő n a kö rü lmények az ilyenek kinevezését javasoljá k,
taná cskozvá n azonban elő ző leg mindig a konventtagokkal – a fő apá t nevezi ki
és terjeszti kirá lyi megerő sítésü nk alá , és csak ennek megnyerésével lesz a
javadalom elfoglalható , kü lö nben pedig nem. (… )”
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Beszámoló a BDSZ kü ldöttgyűlé sé rő l
Tisztújító kü ldö ttgyűlést tartott a BDSZ 2001. november 24-én a budapesti Szent
Benedek Általá nos Iskola és Gimná zium dísztermében. A mandá tummal rendelkező kü ldö ttek szá ma 52 fő , akik kö zü l 39 fő (75%) vett részt a kü ldö ttgyűlésen
és a szavazá sokban, így a kü ldö ttgyűlés hatá rozatképes volt. Sajnos, a Bencés
Diá kok Pécsi Egyesü lete nem jelö lte meg kü ldö tteit, így az ő 3 mandá tumuk
jelenleg betö ltetlen, a székesfehérvá ri, szentendrei és piliscsabai terü leti szervezetek kü ldö ttei pedig nem jelentek meg az esem ényen. A gyűlést Faber Mikló s, a
BDSZ elnö ke nyitotta meg, majd levezető elnö kként Cirill atya rendi alelnö k
tevékenykedett.
1. A napirend megszavazá sa utá n az elnö kség beszá moló ja sorá n első ként
Faber Mikló s beszélt a BDSZ legutó bbi négy évérő l. Mondanivaló já t a há rmas
jelszó – Vivat, crescat, floreat: azaz É ljen, növekedjék, virágozzék – kö ré csoportosítva szá molt be szö vetségü nk sokrétű tevékenységérő l.
Az elnö k beszá moló já t Szalai Béla fő titká r kiegészítő je kö vette. Ő tisztébő l kö vetkező en az elnö kség négy évvel ezelő tt vá llalt feladatainak teljesítését tartotta
szem elő tt, s mivel elő tte a pozitívumokró l hallhattunk, ő inká bb a negatívumokró l villantott fel ő szinte képet. Nem sikerü lt példá ul rendezni a kétoldalú együ ttműkö dés gyakorlati problémá it az ö ná lló jogi személyként műkö dő Bencés Diákok Pécsi Egyesületével. – Az elnö kség beszá moló já t dr. Németh Szilárd ü gyvezető elnö k szavai tették teljessé.
2. A szá mvizsgá ló bizottsá g beszá moló já t dr. Muzsay Géza, bizottsá gi elnö k,
valamint Horányi Márton, a bizottsá g tagja terjesztette elő . Elmondtá k és vetített
grafikonokkal be is mutatt á k, hogy gazdasá gi helyzetü nk az utolsó négy év folyamá n stabillá vá lt. Rendező dö tt a tagdíjfizetések lemaradá sá nak gondja, sikerü lt
lelkes szponzorokra akadnunk, az á llami tá mogatá sokkal is rendszeresen szá molhattunk. Biztonsá gi tartalékunk megfelelő mértékűre nö vekedett. A jö vő t tekintve azonban a tá mogatá sok – fő leg, ami az á llamiakat illeti – terén radiká lis
csö kkenésre kell szá mítanunk, ezért stabilitá sunk megtartá sa érdekében komolyan fel kell vetnü nk az egyéni tagdíj ö sszegének megemelését. (A kö ltségvetési
beszá moló t az 51. lapon kö zö ljü k.)
3. A beszá moló kat a kü ldö ttgyűlés egyhangú hatá rozattal elfogadta, utá na az
elnö k bejelentette, hogy az elnö kség mandá tuma lejá rt, majd a jelö lő bizottsá g
elnö ke, dr. Szelestei Tamás ismertette a tisztségre jelö ltek listá já t s a szavazá s
mikéntjét. Tová bbi személyeket a kü ldö ttek nem jelö ltek, így a szavazá st meg
lehetett ejteni.
4. A megvá lasztott tisztségviselő k Almanachunk 161. oldalá n talá lható k. Az
elnö kség a BDSZ tagjai kö zü l meghatá rozott feladatok folyamatos ellá tá sá ra
tová bbi tagokat kooptá lhat. Ez alkalommal, rendkívü li mó don, a Kü ldö ttgyűlésen
kooptá lta az új elnö kség dr. Eszes Istvánt (Ph 70) az internetes megjelenés
gondozá sá ra.
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5. Az új elnö kség bemutatkozá sa utá n az Alapszabá ly mó dosítá sá ra tértü nk
á t. A mó dosítá si javaslatot, amelyet írá sban is kézbe kaptak a kü ldö ttek, szó ban
dr. Németh Szilárd ü gyvezető elnö k terjesztette elő . A javasoltakat a kü ldö ttgyűlés elfogadta. Ezek tö bbnyire jogi pontosítá sok voltak, de egy jelentő s mó dosítá ssal és egy kiemelt jelentő ségű kiegészítéssel is vá ltozott az Alapszabá lyunk
(lá sd a BENCÉ S DIÁKSZÖ VETSÉ G HÍRLEVELE 2001. decemberi szá má ban).
A kü ldö ttek egyhangúlag helyesnek ítélték, ha a tagdíj fizetése aló li automatikus mentességek kö rét szűkítjü k. Ez azt jelenti, hogy a jö vő ben a diá koknak –
kivéve a bencés intézményben tanuló kat – és a sorkatoná knak is a 75 évnél
fiatalabb nyugdíjasokra megá llapított tagdíjat kell fizetniü k. Erre az intézkedésre
hangsúlyozottan nem a bevételek nö velése érdekében kerü lt sor, hanem azért,
hogy fiatalabb tá rsainkban ennek a jelképes ö sszegnek évenkénti rendszeres
megfizetése is tudatosítsa és mélyítse a BDSZ-hez való tartozá st.
Ugyanezt az ö sszetartozá st hangsúlyoztá k a kü ldö ttek az Alapszabá ly 15. §á nak kiegészítésére tett javaslat vitá já ban. Ez a kiegészítés intézkedik arró l,
hogy „A Szövetség nehéz sorsú tagjai és családjaik anyagi megsegítésére a
Szövetség tartalékolt pénzeszközeibő l a Küldöttgyűlés által meghatározott mértékű, elkülönítetten kezelt pénzügyi alapot hoz létre”. Ez az alap, amelynek jö vő beni forrá sa a tagdíjbevételek legalá bb 20%-a, valamint az alap céljaira kö zvetlenü l befizetett adomá nyok, 500 eFt-tal jö tt létre. Az alap műkö désének szabá lyzatá t az elnö kség á llapítja meg, műkö désérő l az ü gyvezető elnö kség évente
tá jékoztatá st ad a pannonhalmi bará ti talá lkozó n, és beszá mol a kü ldö ttgyűlésnek.
6. Az alapszabá ly-mó dosítá st kö vető en a BDSZ tagdíjá nak mértékérő l dö ntö ttek a kü ldö ttek. Négy éve volt az utolsó tagdíjemelés, ami részben a tagsá g
hihetetlenü l megnö vekedett fizetési fegyelmének is kö szö nhető , hiszen 1997-tő l
a korá bbi években felhalmozott má sfél millió s „tartozá st” má ra gyakorlatilag
befizették a tagok. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy egyénileg ne lennének kisebb-nagyobb elmaradá sok, de má sok nagyvonalú túlfizetése miatt a
BDSZ egyenlege ma má r pozitív. Az elnö kség az aktív dolgozó kná l évi 2000 Ftos tagdíjra tett javaslatot azzal, hogy a nyugdíjasok – és ezentúl a diá kok és a
sorkatoná k – tagdíja vá ltozatlan maradjon.
A kü ldö ttek kö zü l tö bben kifejtették, hogy a tagdíjnak olyan mértékűnek kell
lenni, amely biztonsá gos fedezetet nyújt a BDSZ céljainak megvaló sítá sá ra
akkor is, ha kü lső anyagi segítség netá n nem érkezik. Ennek megfelelő en tö bben javasoltá k, hogy az elő terjesztettnél magasabb ö sszegben á llapítsá k meg a
jö vő évi tagdíjat, kü lö nö s tekintettel arra, hogy annak legal á bb 20%-a a segélyezésre létrehozott elkü lö nített alap bevétele lesz.
A Kü ldö ttgyűlés végü l úgy hatá rozott, hogy az évi tagdíj csak aktív kereső
tagjainkra nézve mó dosul évi 2500 Ft/fő ö sszegre, míg a 75 évesnél fiatalabb
nyugdíjasok – valamint most má r a diá kok és sorkatoná k tagdíja – 300 Ft/fő /év.
Tová bbra is tagdíjmentesek azok a tagjaink is, akik ugyan nem esnek az automatikusan mentesü lő k kö rébe, de anyagi vagy személyi problémá ikra hivatkozva
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az elnö kségtő l felmentést kérnek tagdíjfizetési kö telezettségü k aló l. Tudjuk és
nagy értékként kö nyveljü k el, hogy minden diá ktá rsunk, aki anyagilag arra
képes, rendszeresen fizeti, ső t sokszor túlfizeti a tagdíjat. Isten fizesse meg!
7. A BDSZ Kü ldö ttgyűlése utolsó napirendi pontként új kezdeményezésrő l
hallhatott. Az elnö kségi tagnak megvá lasztott Abért János (Ph 98, PPKE jogi kar
4. évf.) és két volt osztá lytá rsa, Horváth Gellért (PPKE jogi kar 3. évf.) és Kemény Gábor (BKÁE 4. évf.) ismertették elképzelésü ket egy jö vendő alapítvá nyró l, amelynek célja „a volt bencés diákok érettségi utáni segítése és segélyezése
az alapítvány rendelkezésére álló minden anyagi és természetbeni eszközzel, az
alapítvány kapcsolatainak, információ s háló zatának felhasználásával”, – az
orszá g bá rmely szegletében is tanulnak tová bb.
A tervek szerint az alapítvá ny neve Medium Pro Educatione lenne, alapító i
pedig Csó ka Gáspár atya, a győ ri bencés gimná zium igazgató ja és Világhy András (Ph 98). A gyűlésen, sajnos, nem lehetett jelen Komáromi Zsolt (PPKE jogi
kar 4. évf.), Deli Gergely (ELTE jogi kar 3. évf.) és Hauberl Gergely (Kereskedelmi és Vendéglá tó ipari Fő iskola), ő k is részesei a kezdeményezésnek, és
szintén osztá lytá rsai Abért Já nosnak.
A kü ldö ttgyűlés nagy ö rö mmel fogadta a javaslatot, és tá mogatá sá ró l biztosította a kezdeményezést.
8. Kiegészítésü l a kü ldö ttek megkaptá k a terü leti szervezetek beszá moló ibó l
ö sszeá llított fü zetet és dr. Eszes István – ez alkalommal kooptá lt elnö kségi tag –
bará tunk javaslatá t a BDSZ internetes honlapjá nak tartalmi és formai megújítá sá ra. A javaslat készítésében kö zreműkö dö tt Subert Péter (Ph 81) és Veress
Dávid (Ph 89) diá ktá rsunk is.
9. A hivatalos rész utá n a jó l végzett munka ö rö mével személyes beszélgetések kö zepette fogyasztottuk el virsliebédü nket a kö rítéssel (ü dítő , kis sö r, ká vé
stb.) együ tt.
(KTK)
Az ü gyvezető elnö kség 2002. má rcius 22-iki ü lésén úgy hatá rozott, hogy a BDSZ
kiadvá nyai ü gyének gondozá sá ra szerkesztő bizottsá got hoz létre. Ennek tagjaivá kö vetkező diá ktá rsainkat kérte fel (more benedictino, szeniorátrendben):
Dr. Könyves Tó th Kálmán (Ph 47), dr. Scherer Norbert (Bp 48), Szikora Jó zsef
(Ph 67), Feiszt György (Gy 68), Krámli Péter (Gy 82), Deli Gergely (Ph 98).
A felkértek a bizottsá gi tagsá got elvá llaltá k.
A szerkesztő bizottsá g első ü lését 2002. á prilis 10-én tartotta, ezen az ü lésen
Szalai Béla (Ph 58), a BDSZ fő titká ra is részt vett. Az ü lésen a fő titká r javaslatá ra Kö nyves Tó th Ká lmá nt megvá lasztottá k a bizottsá g elnö kévé, majd a
bizottsá g – az Almanach 2002 lezá rá sa elő tt – há rom lényeges tartalmi kérdésben nyilvá nított véleményt és tett javaslatot. – (A szerk.)
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A Bencé s Diákszövetsé g
terü leti szervezeteinek beszámolója
1997-2001
Budapest, 2001. november 24.

Bevezető
A BDSZ elnö ksége 2001. má jusi, Pannonhalmá n tartott elnö kségi ü lésén hatá rozott arró l, hogy az év végi vezető ségvá lasztó kö zgyűlés elé írá sos beszá moló t
terjeszt a terü leti szervezetek négyéves műkö désérő l. A beszá moló k megírá sá ra
a terü leti szervezetek vezető it kértü k fel. A tő lü k érkezett beszá moló kat –
egységes formá ba rendezve, de szinte érdemi vá ltoztatá s nélkü l – adjuk most á t.
A beszá moló ban pontosan nyomon kö vethető szervezetü nk mindennapi élete,
az eredmények és a kudarcok egyará nt. Há la Istennek, eredmény sokkal tö bb
van. Mégis, minden eredménynél tö bbet jelent kö zö sségü nk szá má ra a beszá moló k ő szintesége, aká r eredményrő l, aká r kudarcró l, fá sultsá gró l van szó . Ez
az ő szinteség mindnyá junknak, de első sorban a BDSZ vezető ségének erkö lcsi
kö telezettséget is jelent: a leírtakat kizá ró lag arra haszná lni fel, hogy szeretettel,
tü relemmel, folyamatos segítséggel javítsuk ki hibá inkat, úrrá legyü nk a csü ggedésen, ahol kell, ott talá ljunk a műkö désre megfelelő bb formá kat, és talá ljunk a
kö zö sségért á ldozatos munká val tenni akaró diá ktá rsakat.
Szalai Béla (Ph 58)
fő titká r

1. Budapesti szervezet
A budapesti terü leti szervezet taglétszá ma 730 fő . Az elmúlt évben kis létszá memelkedés volt, fő ként a Pannonhalmi Gimná zium diá kjaibó l. A nyolc volt és
jelenlegi iskola mindegyike k épviselve van a jelenlegi létszá mban, a budapesti
régi gimná zium (240 fő ) és Pannonhalma (260 fő ) adja a legnagyobb részt. A
mai budapesti iskola részü nkre a műkö dési helyet biztosítja épü letében (Bp.
I.ker. Fő u. 30.), de végzett „ö regdiá kot” még nem bocsá tott ki.
Szervezetileg a Csepeli Gimná ziumba já rt diá ktá rsaink a fő vá roskö rnyéki szervezethez tartoznak, de ő ket is – mint minden Budapesten já ró diá ktá rsat – talá lkozó inkon szeretettel vá rjuk-fogadjuk. Kö zü lü k is tartottak má r – igen érdekes –
elő adá st ná lunk is.
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A kü ldö ttgyűlésekre az elkö vetkező négy esztendő re kü ldö ttjeinket a Bencés
Diá kszö vetség Hírlevelében meghirdetve a 2001. má rcius 12-i klubdélutá non
vá lasztottuk meg, 9 fő t.
Az elmúlt években folytattuk azt a gyakorlatot, hogy évente 10 alkalommal
(július és augusztus kivételével) a hó nap má sodik hétfő jén klubdélutá nra jö vü nk
ö ssze. Programjá t a Hírlevélben elő re meghirdetjü k.
A budapesti terü leti szervezetnek eddig kü lö n sajá t írá sos megjelenése nem
volt, nem csak kö ltségkímélés (nagy létszá ma), hanem a fő vá rosi koncentrá ltsá ga miatt sem. Mi a Hírlevélben kö zö lt informá ció kkal igyekszü nk a szü kséges
tá jékoztatá st megadni. A régebbi, nehezebb idő kben – amikor a Hírlevél megjelenése akadozott – a hirdetett programokat a rendezvényeken osztott „szó ró lapokon” igyekeztü nk publiká lni. A talá lkozó -idő pontok á llandó sá gá hoz (a hó nap
má sodik hétfő je) mindenkor ragaszkodtunk és ez jó nak bizonyult.
A klubdé lutánokon való részvétel vá ltozó : 30– 120 fő esetenként. A klubdélutá nokra az elő adó k kivá lasztá sá ban és felkérésében nagy segítséget nyújtott a
BDSZ elnö ke, Faber Mikló s (Bp 48).
Két alkalommal tartottunk ki á llítá ssal ö sszekapcsolt megemlékezést
– 1998. szeptemberében a Budapesti Gimná zium és a BDSZ alapítá sá nak 75.
esztendejében,
– 1999. má rciusá ban Nádasi Alfonz OSB szü letésének 90. évforduló já n Szokolai Sándor, Cs. Varga István (Gy 64) és Hufnagl Katalin elő adá sá val.
A budapesti gimná zium hő si halottai emléktá blá já t 1998. októ berében avattuk
az iskola mai épü letében hosszas adatgyűjtő -elő készítő munka nyomá n, Mentsik
Győ ző (Bp 48) igen lelkes fá radozá sá val.
Az újrainduló budapesti Szent Benedek Általá nos Iskola és Gimná zium életérő l, problémá iró l és eredményeirő l Visontai Kovách Zoltán (Ph 63) évente tartott
ismertetést (1998. januá r, 1999. januá r, 2000. januá r, 2001. januá r).
A szá z esztendeje szü letett két bencés tudó sró l megemlékezést és méltatá st
tartottunk:
– Czuczor Gergelyrő l, a népdalíró és népdalgyűjtő rő l (Moser Zoltán), a nyelvész- és szó tá rszerkesztő rő l (É der Zoltán [Cs 49]) és a kö ltő rő l (Cs. Varga
István. [Gy.64]) 2001. januá rban; 2000. októ berében a Kerepesi úti temető ben
sírjá ná l is tisztelegtü nk;
– Jedlik Á nyosró l Király Á rpád (Pp 41) tartott méltatá st 1999. júniusá ban, és
ismertette kü lö n a Jedlik Ányos Tá rsasá g munká já t, 2000. júniusban.
Só lymos Szilveszter ismertette „1000 év 100 bencése” című kö nyve alkotó műhelyi szempontjait (1998. november).
A 314. Budapesti Czuczor Gergely Cserkészcsapat indulá sá ró l 1924-ben és
1990-ben Németh Andor (Bp.37.) tartott ismertetést (2000. á prilis).
Egyhá zunk kérdéseivel foglalkozó elő adá sok:
– Katolikus iskolá ink helyzete; Semjén Zsolt h. á llamtitká r (1999. december)
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– A Szentszék és a Magyar Kö ztá rsasá g kö zö tti megá llapodá s; Erdő Péter
pü spö k, rektor (2000. szeptember)
– Apor Vilmos vértanú pü spö k boldoggá avatá sa; Hölvey György (1998.
februá r)
– Japá n keresztény és magyar szemmel Nemeshegyi Péter SJ (1999. á prilis)
– Hogyan á ll a hercegprímá s kanonizá ció ja; Sző ke János SDB (1999. má jus)
– A torinó i lepel; Boda László (Eg 48) (1999. november)
– Modernség és modernkedés a liturgiá ban; Dobszay László (Bp 53) (1999.
november)
– A magyarorszá gi ferences rend; Tömördy Viktor OFM (Gy 75) (2000. má jus)
– A tihanyi bencés apá tsá g; Korzenszky Richárd OSB (Ph 59) (2001. má rcius)
– A Piarista Diá kszö vetség; v. Szűcs Ervin (2000. má rcius)
A magyar múlt és kultúra emlékeivel foglalkozott
– A Himnusz 175 éve; Cs. Varga István (Gy 64) (1998. má rcius)
– Kodá ly Zoltá n nemzetkö zi jelentő sége; Sző nyi Erzsébet (2000. november)
– Megő rizte a népi emlékezet; Erdélyi Zsuzsanna (2001. má jus)
– Az Árpá dok és az avar keresztények; Erdélyi Balázs (2001.februá r)
Az egészség kérdéseivel foglalkozó elő adá s
– A ká bító szerek problémá ja; Kuncz Elemér (Gy 47) (1999. februá r)
Természettudomá nyos kérdésekkel foglalkozott
– Egyetemi oktatá si tapasztalatok az USA Notre Dame egyetemén; Csurgay
Á rpád (Cs 54) (1999.októ ber)
A magyarsá g kérdéseivel
– Népü nk gondjai; Makovecz Imre (1998. június)
– Magyarnak lenni a Felvidéken; Csáky Pál szlová k miniszterelnö k-helyettes
munkatársa (1999. szeptember)
A média vilá gá val
– Nyomtatott média és etika; Lovas István (1998. á prilis)
– Kö zszereplés; Szuhay Balázs (1998. má jus)
– É vtizedek a televízió ná l; Murányi László (2000. februá r)
A mező gazdasá g kérdéseivel foglalkozott
– Magyar mező gazdasá g és EU csatlakozá s; Raskó György (Ph 70)
Egyéni megemlékezés: Bö rtö névek Horvá th Gy. (Gy.39.) (1998.december)
Megszó laltattuk Kossuth díjasainkat: Nagy Gáspárt (Ph 67) (2000. februá r) és
Görömbei Andrást (Gy 66) (2001.á prilis).
Rendszeresen részt vettü nk a má jus végi orszá gos bencés diá ktalá lkozó kon
Pannonhalmá n.
A má rciusi Szent Benedek-misén a kö rnyékbeli terü leti szervezetekkel együ ttesen vettü nk részt a Bp. Fő utcai kapucinus templomban.
A PAX HUNGARICA szervezésében a november havi requiemeken eml ékeztü nk meg elhunyt taná rainkró l és diá ktá rsainkró l.
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„Fiatalabb” diá ktá rsaink kö tetlen talá lkozá si lehető ségét biztosítjá k a munkahelyi lekö tö ttség utá n: az elmúlt években a minden hó nap harmadik hétfő esti
„bencés sö rö zések”.
A BDSZ vezető ségében jelenleg is 8 fő budapesti illető ségű, ezért a kü ldö ttgyűlési kü ldö tteket a vezető ség tagjain kívü li diá ktá rsak kö zü l vá lasztottuk –
szavazati joggal. A BDSZ elnö kségi tagjai hivatalbó l – de szavazati jog nélkü l –
vesznek részt a kü ldö ttgyűlés munká já ban. Ő ket a kü ldö ttgyűlés személyü kben
vá lasztja feladatokra.
Ember Károly (Bp 51)
elnö k

2. Debreceni szervezet
Kedves Fiúk, ti is tudjá tok jó l, hogy nagy lelkesedéssel fogtunk mi is hozzá Debrecenben a szervezeti munká lkodá shoz. Egy ideig futotta is a lendü letbő l, de egy
idő utá n kifulladni lá tszott a dolog. Néhá ny sikertelen ö sszejö vetel utá n – az
okokró l is jó lenne majd egyszer szó t ejteni – elment a kedvem az egésztő l.
Nekem is megvan a sajá t munká m, való színűen így voltak a tö bbiek is, kü lö nö sen az egyetemen dolgozó volt bencés diá kok, akik a megélhetésért folyó hajszá ban egyre inká bb tehertételnek érzik az egészet. Nagyon való színű az is,
hogy én sem tudtam vonzó programokat ö sszeá llítani, ebben viszont nem kaptam semmiféle segítséget. Rö viden szó lva az egész szervezet műkö dése formá lissá vá lt. Ú gy tűnik, mindenki belefá radt. Ne vá rjatok tehá t igazi beszá moló t, inká bb csak pá r meglá tá st, gondolatot a szervezeti műkö désrő l. Egyébként tartom
a kapcsolatot Pannonhalmá val, az idén is megszerveztem a KLTE Bará ti Kö r
kirá ndulá sá t, elmentü nk még Bakonybélbe és Zircre is. De há t senki sem lehet
pró féta a sajá t hazá já ban! Hallgatnak a nyíregyhá ziak is. Ettő l fü ggetlenü l műkö dtetem a Deá k Ferenc Kö rt, ennek keretében volt ná lunk az ö reg Tomka, eljö tt
Horányi Ö zséb is stb. Olyan diá ktá rsat kell megkö rnyékeznetek vezető i posztra,
aki mindenféle szempontbó l megfelel, azonos hullá mhosszon van.
Dr. Surányi Béla (Ph 61)
elnö k

3. Dé lkelet-magyarországi szervezet
1998. é v
Á prilis 25-é n Szegeden a Má tyá s téri templomban és ferences rendhá zban
talá lkoztunk. Gyü lekezés és kö tetlen beszélgetés utá n Faber Mikló s elnö kü nk
osztotta meg velü nk gondolatait a BDSZ 75 éves jubileuma alkalmá bó l a szö vetség múltjá ró l-jelenérő l és jö vő jérő l. Komáromi László ö regdiá ktá rsunk Don
Bosco nevelési elveirő l és a bencés szellemiségrő l beszélt. Gimesi Mikló s ferences ö regdiá ktá rsunk pedig a hely tö rténetérő l tartott rö vid ismertetést.

19

└

┘

┌

┐

November 14-é n Tiszaújfalu volt együ ttlétü nk színhelye. A kedves bencés
nő véreket lá togattuk meg há zukban, mintegy tizenö ten. A BDSZ kö zpontjá t
fő titká r bará tunk, Szalai Béla képviselte. A kö zö s szentmisét dr. Laurinyecz
Mihály (Gy 89 ) celebrá lta.
Pannonhalmá ró l Aba atya is velü nk volt. Elő adá st hallottunk a tiszaújfalusi kis
nő vérekrő l, alapítá sukró l, ebben Kühár Fló ris OSB szerepérő l, és élénkü lő tevékenységü krő l. Ö rö mü nkre szolgá lt, hogy a salzburgi fő apá t és Asztrik fő apá t
urak éppen az elő ző napon tettek lá togatá st a kolostorban.
Kü lö n kö szö net illeti meg dr. Jobbágy Lajos bará tunkat, aki a szokott virsli
ebédü nket biztosította.
1999. é v
Március 20-án Békéscsaba Szt. Antal plébá niá já nak vendégei voltak szervezetü nk tagjai.
Vendéglá tó nk személy szerint Kovács Péter (Gy 80) plébá nos volt, aki rö vid
tá jékoztatá st adott Békéscsaba katolikus népének és plébá niá já nak tö rténetérő l.
A talá lkozó t megtisztelte jelenlétével Bíró László (Gy 69) pü spö k úr és Szalai
Béla fő titká r úr. A pü spö k úr elő adá st is tartott, melyben a csalá d helyzetével és
vá lsá gtü neteivel, valamint az ebbő l való kivezető úttal foglalkozott. Az értékes
elő adá st kö vető en ö t (egykori) bencés diá k koncelebrá lta a szentmisét. A szentmise homiliá já ban Bíró pü spö k úr Szt. Benedek má ig ható és ma is idő szerű
Regulá já bó l tá rt elénk értékes gondolatokat. Beszélt arró l, hogy a Regula szellemében meg kell talá lnunk a helyes értékrendet, az ará nyokat, és életü nket e
szerint kell alakítanunk.
A talá lkozó t Benedek-naphoz illő agapé zá rta.
2000. é v
Szeptember 22-é n Bajá n tartottunk bará ti ö sszejö vetelt. Megtisztelte talá lkozá sunkat Faber Mikló s BDSz elnö k és Szalai Béla fő titká r is.
Megbeszélve Szűcs Laci (Ph 74) terü leti elnö kü nk halá la utá ni tennivaló inkat
és ismételten megemlékezve kimagasló személyiségérő l, vezető ségvá lasztá sra
kerü lt sor. A terü leti szervezet elnö kének a jelenlévő k dr. Jobbágy Lajos (Ph 69)
ideiglenes ü gyvivő (akinek érdemeit tá rsasá gunk és az orszá gos vezető ség
ő szinte elismeréssel nyugtá zta!) utá n Rákos Gyula (Ph 54) diá ktá rsunkat
vá lasztottá k meg.
Nagyszerű délutá nt tö ltö ttü nk egymá s tá rsasá gá ban, melyet a pompá s bajai
halá szlé tett kü lö n is emlékezetessé. Kö szö net érte Jobbágy Lajos bará tunknak,
Szalai Béla fő titká runknak, Aradi Istvánnak (Ph 88) és az ő t segítő helyieknek,
akik asztalunkra tették a gasztronó miai „csodá t”, a bajai halá szlét.
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2001. é v
Október 13-án Szeged adott otthont talá lkozá sunknak. A má r megszokottan
kedves és elő zékeny alsó vá rosi plébá nos úr (Achilles testvér) jó voltá bó l.
A Má tyá s téri templomban celebrá lt szentmisét Laurinyecz Mihály (Szeged
Tá tra téri!) plébá nos diá ktá rsunk.
Ezt kö vető en kö tetlen beszélgetés és elő adá s, valamint tá jékoztató kö vetkezett. „Aktuá lis erkö lcsteoló giai kérdések” címmel Laurinyecz Mihály tartott
elő adá st. Ő t kö vető en orszá gos vezető ségü nk bennü nket meglá togató tagjá nak,
dr Németh Szilárd ü gyvezető elnö kü nk tá jékoztató já t hallgattuk meg – kü lö nö s
tekintettel a késő ő szi (kora téli… ?) orszá gos vezető ség újravá lasztá snak apropó já ra. Agapé utá n (szoká sos bencés… ) vá roslá togatá sra mentü nk, melynek
keretében a jelentő s mértékben (3/4 részben) restaurá lt Hő sö k kapujá n lá tható
Aba-Nová k freskó t, a Dó m téri Panteont és az újjá vará zsolt burkolatú és
megszépü lt „Fő utcá nkat”, a Ká rá sz utcá t tekintettü k meg.
November 16-án ismételtü k meg a tavalyi nagysikerű „bajai halá szlés” ö sszejö vetelt, amely délutá ni szentmisével kezdő dö tt a Ferences templomban.
Beszá moló mhoz tartozik, hogy a vizsgá lt négy év alatt az említett (kényszerű!)
tisztújítá s volt a „szervezeti esemény”. Létszá munk nagyjá bó l vá ltozatlan (78 fő ),
de a tá volsá gok miatt kb. 20-25 bará tunk lá togatja eseményeinket á ltalá ban.
Talá lkozá si formá nk a fentiek szerinti. Igyekeztü nk lehető ségeinkhez képest azokat vá ltozatossá tenni. Kiadvá nyunk, kö rlevelü nk nincs. Az egymá ssal való
kapcsolattartá s az említettek miatt ad-hoc jellegű.
Summa-summarum, jó lenne, ha – ö nkritikusan bevallom – eléggé formá lis
szervezeti életü nket sikerü lne megreformá lni, mint ahogy dr. Kovács Attila
(Ph 55) „Gondolatok a 2000. év má sodik fél éve” c. írá sá ban elemezte. (Hírlevél
XI. évf. 2.sz. 4. o.). Keressü k együ tt a kiutat.
Beszá moló m végén meg kell ismételten emlékeznem dr. Szűcs Laci bará tunkró l – és egyben há lá s kö szö netü nket kifejezni – , aki addig, amíg egészségi á llapota megengedte, szervezte és irá nyította szervezetü nket.
Dr. Jobbágy Lajosnak ugyancsak kö szö netü nket kell kifejeznü nk, aki ü gyvezető ként – és a mai napig is – segítette és biztosította folyamatossá gá t szervezetü nknek.
Rákos Gyula (Ph 54)
elnö k

4. Egri (Heves megyei) szervezet
Nagyon vá zlatosan megpró bá lom ö sszefoglalni az egri BDSZ megalakulá sá tó l
(1999 februá r) eltelt tö rténéseit.
Heves megyében 20-25 volt bencés diá kot lehetett felkutatni, de sajnos a tevékeny ö regdiá k-életbe ezekbő l csak 10-15 ember volt bevonható . A nem egriek
gyakorlatilag csak tudnak ró lunk, csak elvétve vettek részt az eddigi ö sszejö veteleken. Az egri papsá g soraiban lévő diá ktá rsak gyakori dispozició ja is hoz-
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zá já rul a nem nagy taglétszá m fluktuá ció já hoz. Az eddigi eltelt 2,5 év alatt
évenként két alkalommal volt hivatalos nagy ö sszejö vetel, ahol az eltelt fél év
bencés eseményeirő l adtunk hírt, illetve bará ti beszélgetések zajlottak. Ez év
elejétő l havonta egyszer minden hó nap utolsó csü tö rtö kén a kis Dobó téri Szená tor ká vézó ban jö vü nk ö ssze, ü gyes-bajos dolgainkat megvitatni.
Kulturá lis rendezvényeinket a Katolikus É rtelmiségi Szö vetséggel karö ltve rendeztü k, az É rsekudvari elő adó termekben.
A szervezetü nket rosszul érintette a Cs. Varga Pistá tó l (Gy.64.) tö rtént elnö kségi elhatá roló dá s az ominó zus újsá gcikk kapcsá n, mert kulturá lis aktivitá sa, a
bencés szellem hiteles propagá lá sa, fá radhatatlan orszá gos elő adá skő rútjai,
valamint egész irodalmi munká ssá ga a térség legaktívabb bencés ö regdiá kjá vá
teszi. Szá má ra kü lö nö sen azért fá j még mindig, mert igen sok energi á t fektetett
az ü gybe, és bencés atyá któ l, fő papi kö rö kbő l is kapott egyetértő visszajelzéseket. Ami tö rtént pedig, azt arculcsapá sként élte meg. A rendezvényeink nagy
része pedig az ő személyéhez kö tő dö tt vagy elő adó ként, vagy az irodalmi est
há zigazdá jaként. A bencés almanach és a korá bbi hírlevelek errő l tanúskodnak.
A legutó bbi fél év kiemelkedő eseménye volt, hogy vendégü l lá ttuk Czuczor
Gergely szü lő falujá nak kü ldö ttségét Egerben. Cs. Varga Pista, mint a Németh
Lá szló Tá rsasá g titká ra és bencés ö regdiá k Balatonfü reden a Tagore-sétá nyon
Németh Lá szló tiszteletére fá t ü ltetett, majd a tihanyi bencés rendhá z elő adó termében Korzenszky Richárd tihanyi perjel atya nagyszerű laudá ció ja utá n
konferencia zajlott 200 érdeklő dő elő tt – akik az egész orszá gbó l és Pannonhalmá ró l érkeztek – Németh Lá szló ró l. A soproniak egri kirá ndulá sa, amit igen
vá rtunk, elmaradt az ő dö ntésü k nyomá n. Engem a Pistá val tö rténtek igen kellemetlenü l érintettek (érthető mó don a BDSZ elnö kségére neheztel), így gyakorlatilag egyedü l maradtam a pará nyi szervezet életben tartá sá ra. Tisztújítá sra
nem is nagyon tudok gondolni, mert ő kiszá llt, Löffler András (Gy 74) ü gyvéd
bará tom, akiben voltak ambíció k, tavaly meghalt.
Ö rö mteli, hogy két bencésdiá k tá rsunk szerkesztésében fél éve létrejö tt „Lá tó szö g” címmel egy kéthetente megjelenő polgá ri lap, amely mindig tartalmaz egy
„bencés” cikket vagy híranyagot.
Elnö ki teendő imet tová bb fogja nehezíteni, hogy jö vő re vá rható an kö zéleti
funkció ra (vá rosi képviselő ) is jelö lnek.
Dr. Hanis Béla (Gy 75)
elnö k

5. É szakkelet-magyarországi szervezet
A BDSZ szellemi elismertségét és „erejét” jelzi, hogy a BAZ Megyei Ö nkormá nyzat „Pro Comitatu” és Alkotó i díjá t, ill. díjait eddig az alá bbi bencés diá kok egyhangú szavazá ssal nyerték el: dr. Terplán Zénó (Gy 39), dr. Kovács Ferenc
(Ph 57), Kovács F. László (Ph 60), dr. Pethő Szilveszter (Gy 42). Tó th András
(Ph 86) rakacaszendi gö rö g katolikus lelkész is megkapta a megye Alkotó i díjá t.
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Ő az, akit Orbán Viktor miniszterelnö k az 1 év értékelő beszédében is kü lö n
megemlített, és aki 1999-ben egyedü l alapított iskolá t Rakacaszenden, ahol a
lakossá g felénél tö bb a cigá ny. Ugyancsak elismeréssel kell szó lni, hogy a
megye legnagyobb és 3 műszakban műkö dő ü zemének a BAZ Megyei Kó rhá z
fő igazgató já nak kinevezését dr. Csiba Gábor (Ph 74) nyerte el, Pannonhalmá n
érettségizet és 55-0 ará nyú szavazattal nevezték ki.
A BDSZ északkelet magyarorszá gi szervezete megalakulá sá t kö vető en Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Heves megyére és Szolnok északi terü letén élő
bencés diá kokra terjedt ki. Idő kö zben megalakult a Heves megyei szervezet. Az
É KMO-i szervezetnek tö bb mint 100 tagja van. Az elmúlt 4 év alatt szervezettebbek, ö sszetartó bbak lettek a bencés diá kok. A Bencés Hírlevél egyik példá nyá t Kemény István (Ph 58) tá mogatá sá val Miskolcon sikerü lt elő á llítani.
A terü leten a BDSZ kö zpontja természetesen Miskolc. Kü lö nö s jelentő séggel
bír és meghatá rozó a régió és a BDSZ műkö désére a Miskolci Egyetem, amelynek oktató i és hallgató i kara egyará nt nem „szenved” a volt bencés diá kok hiá nyá ban. Ez műkö désü nk elmúlt éveiben és a rendezvényeinkben is visszatü krö ző dö tt, a Miskolci Egyetem, a Miskolci Akad émia és a ró mai és gö rö g katolikus egyhá zak kö zelsége és segítő készsége.
Ö sszejö veteleinket a két nagy bencés ü nnep, Szt. Benedek és Szt. Má rton
napja alkalmá bó l szerveztü k évente, természetesen Miskolcon. A helyszín vá ltakozva a Szt. Anna plébá nia, a Kolping há z, a mindszenti plébá nia, a Búza téri
gö rö g katolikus paró kia vagy a Miskolci Akadémiai Bizottsá g székhá za.
1996-ban regioná lis ü nnepséget rendeztü nk a miskolci akadémiai székhá zban: 100 éves az első magyar iskola: A Pannonhalmi schola címmel. Ezen
ü nnepségü nket megtisztelte jelenlétével Várszegi Asztrik fő apá t úr, Korzenszky
Richárd a tihanyi rendhá zbó l, Bánhegyi Miksa atya Pannonhalmá ró l és a BDSZ
vezető sége. Elő adá saikkal nagyban felkeltették az északkeleti régió ban élő k
figyelmét a bencés rend és bencés oktatá s múltja, jelene és jö vő je irá nt. Nem
beszélve a sajtó érdeklő désérő l és híradá sairó l, az újsá gok és helyi televízió k
soká ig méltó képp hívtá k fel újra és újra a figyelmet a bencésekre és az itt élő
tanítvá nyaikra, akik az elmúlt fél évszá zadban is megvallottá k és megtartottá k
hitü ket, hogy ez a jó és helyes út az oktatá s és nevelés terén egyará nt. Miskolcon heten voltak ez idő ben a Magyar Tudomá nyos Akadémia tagjai, ezek kö zü l
4 bencés diá k volt!
2000-ben szintén regioná lis orszá gos BDSZ talá lkozó t rendeztü nk Miskolcon,
szintén a Miskolci Akadémia Székhá zá ban a millenniumi ü nnepségek keretében,
melyet újbó l megtisztelt Várszegi Asztrik fő apá t úr jelenlétével, ső t lehető ség
nyílt volt és jelenlegi bencés taná raink gyors ide- és visszaszá llítá sá ra mikrobusszal. Így meghívtuk mindkét gimná zium igazgató já t: Tamás és Gáspár atyá t,
akiket éppen olyan ö rö mmel fogadtunk, mint a velü k együ tt lévő Konstatin, Odó
és Miksa atyá t.
Szervezetü nk rendszeresen részt vett a Szabolcs-Szatmá r-Bereg és HajdúBihar megyei BDSZ-rendezvényeken. Kü lö nö sen kiemelkedő esemény volt a
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Má riapó cson rendezett Má ria-zará ndoklat. A Szt. Benedek és Szt. Má rton napokon rendezett miskolci talá lkozó kon rendszeresen jelen voltak a benc és rend
tagjai, így Gáspár atya és Konstantin atya.
Nagy ö rö mü nkre szolgá lt, hogy dr. Kovács Ferenc (Ph 57) professzor úr egyik
kezdeményező je volt Sir Georg Radda (Ph 55) bencés diá ktá rsunk díszdoktorrá
avatá sá nak a Debreceni Egyetemen, ahol vele egy ü tt képviseltü k a BDSZ-t.
A BDSZ északkelet-magyarorszá gi szervezete legutó bbi ö sszejö vetelén az
alá bbi dö ntéseket hozta:
Tekintettel az északkelet-magyarorszá gi régió , valamint a Borsod-AbaújZemplén megye kiterjedésére, ezért e terü leten kisebb és jobban megkö zelíthető
centrumokat hoz létre és ezen terü leteken jobban ö sszefogható az ott élő
bencés diá kok mindennapi élete, kü lö nö sebb és nagyobb utazá sok nélkü l.
Természetesen, ez kiegészü l évente néhá ny alkalommal az egységesen
szervezett miskolci talá lkozó kkal. Így ennek értelmében:
Zemplén keleti részén (Sá toraljaújhely-Sá rospatak), valamint a Bodrogkö zben:
Damjanovics Jó zsef (Ph 66, Sá toraljaújhely) lá tná el a feladatokat,. Zemplén
nyugati terü letén (Szerencs-Tokaj), valamint Abaúj (Encs-Szikszó -Gö nc) dr. Só ja
Szabolcs végezné ezt, míg Miskolcon és Dél-Borsodban (Mező kö vesd, Mező csá t, Tiszaújvá ros) dr. Kovács Ferenc (Ph 57, Miskolc); az É szaki terü leteken
(Kazincbarcika, Edelény, Ózd) Megyery Pál (Ph 57, Kazincbarcika) szervezné és
irá nyítaná . Technikai lebonyolítá shoz Kemény István ezt kö vető en is minden
segítséget megad Miskolcon (Egyetemvá ros TÜKI). A BDSZ északkelet-magyarorszá gi vezető jének tová bbra is dr. Só ja Szabolcsot vá lasztottá k.
Kü lö n ö rö m, hogy a régió bencés diá kjainak lelki vezetését, gondozá sá t
dr. Berkes László (Gy 72) kanonok lá tja el Miskolcon a mindszenti pl ébá niá ró l.
Fenti személyek alkotná k a BDSZ terü leti vezető ségét.
Idő kö zben a diá ktá rsaink elhalá lozá sá val nagy veszteségek is érték régió nkat
és a BDSZ-t Tarján Gusztáv (So 25) és Zambó János (So 36) professzor urak
halá lá val. É letü kkel, munká ssá gukkal bizonyítottá k: a bencés szellem és példaadá s tová bb él a tudomá ny, az egyetem keleti régió iban is.
Kö szö netet szeretnék mondani valamennyi diá ktá rsamnak, akik segítették
munká nkat és az orszá gos elnö kségnek, akik méltá nyoltá k rendezvényeinket, és
a bencés rend valamennyi tagjá nak, hogy rendezvényeinken a fő apá t úrral
együ tt jelen voltak.
Dr. Só ja Szabolcs (Ph 58)
elnö k

6. Fő városkörnyé ki szervezet
Mint ismeretes, terü letü nk fö ldrajzilag nagyon nagy. Tréfá san úgy is fogalmazhatnék, hogy a fő vá rostó l Dél-Afriká ig terjed. Bá r ez komolyan véve nem tréfa,
mert szervezeti életü nk egyik megnyilvá nulá sa a levelezés, melyet az afrikai és
amerikai kontinens felé folytatok. Ezen kívü l Euró pa tö bb orszá gá ba folytatok
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levelezést, részben az egykori diá ktá rsak felkutatá sa, részben a szervezetbe
való invitá lá s miatt. Ö rö mmel mondhatom, hogy sok esetben ez az invit á lá s
eredményes volt. Bizonyítja ezt azok sora, akiket beszerveztem. Mi elő adá sokat
nem szervezü nk, írá sos formá ban való híradá sunk sincs, hiszen a bará ti ö sszetartozá snak nem ez az egyedü li feltétele. Néhá ny egykori diá ktá rsammal való
kapcsolat legjellemző bb formá ja a telefonon tö rténő , illetve személyes kapcsolat.
Ez utó bbi konkrét személyes talá lkozá s formá já ban való sul meg, valamelyikü nk
laká sá n, tö bbnyire ná lam. Az ilyen talá lkozá sok létszá mszerűségét irá nyítani
nem lehet. Kü lhonban élő diá ktá rsaimmal való levelező kapcsolat sorá n, kü lö n
kérés nélkü l vagy esetleges kérdésekre vá laszolva részletesen beszá molok
egykori tá rsaimnak a hazai bencés eseményekrő l, tö rténésekrő l, a BDSZ életérő l. Nem egy esetben fényképeket is kü ldö k az események illusztrá lá sa céljá bó l.
Rendszeressé vá lt évenkénti talá lkozá sunk, kb. 10 év ó ta, egy-egy helyi
étteremben, á ltalá ban a harmadik negyedévben. Ezévben június 30-á n rendeztü k, mert ez egybeesett 50 évvel ezelő tti érettségi vizsgá nk idő pontjá val. Az
egykori diá ktá rsakkal való együ ttlét sorá n megemlékeztü nk nem csak a bencés
taná rinkró l, akik belénk plá ntá ltá k a bencés szellemiséget, hanem késő bbi vilá gi
taná rainkró l is. Ugyanis mi má r az á llamosított bencés gimná ziumban érettségiztü nk. A jö vő re vonatkozó an programul tűztü k ki az évenkénti talá lkozó t.
Ez évben is néhá ny év ó ta rendszeresen megszerveztem a Csobá nka-szentkúti zará ndoklaton való részvételt. Ehhez tulajdonképpen az adta az ö tletet,
hogy egykori bencés taná rom, P. Kapcsándi Zsigmond atya, volt csobá nkai plébá nos, e zará ndokhely szorgalmas gondozó ja, újjá építő je és felvirá goztató ja
volt. Kb. 28 évvel ezelő tt ő invitá lt e zará ndoklatra, kó rusommal és egyhá zkö zségü nk má s híveivel együ tt. Ugyanis én má r akkor a csepeli Jézus Szíve templom
ká ntora voltam, s mint ilyen, én vezettem híveinket a zará ndoklatra, plébá nosom
megbízá sá bó l, mivel ő má r akkor súlyos beteg volt. E szoká s adta az ö tletet,
hogy a BDSZ helyi szervezetének tagjait is invitá ljam a zará ndoklatra. Ez sikeresnek mutatkozott, mert évrő l-évre talá lkozom diá ktá rsakkal a zará ndoklaton,
miként ez jelen esztendő ben is tö rtént, Sarló sboldogasszony napjá n.
2000. május 6-án, a Jedlik Ányos Tá rsasá g fő titká rá nak, valamint a csepeli
Jedlik Ányos gimná zium, tová bbá Bó b János, Szimő kö zség polgá rmestere
meghívá sá ra részt vettem a kö zségi Jedlik Ányos-ü nnepségen, ahol fényképfelvételeket készítettem, melyekbő l juttattam tá vol élő diá ktá rsaimnak is.
2001. jú lius 18-án Andó dra lá togattunk el. Megtekintettü k Czuczor Gergely
szü letési helyét. Itt is készítettem fényképfelvételeket, melyekbő l diá ktá rsaim felé
prezentá lni fogok. Ká r, hogy a kö zségben nem kapható fénykép sem a
kö zségrő l, sem a kö ltő rő l. Já rtunk még a felvidéki Zsigá rd kö zségben,
édesanyá m szü lő falujá ban. Itt emléktá bla hirdeti a kö zség szü lö ttének, az 1868ban szü letett. dr. Erdélyi László bencés tudó s-tö rténész, az MTA tagja létezését.
2000. novemberé ben részt vettü nk a „Kézfogá s 2000 Tihany” c. rendezvényen, mely felejthetetlen élmény marad szá momra. Tervezem, hogy ez évben
szervezetü nkbő l is érdeklő dő ket szervezek erre a programra.
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Beszá moló m végén, nem panaszképpen említem az alá bbiakat. Nekem sem
szá mító gépem, sem fénymá soló m, sem faxom nincs. Egyetlen író géppel rendelkezem. Ez minden segítségem a kommuniká ció ban és a telefon. Mindkettő t
szíves-ö rö mmel haszná lom e nemes célra. Azon kívü l jelenleg is végzek ká ntorkarnagyi tevékenységet, folyamatosan. Ez hetenként 35-38 ó ra elfoglaltsá got
jelent. Amikor iskolá ban dolgoztam énektaná rként, hetente 19 volt a kö telező en
letö ltendő ó raszá mom. Sajnos, fentiek miatt sok értékes BDSZ-programró l kell
lemondanom. Pedig én mindegyiken szeretnék részt venni!
Az események visszapergetése bizony nem kö nnyű dolog. Ú gy gondolom, a
jö vő ben célszerűnek lá tszik bizonyos napló fü zet rendszeresítése, melybe az
eseményt kö vető en bekerü lnek az adatok.
Kovács Dezső (Cs 51)
elnö k

7. Bencé s Diákok Győ ri Egyesü lete
Jó érzés a visszatekintés, mert lá tjuk, hogy folyamatosan erő sö dik kö zö ttü nk,
volt bencés diá kok kö zö tt az egymá s keresése, az együ vé tartozá s, együ tt
gondolkodá s szá ndéka és ö rö me. Mert való sá gnak tudjuk, hogy visszavá rnak az
évszá zados falak, az évtizedek múltá n is még mindig élményt sugá rzó gimná ziumi napok, évek, a felejthetetlen szellemiséget sugá rzó taná raink. Ezt tapasztaljuk rendezvényeinken, az immá r hagyomá nnyá nemesedett kö zö s érettségi
talá lkozó inkon és egyre gyakrabban a kö ztes idő kben is. Mert erő s kapocs a
belénk plá ntá lt bencés szellemiség és az ö sszetartozá s vá gya is.
Teljesü lni lá tjuk tehá t a Célt, amiért egyesü letü nket létrehoztuk, még akkor is,
ha szerény lehető ségeinkbő l eddig tö bbre nem futotta. Mert régó ta szerettü nk
volna rendszeresebb és gyorsabban létrejö vő kapcsolatokat létrehozni hazá nkon
belü l, a kontinensen, vagy tengerentúlon élő volt diá ktá rsainkkal. Reményeink
szerint azonban Isten segítségével a kö zeli jö vő ben e szá ndék lehető ségeinek
alapjai is megvaló sulnak majd.
Szervezeti é letü nk
Egyesü letü nk az orszá gos Bencés Diá kszö vetség ö ná lló jogi személyként műkö dő terü leti szervezete. Szeretnék ezúton is megerő síteni azt a szá ndékunkat,
hogy a gazdá lkodá ssal kapcsolatban felmerü lt véleményeltérést véglegesen rendezzü k, és a tová bbiakban is ebben a szervezeti formá ban kívá nunk műkö dni.
Szervezeti életü nkben meghatá rozó , hogy rendezvényeinket, talá lkozó inkat
mindig a Győ ri Bencés Gimná ziumban tartjuk. Ezért há lá val és kö szö nettel
tartozunk Csó ka Gáspár (Ph 56) OSB igazgató úrnak, aki az eddigieken túl fejlesztési szá ndékainknak is tá mogató ja.
Feladatainkat fél éves feladattervekben hatá rozzuk meg, ennek ö sszeá llítá sá hoz javaslatokat kérü nk tagjainktó l. Gazdá lkodá sunkat egész évre szó ló nagyvonalú kö ltségvetéssel tá masztjuk alá , ezt félévenként a feladattervhez igazítjuk.
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A feladatokat a 7 tagú vezető ség felosztja egymá s kö zö tt, a megvaló sítá s
személyi felelő ssége jegyében. A vezető ség havi rendszerességgel talá lkozik,
de ha a feladatok úgy kívá njá k, gyakrabban. A feladatok végrehajtá sá t az elnö k
és a titká r koordiná lja.
A híradá sok tagjaink részére eleinte Hírlevé l formá já ban tö rténtek. É vente két
alkalommal az idő szerű feladatokró l és a rendezvénytervrő l kaptak tá jékoztatá st.
A 2000. évtő l „KÖ RLEVÉ L”-en kü ldü nk informá ció kat, kü lö n csatolva a
rendezvényterveket és egyéb kü ldeményeket.
Rendezvényeink gerincét a Szabadegyetemi elő adások képezik. Az elő adó kat és témá kat a „KÖ Z” véleménye alapjá n hatá rozzuk meg. A rendezvények
idő pontjait, témá it rendszeresen kö zhírré tesszü k a „Kisalfö ld” napilapban. A lá togatottsá g stabil. Volt rá eset, hogy a nagy érdeklő dés miatt a Nagy- (Dísz-) termet kellett igénybe venni. Szabadegyetemi elő adá sainkat nagyon jó nak ítéljü k.
Rendszeres együ ttműkö dés alakult ki a győ ri Apor Vilmos Népfő iskolá val és a
Budapesten élő Győ r Bará tainak Kö re tagjaival, akik kö zö tt volt győ ri bencés
diá kok is vannak. Tö bb kö zö s rendezvényt szerveztü nk, illetve javaslatot fogadtunk el és vettü nk fel programunkba.
A négy év sorá n is mindig hiteles elő adó kat kértü nk fel a Bencés Rend élete
és szellemisége, a tudomá ny, az irodalom a vallá s és tá rsadalmi kérdések ismertetésére, illetve jeles személyiségeket hívtunk meg a nehéz idő kben á télt
élményeik, példamutató magatartá suk és tapasztalataik á tadá sá ra.
Sikeresnek ítélt elő adó ink és elő adá saink voltak:
– Jáki Teodó z OSB (Ph 47) a Győ ri Bencés Gimná zium taná ra, a bencés rendi
és a magyar egyhá zi zenérő l;
– Bánhegyi Miksa OSB a pannonhalmi fő apá tsá g fő kö nyvtá rá nak igazgató ja
„A bencések Magyarorszá gon” sorozata;
– Dr. Sulyok Elemér OSB teoló gus vallá spolitikai kérdésekrő l;
– Dr. Török Jó zsef a Pá zmá ny Péter Hittudomá nyi Egyetem professzorá nak a
szentté avatá s és a szentek a magyar kö zépkorban;
– Csala Benedek (Gy 56) a győ ri Nemzeti Színhá z karnagya, Millenniumi mise;
– Gyapay Dénes (Ph 47) milá nó i fő konzul, „Győ rtő l-Milá nó ig” címmel;
– Dr. Oloffson Placid OSB (Bp 33) és dr. Keményfy Béla a GULÁGON
raboskodá s élményeirő l;
– Dr. Jordán László (Gy 36), a „Győ r Bará tainak Kö re” elnö ke Czuczor Gergely
évforduló já ró l;
– Németh Ottó bencés taná r Dsida Jenő erdélyi kö ltő halá la évforduló já ró l,
majd a bencés szerzetesek és a szabadsá gharcró l, végü l Széchenyi Istvá nró l;
– Dr. Bajtay András, az Állami Népegészségü gyi és Tisztiorvosi Szolgá lat
Igazgató ja a szenvedélybetegségekrő l;
– Varga László tö rténelemtaná r „Magyar Népü nk fennmaradá sa a tö rténelem
sorsforduló iban” címmel;
– Pfannl Tamás építész, bá tyjá nak Pfannl Egon (Gy 29) Ybl díjas építész és
grafikus művész, volt győ ri bencés diá knak életérő l, életművérő l.

27

└

┘

┌

┐

Szerveztü nk zarándoklatokat, kirándulásokat Tihanyba, Bakonybélbe tagjaink ő szinte ö rö mére. Minden évben nagy hagyomá nya van má r az á ltalunk
szervezett összevont é rettsé gi találkozóknak, melyre rendszeresen visszajá rnak ö regdiá kjaink az orszá g-vilá g minden részébő l. Figyeljü k a BDSZ orszá gos
szintű rendezvénynaptá rjá t is, népszerűsítjü k azokat és igyekszü nk ezeken is
minél nagyobb szá mban részt venni.
Vá ltozá s szervezeti életü nkben, hogy a 2001. április 8-án tartott Közgyűlé s új
vezető séget vá lasztott, amelyen a BDSZ vezető sége is megtisztelt bennü nket
jelenlétével. Az új Alapító okiratunk má solatá t és az új vezető ség neveit írá sban
is megkü ldjü k majd a tisztelt BDSZ részére.
Jelentő s fejlő dést jelent műkö désü nkben, hogy a Győ ri Bencés Gimná zium
igazgató ja önálló működé si helyet biztosított részü nkre; eddig az orvosi rendelő ben, tiszteletbeli elnö kü nk, dr. Németh Ferenc (Gy 43) irodá já ban jö hettü nk
ö ssze. A fejlő déssel ö sszefü gg,. hogy sikerü lt vá sá rolnunk egy má soló gépet, ill.
az az ö rö m ért bennü nket, hogy a Miniszterelnö ki Hivatal Informatikai Kormá nybiztossá gá hoz benyújtott pá lyá zatunkra kaptunk egy korszerű szá mító gépet, a
szü kséges perifériá kkal, felhaszná ló i programokkal és ingyenes Internet kapcsolattal. Az önálló helyiség, telefon, internet-számító gép-másoló gép há ttérrel megvaló síthatjuk azt az idő kö zben megfogalmazó dó szá ndékunkat, hogy szélesebb
kö rben ismerjenek meg bennü nket, szűkebb és tá gabb kö rnyezetü nkben, nem
má sért, mint a magyar-bencés-keresztény szellemiség, értékrend és hagyomá ny
népszerűsítéséért.
Jobbak lesznek tehá t informá ció s lehető ségeink, gyorsabban elérhetjü k egymá st, létrejö hetnek és á llandó sulhatnak eddig ritká n elérhető kapcsolataink,
jobbá vá lnak nyilvá ntartá saink és elszá molá saink.
Egyesü letü nk lé tszámának alakulása:
A vizsgá lt négy év sorá n szá mosan meghaltak tagjaink k ö zü l. Akikrő l értesü ltü nk
és akik elérhető kö zelségben voltak, méltó képpen részt vettü nk temetésü kö n. A
korá bbi években nyilvá ntartott létszá munk 400 fő felett volt. É veken keresztü l
létszá mpontosítá st nem végeztü nk. a 2001. évi kö zgyűlés úgy hatá rozott, hogy
az egyesü leti taglétszá mot pontosítani kell. Az év elején nyilvá ntartott 357 fő bő l
eddig 204 fő regisztrá ltatta magá t, 10 fő postai kü ldeménye nem ért célba, 143
fő pedig kétszeri felkérésü nkre nem jelentkezett. Zö mmel ő k azok, akik évek ó ta
ná lunk adnak életjelt magukró l. Természetesen folyamatosan jelentkeznek új
tagok is, a folyó rendezvények, talá lkozá sok alkalmá val. Terveink szerint a
budapesti kö zgyűlésig kö lcsö nö sen pontosítani tudjuk tagnyilvá ntartá sunkat a
BDSZ nyilvá ntartá sá val.
Dr. Tamasits Ernő (Gy 55)
elnö k

Dr. Németh Ferenc (Gy 43)
tiszteletbeli elnö k

Balogh Gyula (Ph 54)
titká r
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8. Keszthely-zalai szervezet
Az elmúlt négy évben igyekeztü nk a szö vetség tagjainak minden igényt kielégítő
programokat szervezni. Kronoló giai sorrendben az alá bbi programjaink voltak.
1998. február 13. Farsangi est Keszthelyen
1998. március 31. Szent Benedek-ü nnepség, Tihany (kü lö nbusszal)
1998. április 25. Só lymos Szilveszter OSB elő adá sa Hévízen: a liturgia, mint a
vallá s lényegének kifejező eszkö ze. Vá ltozá sok zsinat utá n
1998. május 23. Zalaegerszeg, kirá ndulá s, bográ csparti, múzeumlá togatá s a
veszprémi BDSZ-tagsá g vendégü l lá tá sa
1998. jú nius 6-7. Autó buszos kirá ndulá s: Miskolc-Tokaj-Zemplén
1998. szeptember 5-12. Erdélyi kö rút (autó buszos kirá ndulá s)
1998. okt. 10. Bíró László (Gy 69) pü spö k úr elő adá sa Hévízen a csalá dokró l
1999. január 31. Korzenszky Richárd OSB (Ph 59) elő adá sa Zalaegerszegen:
Mire neveljü k gyermekeinket?
1999. február 12. Farsangi est Keszthelyen
1999. április 24. Jáki Teodó z OSB (Ph 47) elő adá sa Hévízen Moldvá ró l és
Erdélyrő l
1999. május 22. Kirá ndulá s Sopronba
1999. jú nius 19. Juniá lis Kaposszentbenedeken
1999. szeptember 18. Bü kkfü rdő i kirá ndulá s a BDSZ szombathelyi csoportjá val
1999. október 9. Autó buszos kirá ndulá s Burgenlandba
1999. november 13. Mayer Farkas OSB (Bp 48) elő adá sa Hévízen: Jedlik
Ányos és Magyarorszá g kapcsolata
2000. március 4. Farsangi est Keszthelyen
2000. jú nius 10-11. Vendégségben voltak ná lunk (Keszthely-Hévíz-Kisbalaton)
a soproni szervezet tagjai
2000. november 18. Bánhegyi Miksa OSB elő adá sa Keszthelyen: A Ká rpá tmedence bencései. – Kö zgyűlés, új vezető ség vá lasztá sa
Ami a tisztségviselő k vá lasztá sá t illeti, dr. Szelestei Tamás ö rö kö s tiszteletbeli
elnö kü k lemondá sa utá n elnö knek Benkő Zoltánt (Gy 84) vá lasztottá k meg, a két
alelnö k pedig Major Zsolt (Ph 77) és Fentő s Attila (Gy 85) lett. Az új elnö kség,
megtartva az eddigi szoká sokat: az évenkénti két meghívott elő adó t és az évenkénti két kirá ndulá st és a farsangi bált (2001. januá r), néhá ny új programmal is
gazdagította a megyei BDSZ-szervezet életét.
Ú jdonsá gként kerü lt az idei programok kö zé a minden hónap első hé tfő jé re
meghirdetett sö rö zés. Ezen kívü l a Szent Benedek-ü nnepre a megye há rom
nagyvá rosá ba szerveztü nk tagtoborzó val egybekö tö tt ü nnepségeket. Az első
ezek kö zü l március 18-án Nagykanizsá n volt, ahol Hortobágyi Cirill OSB (Ph 77)
atya és Szalai Béla (Ph 58) fő titká r volt a vendégü nk.
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A kö vetkező jú lius 15-é n Keszthelyen a nyá ri Szent Benedek-ü nnep volt, ahol
Csó ka Gáspár OSB (Ph 56) atya mondott beszédet. Még ebben az évben
november 18-án Zalaegerszegen tartjuk a Szent Má rton-ü nnepséget, ahol
Pintér Ambrus OSB atya lesz a fő celebrá ns.
Ebben az évben is kétszer kirá ndultunk: május 5-é n Ausztriá ba, Németújvá rra
szerveztü nk autó s kirá ndulá st, és szeptember 22-é n ugyancsak autó busszal
já rtuk végig a Pécsvá rad-Villá ny-Má riagyűd-Pécs útvonalat.
Ezen kívü l felkérésü nkre ez év május 19-é n dr. Horváth Jó zsef, a Martineum
Felnő ttképző Akadémia igazgató ja tartott elő adá st Keszthelyen.
Benkő Zoltán (Gy 84 )
elnö k

9. Komárom–Esztergom megyei szervezet
A megyében élő „ö reg” bencés diá kok „ö sszegyűjtését” (felkutatá sa, nyilvá ntartá sba vétele) má r 1995-ben kezdtem el azzal a céllal, hogy a magyarorszá gi
Bencés Rend 1000 éves jubileuma alkalmá bó l egy nagy megyei ö sszejö vetelen
megemlékezzü nk a Rendrő l, taná rainkró l, iskolá inkró l, – egyá ltalá n, hogy lá ssuk,
megismerjü k egymá st egy csalá dias, személyes talá lkozá s alkalmá val. Erre az
első nagy talá lkozó ra 1996. november 16-á n kerü lt sor Tatabá nya legnagyobb
plébá niá já n, Bá nhidá n, ahol maga a há zigazda, Nagy László (Ph 54)plébá nos is
bencés diá k. Nagy ö rö mö mre és ö rö mü nkre Zénó atya (Gy 37) vá llalta, hogy
eljö n kö zénk és együ tt ü nnepel velü nk. Ö sszejö vetelü nk – természetesen –
szentmisével kezdő dö tt, melyet Zénó atya mutatott be, majd a plébá nia nagy
kö zö sségi termében – terített asztalok mellett – folytató dott a beszélgetés 47
ö regdiá k részvételével. A zö me tatabá nyai volt (36), Tatá ró l 7, Komá rombó l 3,
Oroszlá nybó l 1 diá ktá rs jö tt el. (A talá lkozó ró l beszá molt a Komá rom-Esztergom
Megyei Hírlap is.)
Az ö regdiá kok ö sszehívá sá t 1998-ban ismételtem meg, s erre december 5-én
kerü lt sor. Pannonhalmá ró l Ambrus atya tudta elfogadni meghívá sunkat, s jö tt el,
amikor is negyvenen jö ttü nk ö ssze (Tatabá nya 35, Tata 10, Komá rom 5), s ezen
kívü l 29-en írá sban, telefonon vá laszoltak megkö szö nvén a meghívá st.
Jelenlegi ismereteim szerint Tatabányán és környékén (Tata, Oroszlá ny stb.)
120 ö regdiá k lakik, ebbő l 20 tagja a BDSZ-nek, Komáromban és környékén 25
lakik, ebbő l 11, a szlovákiai Komáromban és környékén 12, ebbő l 10, Esztergom
és környéke 35, ebbő l 30 a BDSZ-tag.
A há rom vá ros (Tatabá nya, Komá rom, Esztergom) egymá stó l való tá volsá ga,
valamint kö zlekedési nehézségek nem teszik lehető vé, hogy egy helyen
gyü lekezhessen ö ssze a tá rsasá g. Ezért megfontolandó és célszerű lenne, ha
kü lö n-kü lö n szervezet létesü lne a há rom vá rosban, és ezá ltal elevenebb lenne
az élet.
Domnanovich Tamás (Kg 49)
elnö k
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10. Kő szegi szervezet
1999. május 11-é n tartottunk tisztújító kö zgyűlést, melyen az elő ző en megvá lasztott jelö lő bizottsá g javaslata alapjá n titkos vá lasztá ssal a szavazatszedő
bizottsá g kö zreműkö désével a négy évre megvá lasztott elnö k dr. Szerdahelyi
Endre (Kg 43), titká r Maurer Gábor (Gy 60), vezető ségi tagok Hirth Vilmos SVD
(Ph 52), Dénes Andor (Kg 26), dr. Török Jó zsef (Ph 67), Soproni Zoltán (Ptl) és
Ró ka László (Gy 88). – Lé tszámunk á ltalá ban az idő kö zben megvá lasztott
pá rtoló tagokkal együ tt 50 fő .
Fontosabb rendezvényeink voltak:
– A Gimná zium 320 éves évforduló já nak megü nneplése 1998. szept. 19-é n. –
A következő é v tavaszán Pokorni Zoltán oktatá si miniszter tartott elő adá st a
pedagó gusoknak, – 2000. februárjában dr. Csó ka Gáspár (Ph 56) bencés atya
szó lt a vallá sos nevelésrő l. – Ugyanazon é v áprilisában dr. Semjén Zsolt helyettes á llamtitká r az Egyhá z helyzetét ecsetelte, míg – ez é v áprilisában Básthy Tamás (Ptl) orszá ggyűlési képviselő , Kő szeg polgá rmestere adott tá jékoztató t az orszá g és Kő szeg helyzetérő l.
A nyá ri hó napokat leszá mítva, rendszeres formá ban havonké nt talá lkozunk,
melyre írá sbeli meghívó t kü ldü nk a téma megjelö lésével tagsá gunknak.
Kü lö n kívá nom kiemelni a tö bbi tá rsadalmi szervezetekkel (pl. Kő szegi Bará ti
Kö r, Polgá ri Kaszinó stb.) és az ö nkormá nyzat képviselő testü letével való kapcsolatunkat. Dr. Juhász Ferenc (Kg 43) tagtá rsunk a II. vilá ghá borús emlékmű
elkészítéséhez 1,2 millió forintot fizetett. Írá saink megjelennek az Almanachokban, Hírlevelekben, Amicusban, valamint a helyi Kő szeg és Vidéke újsá gban, és
így tevékenységü nk szélesebb kö rben vá lik ismertté. Ö rö mü nkre szolgá l, hogy
pá rtoló tagjaink vá rakozá son felü l beilleszkedtek iskolaszervezetü nkbe.
Elmondhatjuk, hogy a pannonhalmi orsz á gos talá lkozó n, a bencés diá k Má riazará ndoklatokon rendszeresen képviseltettü k magunkat.
Verbita atyá ink orszá gos hírnevet szereztek lelkigyakorlatok tartá sá val. Irá nyítá sunkkal műkö dik a Jézus Szíve templom Egyhá z É nekkara és így lehető vé
vá lik, hogy kirá ndulá saink alkalmá val a misén talá lkozzunk a helybeli BDSZtagokkal (Sopron, Szombathely, Veszprém, Keszthely).
Sajná ljuk, hogy a kő szegi gimná ziumot a Rend nem vette á t, de vigasztaló dunk, hogy sikerü lt kö zreműkö désü nkkel a Domonkos-rendi á ltalá nos iskolá t
létrehozni, mely bevá ltotta a hozzá fűzö tt reményeket. Mint iskolaszervezetnek,
ugyancsak sikerü lt a Jurisich Mikló s Gimná zium vezetésével a jó kapcsolatot
megteremteni. Így remény van arra, hogy a fiatalsá g egy részének nevelésére
helyben valami hatá st tudunk gyakorolni, némileg egy kis bencés szellemiséget
á tadni.
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
elnö k
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11. Nyíregyházi szervezet
A nyíregyhá zi szervezet 1998. március 28-án vált „ö ná lló ” szervezetté, azaz vá lt
ki az északkelet-magyarorszá gi szervezet kö telékébő l, korá bbi kezdeményezések eredményeként. Az ezt megelő ző idő ben ugyanis az északkelet-magyarorszá g szervezet magá ba foglalta Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmá r-Bereg megyéket.
A nyíregyhá zi szervezet „ö ná lló sítá sá ”-nak dá tuma egyúttal a debreceni
szervezet megalakulá sá t is jelenti. Így az északkelet-magyarorszá gi szervezet
vezető je dr. Só ja Szabolcs (Ph 58), a debreceni szervezet vezető je Surányi Béla
(Ph 61), a nyíregyhá zi szervezet vezető je Gondos Lajos (Ph 57) lett.
Tová bbiakban a nyíregyhá zi szervezet 1998. évtő l a mai napig terjedő
idő szakban tö bbé-kevésbé sikeres-sikertelen pró bá lkozá sairó l, tevékenységérő l
szá molok be.
Esemé nyek, rendezvé nyek
1998. március 21-é n Miskolcon vettü nk részt a Szent Benedek-napi ü nnepi
rendezvényen, ahol Csó ka Gáspár (Ph 56) alperjel úr volt az ö sszejö vetel
meghívott vendége, celebrá nsa. Az idő pont egybeesése miatt Nyíregyhá zá n egy
héttel késő bb, má rcius 28-á n, az egyhá zmegyei lelkipá sztori kö zpontban és
tá rsszékesegyhá zban volt a szervezet talá lkozó ja. Az ü nnepséget és talá lkozó t a
volt katolikus, ill. egyhá zi iskolá kban végzett, érettségizett ö reg diá kok és
csalá dtagjaik részére hirdettü k meg. Így – a jelenléti ív tanúsá ga szerint –
piarista, ferences, debreceni Svetits-es és debreceni reformá tus gimná zium(!)
volt diá kjai is megjelentek. A tal á lkozó mottó ja
„VÁLASZD AZ É LETET!
volt. Meghívott elő adó ink Bánhegyei Miksa atya és dr. Tomka Mikló s diá ktá rsunk
voltak. A BDSZ. vezető sége részérő l Szalai Béla (Ph 58) fő titká r, dr. Könyves
Tó th Kálmán (Ph 47) jö tt el. A helyi lapban jó visszhangja volt a talá lkozó nak.
Á prilis 18-ra Má riapó csra hívta az ö regdiá kokat és Miksa atyá t dr. Mosolygó
Marcell (Ph 72) gö rö gkatolikus parochus, diá ktá rsunk, a kegyhely plébá nosa.
Miksa atya a Kegyoltá rná l misézett és kb. húszan vettü k kö rü l. Elő adá sá ban a
búcsújá rá s, zará ndoklat volt a téma.
Jú nius 6-án Pó cspetriben vettü nk részt ü nnepségen. A Pó cspetri Események
1958-1998. emlékü nnepséget a kö zség polgá rmesteri hivatal és az egyhá zkö zség szervezte. Mind a miskolci, mind a debreceni szervezet t ö bb taggal képviseltette magá t. A BDSZ részérő l Faber Mikló s (Bp 48) elnö k, diá ktá rsunk is jelen
volt. Itt meg kell jegyeznem, hogy Pó cspetribő l 1953-tó l kilenc fiú bencés diá k
(Gy, Ph), há rom leá ny Svetits-es diá k lett.
Még ebben az évben október 10-é n a debreceni szervezettel együ tt a Hajdúdorogi Gö rö g Katolikus Gimná ziumba lá togattunk el és tö ltö ttü nk el néhá ny
kellemes ó rá t.
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A nyíregyhá zi szervezet célkitűzése volt, hogy – miutá n nagy terü leten, szó rvá nyban élü nk – ne csak bencés, hanem má s egyhá zi iskolá k ö regdiá kjaival is
talá lkozzunk, ismerjü k meg egymá st. Ez a lehető ség má r a má rciusi Szt. Benedek-napi talá lkozó n is felcsillant.
Az év folyamá n felvettü k a kapcsolatot a Szent Imre Bará ti Kö rrel. Ez a Tá rsasá g a volt Kirá lyi Katolikus Gimná zium ö regdiá kjainak még fellelhető tagjaibó l
alakult. A nyíregyhá zi Szent Imre Gimná zium és Kollégium első igazgató ja –
dr. Vécsey Antal – is „Kir.Kat”-os diá k volt. Így kapó ra jö tt az ő szi talá lkozó nk
megszervezésének helye és ideje november 5-re, Szent Imre napjá ra. A
gimná zium új díszterem-ká polná ja zsúfolá sig megtelt. Dr. Korzenszky Richárd
(Ph 59) diá ktá rsunk, tihanyi perjel atya nagyszerű elő adá sa tette emlékezetessé
mindnyá junk, de fő leg a tanuló ifjúsá g szá má ra a napot. (A diá kok kö zö tt soká ig
volt „beszédtéma”.) Az esti bankettre meghívá st kapott a BDSZ. Ezen a vacsorá n jelentettem be a kö vetkező évi má riapó csi II. Má ria-kongregá ció s zará ndoklatot, melyre a jelenlévő ket meghívtam. (El is jö ttek.)
A má riapó csi zará ndoklat elő készítési munká i má r 1998-ban elkezdő dtek. Ebben a munká ban elévü lhetetlen érdemeket szerzett dr. Mosolygó Marcell (Ph 72)
parochus, Polgári László parochus, igazgató , Szekrényes András (Gy 69), Pekk
Antal (Ph 58) diá ktá rsunk, valamint „kü lső s” (anyagiakkal) tá mogató ink. A zará ndoklat mottó ja: „Itt jö vö k, Istenem, hogy akaratodat megtegyem ” (Zsid.10.7.)
Az orszá g egész terü letérő l szép szá mban érkeztek diá ktá rsaink, tö bben
csalá dtagjaikkal. A két napos búcsú latin nappal kezdő dö tt. Asztrik fő apát ú r
koncelebrá ció s szentmisét mutatott be a Kegyoltá rná l ró mai és gö rö g rítusú pap
diá ktá rsainkkal. Elő tte a Szent Imre Gimná zium diá kjai irodalmi (vers, ének) műsort adtak taná raik vezetésével. A gö rö g nap vasá rnap volt, amikor Dr. Keresztes
Szilárd pü spö k és Asztrik fő apá t-pü spö k alszerpappá szentelte Márton Gábor
Á ron bencés novícius diá ktá rsunkat. A gö rö g szertartá sú liturgia szépségeibő l
ízelítő t adott a Hajdúdorogi Gö rö g Katolikus Gimná zium énekkara. A búcsús
zará ndoklat délutá n a Lorettó i litá niá val ért véget.
1999. márciusában a Szent Benedek napi ü nnepséget és talá lkozó t a Szent
Imre Bará ti Kö rrel együ tt rendeztü k a Szent Imre Gimná ziumban. Ez a talá lkozó
szűkebb kö rű volt, mivel má r készü ltü nk a november 5-iki ü nnepségre és utá na
voltunk a nagy má riapó csi búcsúnak. November 5-én a Gimná zium életében
nagy eseményre kerü lt sor: 50 év utá n megkerü lt a régi Szent Imre szobor. (Az
eseményrő l az 1999. évi Almanachban ovashatunk.) Mivel ez is k ö zö s rendezvény volt, Jáki Teodó z (Ph 47) atyá t hívtuk meg vendégelő adó nak. Elő adá sa,
mint mindig most is nagy sikert aratott. (C íme: Moldvai Magyarok) Ezen a talá lkozó n is részt vett néhá ny miskolci, debreceni diá ktá rsunk.
2000. má rcius 23-á n az É szak-Kelet Magyarorszá gi Szervezet Orszá gos és
Regioná lis Szent Benedek napi ü nnepségén vettü nk részt.
Á prilis 8-án a III. Orszá gos Má ria-kongregá ció s zará ndoklatra Celldö mö lkre
mentü nk el mikrobusszal. Ha má r arra já rtunk, mivel pannonhalmi és győ ri
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diá kok is voltak kö zö ttü nk, mindkét helyen egy-egy napot eltö ltö ttü nk. Há rom
napos zará ndoklat volt.
A szervezett rendezvények itt megszakadtak. A 2001. má rcius 21-i soproni IV.
Orszá gos Má ria-kongregá ció s zará ndoklatra nem volt jelentkező . Egyedü l, de
győ ri osztá lytá rsaimmal mentem el. (Pedig a mikrobuszra most is lett volna
szponzor.)
A 2001. év így „eseménytelenü l” telik, telt el. Sajná latos mó don a tagsá g, mintha fá sulttá vá lt volna… Bizonyos értelemben van magyará zat, de … ? Tagsá gunkban (40 fő ) sok a gö rö g pap. Ebben, ill. az elmúlt évben nagy mozgá s,
á thelyezés volt egyhá zmegyéjü kben. Akik kö ltö ztek, nem jelentették be, akik jö ttek, vagy nem voltak tagok, vagy nem tudtá k hová jelentkezzenek. E hó elejétő l
a Pregun Pistá tó l kapott lista alapjá n részben személyesen, részben telefonon
felvettem velü k a kapcsolatot – és a régiekkel is – , a taglétszá m így ismét
feltö ltő dik. Talá lkozó ra, hosszas idő pontegyeztetés utá n Advent első hetében
kerü lhet sor. (Talá n.)
Mint beszá moló m első részébő l is kitűnik, egyszeri feladatra van lelkesedés,
vá llalkozó , rendszeres tevékenységre nincs. Bá r meg kell jegyezni, mind gazdasá gi, mind egyéb tá rsadalmi, egyhá zi vonalon bencés diá ktá rsaink „kö zismertek”
és eredményesen dolgoznak, műkö dnek. Ismertek, mint bencés diá kok, de mint
szervezet, nem. Itt kell lépni. A helyi iroda megnyitá sá val talá n lehet inspirá lni a
tagsá got.
Gondos Lajos (Ph 57)
elnö k

12. Bencé s Diákok Pé csi Egyesü lete
A pécsi szervezettel kapcsolataink megszakadtak, írá sos megkereséseinkre
vá lasz nem érkezik.

13. Piliscsabai szervezet
A Bencés Diá kszö vetség piliscsabai szervezete 1998-ban alakult meg a Pá zmá ny Péter Katolikus Egyetem Piliscsaba-Klotildligeti campus á n a kö zeli egyhá zkö zségek terü letén élő diá ktá rsaink bevoná sá val. Március 24-é n tartottuk
alakuló ü lésü nket, melyre 18 diá ktá rsunk jö tt el. Még tisztségviselő ket sem
vá lasztottunk, de műkö désü nk beindult.
Május 9-é n az egyetem bemutatá sá ra fogadtuk a szentendrei szervezet egy
csoportjá t, majd viszontlá gotatá sként a skanzent já rtuk végig a szentendreiek
meghívá sá ra.
Szervezetü nk ü nnepélyes megalakulá sá ra má jus 16-á n a IV. Piliscsabai Egyhá zzenei Napok keretében kerü lt sor – tö bbek kö zö tt – Csó ka Gáspár OSB
(Ph 56) atya és Faber Mikló s (Bp 48) elnö k jelenlétében.
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Az ü lésen megvá lasztottuk sajá t vezető ségü nket:
Dr. Maró th Mikló s (Ph 61) akadémikus, déká n személyében az elnö kö t,
Varga Barnabás (Gy 81) taná r személyében az alelnö kö t,
Csíky Gábor (Ph 69) műszaki igazgató személyében a titká rt.
Letettü k a voksot amellett, hogy évente kétszer szervezü nk „teljes” ü lést, az
éves pannonhalmi talá lkozó n minél tö bben részt veszü nk, alkalmi ö sszejö veteleken ková csoljuk ö ssze kis kö zö sségü nket.
1998. jú nius 28-án mi is elzará ndokoltunk Csobá nka-Szentkútra, ahol fő apá t
úr mutatta be szá munkra a szentmisét, ami utá n felejthetetlenü l jó hangulatú
agapén vettü nk részt a szabadban.
Szervezetü nk tagjai fő leg Piliscsaba kö zség volt bencés diá kjaibó l, a Pá zmá ny
Péter Katolikus Egyetem „bencés” oktató ibó l és a kö rnyék volt bencés diá kjaibó l
verbuvá ló dik folyamatosan: Leá nyvá rró l, Pilisvö rö svá rró l, Budakeszirő l, Pá tyró l,
de a tö bbség helybéli.
É rdekesség, hogy a kö rnyék plébá nosai is bencés diá kok voltak. Jelenlegi taglétszá munk má r 37 fő .
É vente visszatérő esemény szá munkra is a Piliscsabai Egyhá zzenei Napok.
Há rom napon á t mintegy 20 énekkar kb. 1000 énekessel lép fel Piliscsaba templomaiban és a Pá zmá ny Péter Katolikus Egyetemen, hazá nkbó l és hatá rainkon
túlró l is a Musica Sacra ö rö mét hirdetve. 2001-ben má r hetedik alkalommal kerü lt sor a hangversenysorozatra, amely nemzetk ö zi hírnevet szerzett magá nak.
Minden évben az Egyhá zzenei Napok egyik koncertje egyben szervezetü nk
ö sszejö vetele is valamelyik „bencés” atya, vagy ö regdiá k vezetésével:
1988-ban Csó ka Gáspár OSB (Ph 56) atya,
1999-ben dr. Márfy Gyula (Ph 62) veszprémi érsek ö regdiá k,
2000-ben dr. Veres Andrá s (Gy 78) pü spö k ö regdiá k és dr. Habsburg Ottó
elnö k ö regdiá k,
2001-ben dr. Bíró László (Gy 69) pü spö k, rektor ö regdiá k voltak a meghívottak. Az eseményeken á ltalá ban az orszá gos vezető ség tagjai is részt vettek
Cirill atyával (Ph 77) együ tt.
Az Egyhá zzenei Napokon fogadhattuk a Pannonhalmi F ő apá tsá g Choralschola Sancti Martini É nekegyü ttest dr. Á ment Lukács OSB atya vezetésével, de
vendégü l lá ttuk Miksa atyát is.
Szervezetü nk évrő l-évre részt vesz a Pá zmá ny-napi ü nnepi eseményeken.
Szenthá romsá g vasá rnapjá n tö bben zará ndokolunk Má riaremetére az egyhá zmegyei kegyhelyre.
1998. évben szerveztü k szeptember 12-é n a piliscsabai lazarista ká polna felszentelésének 100. évforduló s ü nnepségét, melyen vendégü nk volt. dr. Habsburg Mihály. A restaurá lt ká polna megá ldá sá t dr. Várszegi Asztrik pü spö k, fő apá t
úr végezte.
1998 novemberé ben adventi elmélkedésre hívtuk dr. Veres András (Gy 78)
pü spö k ö regdiá kot. Az ö sszejö vetel nagyon jó l sikerü lt.
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Sajnos szomorú esemény indoká n is talá lkoztunk, alelnö kü nk balesetben
elhunyt kisfiá ért mondott szentmisén.
Az Egyhá zzenei Napokon kívü l 2000. évben kiemelkedő esemény volt, hogy
szervezetü nk november 15-é n millenniumi ü nnepséget szervezett. Jedlik Á nyos
és Czuczor Gergely szü letésének 200 éves évforduló já nak megemlékezésére a
Magyar Tudomá nyos Akadémia megalapítá sa 175. évforduló já n kerü lt sor.
Maró th Mikló s elnö k úr meghívá sá ra az emlékü lésen jelen volt Király Á rpád
(Pp 41), a Jedlik Ányos Tá rsasá g fő titká ra, és Szabó Á rpád, a Magyar
Tudomá nytö rténeti Intézet elnö ke. Az ü lés elnö ke fő apá t úr volt, Jedlik Ányos
életérő l Szaló ki Albert OSB atya, Czuczor Gergely életérő l Varga Mátyás OSB
atya tartott elő adá st, de hozzá szó ló volt É der Zoltán (Cs 5ö ) ö regdiá k és Gazda
István, a Tudomá nytö rténeti Intézet igazgató ja is. A jó l sikerü lt rendezvényen a
Piliscsabá n műkö dő hat szerzetesrend képviselő i érdeklő déssel vettek részt.
Idén a hetedik Piliscsabai Egyhá zzenei Napok megrendezésén kívü l kö zö s
kirá ndulá s keretében néztü k meg Komá romban a bencés templomot, de ö regdiá k-talá lkozó nak szá mítható a Má ria Valéria híd avatá si ü nnepsége októ ber 11én, ahol Szalai Béla (Ph 58) fő titká r buzgó sá gá nak is kö szö nhető en Luif Otmár
OSB atyá val és tö bb, mint 21 ö regdiá kkal együ tt ü nnepelhettü nk.
Piliscsabá n a millenniumot december 26-án kará csonyi koncert keretében
zá rjuk le a kö zség ö regdiá k alpolgá rmestere, dr. Nagybaczoni Béla (Ph 74)
orvos vezetésével. Szervezetü nk a klotildligeti templomban ad h á lá t Istenek az
elmúlt évek szép eseményeiért.
Csíky Gábor (Ph 69)
ü gyvezető titká r

14. Somogy megyei szervezet
1998. november 1-é n megalakultunk.
1999. február első szombatjá n (és azó ta a Szt. Balá zs naphoz legkö zelebbi
szombaton) kö zgyűlés
1999. március 21: Kaposszentbenedeken Szt. Benedek Ünnep.
1999. április: Csó ka Gáspár OSB (Ph 56) elő adá sa Bencések Magyarorszá gon
a XX. szá zadban címmel
1999. (és azó ta má jus minden utolsó szombatja): Bencés nagytalá lkozó
Pannonhalmá n
1999. jú nius 2. hé tvé ge: Juniá lis Kaposszentbenedeken.
Nyá ri szü net, majd szeptembertő l – a tá rsasá g kérésére – minden hónap második pé nteké n sö rö zés a Borostyá n vendéglő ben.
Azó ta programot szervezni nem volt idő m, segítségem pedig nem akadt.
A 2001 februári kö zgyűlésen az elnö kség lemondott, azó ta a kö vetkező kö zgyűlésig (a tervek szerint 2001. október kö zepe) ü gyvivő nek kért fel a kö zgyűlés. – 1999-ben dr. Rucz Károly (Ph 80) diá ktá rsunk a postá zá st elvá llalta,
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azonban a megnö vekedett kö ltségek és a vá llalkozá sá ban jelentkező nehézségek miatt a levélforgalmunkat drasztikusan cs ö kkentenü nk kellett. (Ezt a magam
részérő l meg is értem, hiszen az elnö kség fontoló ra vette, hogy a visszajelzés
nélkü l rendszeresen tá volmaradó diá ktá rsakat tö rö ljü k. Erkö lcstelennek gondoljuk, hogy 108 meghívó t és hírlevelet kü ldtü nk ki havonta, és erre ö sszesen talá n
25-en mozdultak.)
Há t így vagyunk, jelenleg egy olyan elnö kjelö ltet keresü nk, aki má r beérett, a
gyermekei nagyok, vagy legalá bb is kevesebb idő t igényelnek, és ahogy dr. Szelestei Tamás (Ptl) bará tunk mondta volt, túl van a má sodik szakvizsgá n (aká r
ténylegesen, aká r a szó á tvitt értelmében).
Dr. Benkő András (Gy 86)
elnö k

15. Soproni szervezet
1997
Asztrik-napi há laadó szentmisénken Asztrik fő apát ú r celebrá lt. Há laadá s az
5 éve felújított és műkö dő Bencés Há zért. Az orgonaépítési munká latok félidő ben, ez az a munka, melynek anyagi tá mogatá sá t szervezetü nk vá llalni
tudja (kb 2 millió Ft). A késő bbiekben koncertek lehető sége a templomban.
Október 31-én volt taná raink sírjá hoz lá togattunk el.
A december 8-án kezdő dö tt „Bencés lelkiség” nevű hagyomá nyos elő adá ssorozatunkat „Klerikusok és laikusok együ ttműkö dése egyhá zunkban” címmel
hirdettü k meg. Elő adó ink voltak: dr. Bíró László (Gy 69) pü spö k, Nobilis Márió
(Ph 84) piliscsabai plébá nos és segítő je Feigel Tamás, dr. Korzenszky Richárd
OSB (Ph 59) tihanyi há zfő nö k és dr. Máté-Tó th András teoló gus, egyetemi
docens.
1998
Február 12.-én fehérasztalos ö sszejö vetel a Juventus étteremben. Elnö kségi
beszá moló és az új vezető ség megvá lasztá sa. Beszá moló az orszá gos vezető ségben tö rtént vá ltozá sró l (az 1997. november végén megtartott kü ldö ttgyűlés
szavazatai alapjá n). A megvá lasztott új vezető ség: elnö k: dr. Varga Jó zsef
(Gy 75); elnö kségi tagok: Kovács Ferenc (Gy 68), dr. Mä rz Ferenc (So 48),
Venesz Ernő (Ph 49), dr. Verő Jó zsef (So 48).
Március. 21. Tihanyban ü nnepeltü k a BDSZ 75. szü letésnapjá t. Ezen szervezetü nk is képviseltette magá t. Az ü nnepi programban szerepelt egy kis benc és
vetélkedő is, ö t-ö t fő s csapattal, melybe természetesen mi is beneveztü nk.
Május11-12-én a MTESZ– ben kerü lt sor a „Kö rnyezetkultúra és keresztény
ember” c. rendezvénysorozatra, melynek mi is egyik rendező je voltunk. Fő rendező Andrássy Péter (Ptl), elő adó k: dr. Korzenszky Richárd (Ph 59, oktatá s),
dr. Kubinszky Mihály (Bp 45, építészet), dr. Varga Jó zsef (Gy 75, egészségü gy).
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Május 30. A hagyomá nyos pannonhalmi BDSZ-talá lkozó ra buszt indítottunk.
Jú lius 11-én (Szt. Benedek ü nnepe) a szentmisét a bencés templomban
Szabó Kornél (Ph 54) bencés oblatus, hahó ti plébá nos celebrá lta. A 18 ó rakor
kezdő dő szentmise utá n emléktá blá t avattunk az egykori bencés gimná zium
falá n. A szombati és vasá rnapi mise keretében végeztü k éves lelkigyakorlatunkat. Kó rusvezető : Jáki Teodó z OSB (Ph 47) atya. A tá bla avatá sakor beszédet mondott: Jéhn Antal (So 31) nyugdíjas gyó gyszerész.
Ú j alapítvá nyt hoztunk létre (emlékeztető ü l: a Bencés Há z Alapítvá ny má r tö bb
éve műkö dik, a Szt. Benedek Idő sek Há za is rendelkezik sajá t csekkel). A
visszakapott rendhá z épü letében idő sek há za készü l. Alapító k: Szent Benedek
Rend Pannonhalma, dr. Endrédy Csanád OSB (Ph 47), kurató riumi elnö k: Filep
Gyula (Ph 75). Ugrá s az idő ben: 2001. nyará n 300 millió forint az alapítvá nynak
a Széchenyi tervbő l, jelenleg a pá lyá ztatá sok folynak a kivitelezésrő l.
Szeptember 6. A 9.30-as szentmisénken a bencés templomban Veni Sancte
a KÉ SZ-szel kö zö sen.
Szeptember 10. Hagyomá nyos fehérasztalos talá lkozó a Juventus étteremben
Szeptember 19. A kő szegi gimná zium emlékü nnepsége (gépkocsikkal)
Október 5. Jáki Teodó z bencés atya elő adá sa az orsolyitá k dísztermében
Október 20-21. Az Egyhá z mozgá sterei a mai Magyarorszá gon; Bencés
lelkiség sorozat, 6.évf. – Kerekasztal-beszélgetés. Elő adó : Tomka Mikló s (Ph 59)
Otóber 31. Taná raink sírjá ná l imá dkoztunk (régi Szt. Mihá ly temető ). Ebben az
évben Kossow Jó zsef (So 22) és dr. Schwarz Alfréd (So 31) bará tunk hunyt el.
1998. karácsonya elő tt a BDSZ soproni szervezetének elnö ksége, a Bencés
Há z Alapítvá ny, valamint a Szent Benedek Idő sek Há za Alapítvá ny kurató riuma
kö zö s ü lést tartott. Az elnö kö k beszá moltak az elmúlt év tö rténéseirő l, problémá iró l. Az ö sszejö vetelt megtisztelte Hortobágyi Cirill (Ph 77) atya is. A Bencés
Diá kszö vetség soproni szervezetérő l beszá molt dr. Varga Jó zsef (Gy 75).
Szervezetü nk sikeres évet zá rt, hiszen régi tervü nk vá lt való ra: a volt gimná zium
épü letének homlokzatá n emléktá blá t avattunk. E napon ö regdiá kjaink 60 éves
érettségi talá lkozó t tartottak volt osztá lyukban, a tá bla elő tt készü lt fényképet
azó ta is boldogan ő rzik. A talá lkozó résztvevő i voltak: dr. Bokori Ferenc, dr. Dorosmai Imre (So 38), Hantó Endre (So 38), dr. Horváth Ferenc (So 38), dr. Merényi (Mersits) Jó zsef, Tő ke István. Szervezetü nknek jelenleg 153 tagja van.
Legutó bbi Galambos Ferenc (So 25) diá ktá rsunk hunyt el. Az orszá gos elnö kség
kérésére a Sopron kö rnyékén vagy kü lfö ldö n élő Sopronban végzett, korá bban
nem a soproni szervezet tagjaként nyilvá ntartott ö regdiá kokat tagjaink soraiba
vettü nk. Az alá bb javasolt programok mellett vá ltozatlan cél az orgona felújítá sa,
eddig ö sszegyűlt és rá kö ltö tt ö sszeg 900 ezer Ft, jelenleg rendelkezésre á ll 110
ezer Ft hiá nyzó ö sszeg kb .400 ezer Ft. Tá volabbi cél: az orgona felújítá sa utá n
koncertek a Szt. Benedek Idő sek Há za valamint a templom javá ra.
A Bencés Há z Alapítvá nyró l beszá molt Venesz Ernő (Ph 49) há zgondnok. 71
vendég 130 napon á t vette igénybe a vendégszobá kat. Az első fél évben folyamatosan a há zban lakott két volt bencés diá k egyetemista. Az á ltalunk ü zemel-
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tetett ká ptalantermet 23 727 személy lá togatta meg. A ká polná ban Venesz Ernő
hittant tanított a Lyceum kö zel szá z diá kjá nak. A személyi jö vedelemadó 1 %-bó l
156 ezer Ft jö tt be, az ö sszeget a templomra fordítottuk. E felajá nlá sokat
tová bbra is vá rjuk. A korá bban kiadott TKM ismertető fü zet eladá sá bó l megtérü ltek a kiadá s kö ltségei, a tová bbi eladá sbó l kb 150 ezer Ft vá rható . A Historia
domus kiadvá nyunk kö ltségei is megtérü ltek. Tová bbi cél: a Szt. Benedek Idő sek
Há za kialakítá sa sorá n a kö zponti fűtés bevezetése, az egyik vendégszoba
bő vítése fü rdő szobá val.
A Szt.Benedek Idő sek Há zá ró l beszá molt Filep Gyula (Ph 75). Mint tudjá tok, a
régi rendhá zat a rend visszakapta. Terv: idő sek há za. Az eddigi bevétel dö ntő en
Csanád atya tá mogatá sá bó l ered. Az eddig elvégzett munká k: bontá sra kerü ltek
a kémények, ká lyhá k, elavult villanyvezetékek, vakolatok, vá laszfalak. Kutatá s
folyt a pincében, a templom és a há z 2. emeleti kapcsoló dá sá ná l. A tető szerkezet életveszélyes részét felújítottá k. A tervező elkészítette az engedélyezési terveket és a kazá nhá z fö démje megerő sítésének tervét. A tová bbi feladat a szü kséges pénz megszerzése pá lyá zatokbó l és egyéb forrá sokbó l. Az első fél évben
folytató dik a tető szerkezet javítá sa és a kazá nhá z kialakítá sa. Cél: olyan idő sek
há za kialakítá sa, melynek műkö désében lá tszik a keresztényi, bencés lelkiség.
Ide tartozik, hogy Kuslits Alajos (Gy 84) diá ktá rsunk még januá r 11-én ismételten ö sszehívta a vezető séget: ne csak dolgozzunk, imá dkozzunk is!
1999.
Február 12. Hagyomá nyos fehér asztalos talá lkozó a Postakocsi étteremben
Február 25. Rendszer– informatika– vallá s. Dr. Kovács Attila (Ph 55) diá ktá rsunk, a szentendrei szervezet elnö ke, a soproni egyetem kö zgazdasá gtudomá nyi kara taná rá nak elő adá sa. Helyszín: Szt. Orsolya díszterem, Széchenyi tér
(„Horvá th há z”)
Március 20. Szt. Benedek ü nnep Tihanyban
Március 21. Szt. Benedek ü nnep, Sopron (szentmise ½ 10 ó rakor)
Á prilis 17-18. BDSZ Má ria-kongregá ció zará ndoklata Má riapó csra (a tá volsá g
miatt csak néhá ny résztvevő Sopronbó l). Felkérésü kre (ti. hogy 2000-re szeretnék felméréseink alapjá n megjelentetni hazá nk Má ria-kegyhelyeinek ö sszefoglaló kö tetét), dr. Istvánffy Mikló s (Gy 47) diá ktá rsunk fia (Ph 85) két kegyhely
leírá sá t elkü ldte (Fertő szentmikló s– Szerdahely, Rö jtö kmuzsaj). Kö szö net érte!
Á prilis 29. 18 ó rakor dr. Szilveszter Péter (Ph 76), Divó s Ferenc: Japá nban
dolgoztunk – Képes úti beszá moló . A helyszín: Bá n Já nos Kö zö sségi Há z, Sopron Halá sz u., volt á rvahá z. Az elő adá s elő tt a há z és a ká polna megtekintése. A
felújítá sban segítő bencés diá ktá rsaink kö zü l kiemelkedik dr. Endrédy Csanád
(Ph 47) atya, dr.Divó s Lajos (So 51).
Május 22. A keszthelyi szervezet kirá ndulá sa Sopronban. Idegenvezető : Bács
Tamás (So 54)
Május 29. Pannonhalmi talá lkozó
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Jú lius 11. 9.30: Szentmise a Bencés templomban (Szt. Benedek, Euró pa
fő védő szentje)
Jú lius 12-13. Kirá ndulá s Komá rom, Garamszentbenedek, Selmecbá nya,
Nyitra, Deá ki, Nagyszombat. Szilveszter atya elkísért bennü nket az útra.
Szeptember 5. Veni Sancte a Szt. Gyö rgy templomban. A szentmisét
dr. Várszegi Asztrik fő apá t úr celebrá lta, kö zreműkö dö tt a soproni Fidelissima
kó rus (a szentmisét a magyar rá dió kö zvetítette)
Szeptember 18. Regioná lis talá lkozó Bü kö n (a szombathelyi szervezet
meghívá sa). Program: 10 ó rakor szentmise Horváth Imre (Ph 68) helyi plébá nos,
Csó ka Gáspár (Ph 56) bü ki szü letésű, Németh Lő rinc bő i szü letésű bencés
atyá k concelebrá lá sá val (az orszá gos elnö kséget Szalai Béla fő titká r képviselte).
11.30-kor elő adá s a fü rdő rő l: Pup Vilmos (Gy 66) műszaki igazgató ; 13.00 ebéd,
14.00 ó rá tó l szabad program, fü rdés, bará ti beszélgetés.
Október 1. Hagyomá nyos fehérasztalos talá lkozó a Postakocsi étteremben
Október 20. Hagyomá nyos Asztrik szentmise a bencés templomban
November 1. Taná rainkért imá dkoztunk a Szt. Mihá ly templomban
November 25. Jedlik Á nyos emlékelő adá s szü letésének 200. évforduló já n.
Helyszín: Bá n Já nos Kö zö sségi Há z. Elő adó : dr. Verő Jó zsef (So 48) akadémikus.
Venesz Ernő há zgondnok 1999. szeptemberétő l kettő s feladatot lá t el: a hét
nagyobbik felében Pannonhalmá n tartó zkodik, a perjeli hivatal munkatá rsa. A
hét végén van Sopronban, gondnoki feladatait ekkor l á tja el. Telefonszá ma vá ltozatlan, de ü zenetrö gzítő s, melyet idő nként Pannonhalmá ró l is lehallgat. Ernő
pannonhalmi szolgá lata miatt a hittanó ra megszűnt a Bencés Há zban.
Bács Tamás (So 54) beszá molt a pénzü gyi helyzetrő l, mely a fentiek ellenére
a tavalyiná l biztató bb: a szá mlá n az év végi zá rá skor kb. 600 eFt vá rható . Az
1%-bó l 220 000 Ft-ot kaptunk. A templom munk á latait 320 eFt-tal, a hencidai
ó voda éhező gyerekeit 30 eFt-tal, a gyermekétkeztetési alapítvá nyt 25 eFt-tal
tá mogattuk. Bács Tamás 10 éves szolgá lata utá n egy év múlva kérni fogja felmentését a gazdasá gi teendő k ellá tá sa aló l.
Amennyiben má s tá jró l keresik fel Sopront a bencés diá kok, a Bencés Há zon
kívü l megtalá lható ak vagyunk a Széchenyi téren a John Bull Pubban, tö rzsasztalunkná l vasá rnap mise utá n délig. A mise kezdése vá ltozatlan: fél 10 ó ra a
bencés (Kecske-) templomban. Itt jelenleg is zajlik a rekonstrukci ó .
2000.
Február 10. Fehérasztalos talá lkozó a Postakocsi vendéglő ben.
Március 18. A bencés lelkiség sorozat elő adá sait az ö kumenizmus jegyében
szerveztü k. Elő adó k: az evangélikus, a katolikus és a reformá tus hittudomá nyi
fő iskolá k rektorai (dr. Sulyok Elemér katolikus, dr.Szabó Lajos evangélikus,
dr.Vladár Gábor reformá tus)
Március 25. 10.00 Dr. Korzenszky Richárd (Ph 59) megnyitó ja a „2000 év
kereszténysége – Isten ajá ndékai” című képeslap-kiá llítá son. 11 ó rakor dr. Rédly
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Elemér (Ph 53) vá rosplébá nos kö szö ntő je. Szervező Andrássy Péter (Ptl),
elő adó Kubinszky Mihály (Bp 45), gyűjtő ként Kerény atya, ill. dr.Varga Jó zsef
(Gy 75)
Május 27. BDSZ-talá lkozó Pannonhalmá n
Jú nius 4. A kő szegi szervezet lá togatá sa Sopronban. A ½ 10-es szentmisén a
kő szegi kó rus énekelt. Ezt kö vető en kö zö s ebéd, majd Fertő -tavi hajó kirá ndulá s
Jú nius 11-12. Kirá ndulá s Keszthelyre (Keszthely és kö rnyéke, Kis-Balaton),
szá llá s a helyi szervezet tagjainá l
Jú lius 11. Szt. Benedek, Euró pa védő szentje, ü nnepi szentmise
Szeptember 22. Fehérasztalos talá lkozó a Juventus étteremben
Október 20. Asztrik-mise a bencés templomban (celebrá ns Szalay Ferenc
(So 50)
November 2. Elhunyt taná raink sírjá ná l imá dkoztunk (Szt. Mihá ly temető )
November 11. KÉ ZFOGÁS, Tihany
November 13. Nyugat-Magyarorszá gi templomok az Árpá d-kortó l napjainkig
(Horváth Endre fotó művész kiá llítá sa). – Milleniumi kerekasztal: „A tö rténelmi
egyhá zak szerepe az ezer éves Magyarorszá gon” címmel. Helyszín: Evangélikus Líceum díszterme. Elő adó k: Csó ka Gáspár OSB, há zfő nö k, fő isk. taná r,
dr.Haraszti György, az Orszá gos Rabbiképző Intézet taná ra, dr.Vladár Gábor, a
Pá pai Reformá tus Egyetem rektora.
Halottaink ez é vben: Dr. Horváth Ferenc (So 38) és Bellák Károly (So 43)
2001.
Elő adá sok (helyszín: Bá n Já nos kö zö sségi há z, Sopron ,Halá sz u.38.)
Január 7. 14.30 Lá ttam, Uram hegyeidet. Fotó kiá llítá s – Dr.Korzenszky
Richárd tihanyi perjel
Január 14. Andrássy Péter taná r
Január 21. Bindes Ferenc
Közös összejövetel 2000.decemberében, de a beszá moló a februá ri
fehérasztalná l:
Az elmúlt 10 évet ö sszegeztü k, ez alkalommal fő képpen anyagi szempontbó l,
Bács Tamás lemondott szolgá latá ró l. A részletes pénzü gyi beszá moló sorá n
ismét elő jö ttek a 10 év emlékei, a nehézségek és ö rö mö k egyará nt. Utó djá nak
precíz (és pozitív !) mérleget adott á t.
A pénzü gyi feladatok kö nyvelésére kénytelenek voltunk pénzért alkalmazni
valakit.
A Szent Benedek Idő sek Há za építése tová bb folyik, az anyagiak terü letén
folyamatosan nehézségek vannak, de néhá ny pá lyá zat és komolyabb adomá ny
mindig reményt ad a végső célhoz (azó ta má r kiderü lt, hogy sikerü lt). A templom
még mindig az egy évvel ezelő tti á llapotban van, kérjü k imá itokat, hogy a holtpontró l tová bblendü ljö n a felújítá s.
Február 9. Fehérasztalos talá lkozó a Juventus étteremben
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Á prilis 21. A Bencés Diá kszö vetség Orszá gos Má ria-zará ndoklata Sopronban
(Helyszín: Ká rmelhegyi Boldogasszony Templom, Kertvá ros) Fő szervező : Mä rz
Ferenc dr. elnö kségi tag/.
Május 26. BDSZ-talá lkozó Pannonhalmá n
Május 21. Fehérasztalos talá lkozó a Juventus étteremben, vendég Hortobágyi
Cirill atya, tá rgy: a Szent Benedek Idő sek Há za, Bencés Há z
Október 20. Asztrik-mise. Bencés lelkiség sorozat :a Biblia
November 2. Elhunyt taná rainkért imá dkozunk
Halottaink ez é vben: Horváth Ferenc (So 49), dr. Langer Herbert (So 26)
Tová bbi tevékenységeink: szolgá lat a vasá rnapi szentmiséken, kö zépkori
ká ptalanterem-teremő rö k, sajtó kapcsolat: Kisalfö ld – Gosztonyi Mikló s (Gy 74),
Ikva Rá dió – Kuntz Zoltán (Ph 74)
Ora et labora!
Dr.Varga Jó zsef (Gy 75)
elnö k

16. Szé kesfehé rvári szervezet
A szervezettel tö bbszö ri pró bá lkozá sunkra sem sikerü lt kapcsolatba lépni, a
terü leti szervezet vezető jének postacíme megvá ltozott, nem jelentkeznek.

17. Szentendrei szervezet
Szervezetü nk 1997. szeptember 27-é n alakult, Pest megye bencés diá kjainak
ö sszefogá sá ra. Sajnos, a megye kiterjedtsége és a diá ktá rsak szétszó rtsá ga
nem biztosította célkitűzésü nk megvaló sítá sá t. Így tevékenységü nk a szorosan
vett Dunakanyar telepü léseiben élő k mozgó sítá sá ra terjedt ki az első két évben.
Ez mintegy 80 fő t ö lelt fel. 1999-ben a piliscsabai szervezet megalakul á sá val,
majd 2000-ben az esztergomi csoport szervezésének megindítá sá val létszá munk 20 fő re csö kkent, ami szinte teljes műkö dő képtelenséget eredményezett.
Remélhető leg a kö zgyűlés utá n ismét a régi aktivitá st tapasztalhatjuk.
Megalakulá sunkkor: Janovich István (Ph 55), dr. Kovács Attila (Ph 55) és
Temesi Balázs (Ph 71) lettek a vezető ség tagjai. 2000-ben Janovich István elkö ltö zése miatt a tagsá g Erb Ottó t (Gy 66) vá lasztotta új vezető ségi taggá .
Rendezvényeinket 1997-98-ban a plébá nia hittantermében tartottuk, majd a
Kolping-há zban – a vá ros szívében, igen kellemes kö rnyezetben – kaptunk
helyet. Az ö sszejö veteleken minden alkalommal volt elm élkedés, elő adá s vagy
beszá moló (pl. a Szentfö ldrő l), majd a szervezeti élet híreit, problémá it beszéltü k
meg, míg a végén a „batyu-bá l”-jelleggel hozott harapni- és innivaló k kö zepette
beszéltü k meg mindennapi problémá inkat.
Rendezvényeink a kö vetkező k voltak:
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1997.
Október Dr. Kiss György (Eg 49) ny. plébá nos: A Szentírá s napjainkban
November Binzberger Á kos atya Pannonhalmá ró l: Siker vagy/és boldogsá g
December Gyimó thy Gábor (Ph 88) atya: Biblia és kará csonyi készü let
1998.
Január Dr. Bíró László (Gy 69) pü spö k atya: A há zassá g jelentő sége az
ezredforduló n
Február Dávid Kiss Ferenc (Ph 55): Versek Mécs Lá szló tó l
Március Valper Ferenc atya: Elmélkedés a nagybö jti gondolatok jegyében
Május Dr. Maró th Mikló s (Ph 61) és Csíky Gábor (Ph 69) bemutatta a
Pá zmá ny Péter Tudomá nyegyetem elkészü lt és készü lő építményeit
Jú nius Dr. Várszegi Asztrik fő apá t, pü spö k atya, Csobá nká n – Sarló s Boldogasszony ü nnepén – jó vá hagyta a BDSZ Má ria-kongregá ció megalakulá sá t
Augusztus A 75 év emlékei c. kiá llítá s megszervezésében és bonyolítá sá ban
tevékenyen részt vettü nk
Szeptember A falumúzeum meglá togatá sa Szentendrén (csalá dos ö sszejö vetel). Tá rlatvezető nk volt: Janovich István (Ph 55)
Október Dr. Kiss György (Eg 49): Megemlékezés halottainkró l
November Dr. Kovács Attila (Ph 55): Az ember és a rendszerek vilá ga
December Gyimó thy Gábor (Ph 88) atya: Kará csonyvá rá s
1999.
Február Dr. Kiss György (Eg 49): Nagybö jti elmélkedés
Március Benedek-napi csalá dos kirá ndulá s, majd kö zö s szentmise
Á prilis Részvétel a BDSZ Má riapó cson megtartott II. Má ria-zará ndoklatá n
Május Csoportos részvétel a pannonhalmi diá ktalá lkozó n
Jú nius Búcsú Csobá nká n
November Mohos Gábor atya (Ph 94): É lménybeszá moló a Szentfö ldi útró l
December Nagy Bálint (Ph 99) bemutatkozá sa és beszá moló ja a diá kévekrő l
2000.
Február Dr. Kiss György (Eg 49): Napjaink problémá i és a nagybö jt
Március Benedek napi csalá dos kirá ndulá s, majd kö zö s szentmise
Á prilis Csoportos részvétel Celldö mö lkö n a BDSZ III. Má ria-zará ndoklatá n
Május Csoportos részvétel Pannonhalmá n a BDSZ diá ktalá lkozó n
November Megemlékezés halottainkró l
2001.
Március Szent Benedek atyá nk emlékére kö zö s szentmise
Á prilis Csoportos részvétel Sopronban a BDSZ IV. Má ria-zará ndoklatá n
Május Csoportos részvétel Pannonhalmá n a BDSZ diá ktalá lkozó n.
Dr. Kovács Attila (Ph 55)
elnö k
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18. Szombathelyi szervezet
A BDSZ szombathelyi terü leti szervezete tö bb mint kilenc éve, 1992. januá r. 25-i
a megalakulá sa ó ta a diá kszö vetség célkitűzéseinek megvaló sítá sá n dolgozik.
Teszi ezt sajá t tagjai szá má ra szervezett programokkal, ö sszejö vetelekkel, de a
helyi kö zvélemény szá má ra is nyilvá nos, idő nként orszá gos nagyrendezvények
szervezésével is.
Ö rü lü nk, hogy szervezetü nk az elmúlt kö zel tíz év gyorsan vá ltozó , sok személyes és tá rsadalmi méretű nehézséget hordozó idő szaka utá n is él és
műkö dik. Mindig van 25-30 diá ktá rsunk, aki szoká sos évi rendezvényeinken
aktívan részt vesz, nagyobb szabá sú rendezvényeinken ennél tö bben is. Az
elmúlt idő szakban jó néhá ny rendezvényen nemcsak diá ktá rsaink, hanem azok
csalá dtagjai is szép szá mmal részt vettek.
Nagy megtiszteltetés szervezetü nk szá má ra, hogy dr. Galambos Iréneusz
OSB (Bp 38) atya, alsó ő ri plébá nos szinte minden talá lkozó nkon, rendezvényü nkö n részt vesz, jelen van (ez évben elhunyt diá ktá rsunk Csoknyai Péter (So 50)
kíséretében). Nagy ö rö mü nkre a kő szegi és az ausztriai Grá zban élő diá ktá rsaink is megtisztelik talá lkozó inkat.
Szervezetü nk elmúlt években kifejtett tevékenysége, néhá ny a médiá ban is
nyilvá nossá got kapott rendezvényü nk és jeles, orszá gosan ismert meghívott
elő adó ink megnyilvá nulá sai megbecsü lést és ismertséget szereztek a
Diá kszö vetségnek. Szombathely Megyei Jogú Vá ros pá lyá zat keretében
rendszeres tá mogatá sban részesíti szervezetü nket.
A terü leti szervezet taglétszá ma 2001-ben tö bb mint 120 fő . Sokan az elmúlt
években eltá voztak az ö rö kkévaló sá gba kö zü lü nk, sokan koruk, betegségü k
miatt laká shoz kö tö ttek, de szerencsére mindig vannak Szervezetü nkhö z
csatlakozó fiatalabb diá ktá rsaink. Természetesen vannak, akiket tagként
tisztelü nk, de ritká n lá tunk kö zö s rendezvényeinken.
Működé sü nk, rendezvé nyeink:
A BDSZ Szombathelyi Szervezete az elmúlt idő szakban (1998-2001. években)
tevékenysége sorá n a diá kszö vetségi célkitűzések, a magyar millenniumra való
megemlékezés, a bencés jeles személyiségek jubileumá nak megü nneplése,
valamint lelki, szellemi megújulá sunkat szolgá ló programok megvaló sítá sá n
fá radozott.
Műkö désü nk bá zisa a Szalézi Rend szombathelyi intézete, ahol a szalézi
atyá k vendégszeretetét élvezve otthon érezhetjü k magunkat. Rendszeres havi
ö sszejö veteleinket á ltalá ban itt tarjuk, néhá ny alkalommal a rendezvény jellege,
nyilvá nossá ga miatt vagy a Premontrei Diá kszö vetséggel tö rtént kö zö s
rendezésekor a Premontrei Gimná zium is helyet ad szá munkra.
Megalakulá sunk ó ta minden alkalommal képviseltetni tudtuk szervezetü nket a
BDSZ kö zponti rendezvényein: a május vé gi pannonhalmi orszá gos talá lkozó n
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és a Má ria zará ndoklatokon. Minden év március 21-é n szentmise keretében
megemlékezü nk a rendalapító Szent Benedek, Euró pa védő szentjének
ü nnepérő l.
Rendszeresek az esztendő decemberé ben szervezett ö sszejö veteleink, ahol
az évbúcsúztatá s keretében adjuk á t az 50 és 60 éve érettségizett
diá ktá rsainknak a Matúra emléklapokat.
Az elmúlt években talá lkozó inkra szá mos jeles személyiséget hívtunk meg,
akik kü lö nbö ző tudomá nyos, vallá si, bencés rendi témá kban magas szintű
elő adá sokban ismertették művelt szakterü letü k, hivatá suk, tudomá nyos
munká juk eredményeit. Vendégü nk volt tö bbek kö zö tt Má rfi Gyula (Ph.62.)
veszprémi érsek atya, Csó ka Gá spá r OSB, győ ri igazgató , Dr. Maró th Mikló s
(Ph.61.)a Pá zmá ny Péter Katolikus Egyetem déká nja, Korzenszky Richá rd OSB
(Ph.59) tihanyi perjel.
Az elmúlt négy év jelentő sebb rendezvényei, programjai:
1999. szeptember 18-án Bü kö n regioná lis BDSZ talá lkozó t szerveztü nk,
amelyen részt vettek a soproni, veszprémi, keszthelyi, kaposvá ri, győ ri, kő szegi
szervezetekhez tartozó diá ktá rsaink. Rendezvényü nket Szalai Béla fő titká r úr is
megtisztelte. A rendezvény megszervezésében Horvá th Imre (Ph.68) bü ki
plébá nos és Pup Vilmos (Gy.66) diá ktá rsaink szereztek elévü lhetetlen
érdemeket.
2000. április 8-án Celldö mö lkö n a helyi egyhá zkö zséggel együ tt rendező i
voltunk a BDSZ III. Orszá gos Má ria zará ndoklatnak, amelyet Dr.Vá rszegi Asztrik
fő apá t-pü spö k vezetett. Nagy Péter celldö mö lki plébá nos, Makkos Istvá n
polgá rmester, valamint a Szent Má rton Otthon egyhá zkö zségi munkatá rsai
voltak vendégszerető há zigazdá ink. (Lá sd: Bencés Diá kszö vetség Hírlevele
2000. szeptember. 1. sz.)
2000. szeptember 24-é n Já kon Millenniumi ü nnepségen vettü nk részt, Dr.
Rá tkai Lá szló (Gy.62.) plébá nos meghívá sá ra. Az ő si bencés apá tsá gi
templomban tartott szentmisén és millenniumi ü nnepségen Dr. Hende Csaba
á llamtitká r kü lö n is méltatta a bencések szerepét a magyar tö rténelemben és
kö szö ntö tte a Bencés Diá kszö vetség jelenlévő tagjait. A Kö zö sségi Há zban
kö zö s ü nnepi ebéden vettü nk részt.
2001. szeptember 8-án Kisboldogasszony napjá n burgenlandi autó buszos
zará ndokutat szerveztü nk Má riafalva, Tarcsafü rdő , Felső ő r, Alsó ő r, Pinkakertes,
Nagysá roslak, Németújvá r útvonalon. (a zará ndoklat egyben a Má ria tisztelet és
a magyarsá g tö rténelmi emlékhelyei elő tti tisztelgés jegyében zajlott). Galambos
Iréneusz bencés atya, aki az út nagy részén kalauzunk is volt, Alsó ő rö n mondott
szentmisét.
A helyi szervezetben 1997. áprilisában volt tisztújítá s (lá sd.: AMICUS 1997/1.
sz.), a helyi tisztségviselő k mandá tuma ö t évre szó l (2002 á prilisá ig). Addig az
idő pontig kell megvá lasztani a kö vetkező idő szakra az új helyi tisztségviselő ket.
(talá n indokolt a BDSZ alapszabá lya szerint az orszá gos tisztségekre vonatkozó
négy éves ciklushoz igazodva eljá rni)
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A Gondviselés segítségével a Diá kszö vetségben kö zö sséget alkotó diá ktá rsak
együ ttes akaratá val és szolgá latá val, a helyi szervezet elnö kségi tagjainak
á ldozatos munká já val, reményeink szerint a BDSZ helyi szervezete - á tlépve az
új évezredbe - képes lesz bencés eszmeiségéhez, hagyomá nyaihoz hűen, az új
kihívá soknak megfelelve és folyamatosan megújulva tagjai, a helyi kö zö sség
javá ra a jö vő ben is tová bb munká lkodni.
Harangozó Bertalan (Gy 73)
elnö k

19. Tolna megyei szervezet
A Szö vetség Tolna megyei szervezetét tagtá rsaink, dr. Bíró Zoltán (Ph 66) és dr.
Korzenszky Emő d (Ph 66) kezdeményezésére Antal Géza (Ph 66) hívta életre
való já ban. Géza atya akkor, a 90-es évek kö zepén még Sió agá rd (és filiá i, pl.
Szekszá rd-Ú jvá ros) plébá nosa; épü ltü nk – lényegében általa – szá mbéli, legfő képpen pedig tő le – kicsit egymá sbó l, s a kö zeli szervezetekbő l kapcsolataink
útjá n is – lelki értelemben.
Tagjaink – hasonló an az otthonunkat adó jó részt dombos, vizek vö lgyeivel
szabdalt, á rtereikkel vá ltozatos tá jhoz – az élet széles terü letét képviselik, s lakó helyü nk is szinte egyenletes eloszlá ssal a megye egész terü letén, mind a kisebb, mind a népesebb telepü léseken helyezkedik el. Ezen túl megtisztel bennü nket tagsá gá val néhá ny tá rsunk, hűségével tö bb tucat kilométereket á thidalva
a megyén kívü lrő l is.
A szervezetet a mö gö ttü nk á lló 4 évben – miként megelő ző en is – Antal Géza
fogta egybe, dinamizmusá val talá lkozá sainkat felemelő , éltető alkalmakká téve,
irá nyt, mély tartalmat adó , hatá rozott lelkiségével.
Szervezetü nkre kevésbé a merev, hivatalszerű műkö dés volt a jellemző , ezzel
szemben
– nagy ü nnepeinket – Húsvét, a Rendalapító Szent Benedek Atyá nk ü nnepének tá jéka, az Ú rjö vet vá rá sá nak ideje – rendszerint sikerü lt kis kö zö sségü nk
együ ttlétével emlékezetesebbé, ö nmagunk, csalá djaink felé is építő vé tenni.
– Tagjaink – csoportosan vagy egyénileg – részt vettek tá rsszervezetek (fő ként Baranya), de a BDSZ Duná tó l keletre műkö dő egységeinél is elő adá sokon,
talá lkozó kon.
– Kiemelkedő , emlékezetes alkalom volt a 2000. évben Pécsvá radon Szent
Asztrik apá t szobrá nak avatá sa. Az ü nneplés egyik motorja „Gézá nk”, má r mint
Pécsvá rad egyhá zi „elö ljá ró ja”; tagjaink jelentő s része – talá n tö bbsége is –
ö rö mmel és lelki megújulá ssal részesü lhetett a kegyelmekbő l, s nem elhanyagolható an a kulturá lis-esztétikai élménybő l is.
– Rendszeresen részt veszü nk a má jus végi talá lkozó inkon a „Szent Hegyen”.
Tagjaink szá ma mintegy 20-24 fő re tehető : miként a helyi-terü leti műkö désü nk, a
szervezeti formá ció nk is a „kevésbé kö tö tt” képet mutatja.
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A tagsá g korö sszetétele az egyetemi hallgató tó l a gyakorló , „vilá gi” hivatá sá t,
feladatait a jó „mester”-ség tisztességével gyakorló kon keresztü l egészen a 80
feletti, a legkitűnő bb szellemi-testi egészségnek ö rvendő , s fiatalos lendü letű,
gondolataival minket is rendre meg ö rvendeztető á llatorvos BARÁTUNK-ig tart.
Mindazoná ltal a „lazá bb” műkö dési struktúrá nk nem akadá lyoz – ellenkező leg:
az egymá s értékeibő l tö ltekezés talá lkozá saink sorá n – kifejezetten inspirá l,
hogy kinek-kinek a szűkebb vagy (a Gondviselés adta lehető ségként) tá gabb
kö rnyezetben a hittel végzett munka, a rá nk bízottak, a kö rü lö ttü nk lévő k megbecsü lése, gyü mö lcseinek felmutatá sá val tö rekedjü nk a velü nk élő ket a jó , az
igazi, Ö RÖ K É RTÉ KEK felé fordítani.
Minden beszá moló – még, ha „á ttekintésnek” szá njuk is – szá mvetés is kell
legyen egyben. S a szá mvetés kikerü lhetetlen része mindig: a „lá sd, Uram,
magam gyenge és erő tlen vagyok a Te erő d nélkü l” gondolata.
Magunkat, a tagokat, munká nkat kell megújítanunk. Elnö kü nk, Antal Géza a
fö ldrajzi eltá volodá s mellett a „hű voltá l… , sokat bízok rá d” á llapotá ba kerü lvén,
nekü nk, a „helyben maradottaknak” kell sokkal tö bbet tennü nk: rendszerezettség, rendezettség, nagyobb folyamatossá g szü kségeltetvén.
Ú gy gondoljuk, ha ehhez sajá t energiá nk, egymá s erő sítése nem bizonyulna
teljesen elegendő nek, az Atya végtelen szeretete fog elegendő erő t adni, hogy a
Diá kszö vetség erő sö dő épü letének tartó s építő kö ve legyü nk.
Endrő di István (Ph 63)
ü gyvezető

20. Váci szervezet
Alakultunk: 1998 december 5-én. A vezető ség tagjai: Laczus Géza (Ph 58),
Zavetz Jó zsef (Ph 56), Papp Mikló s (Ph 79).
Programok:
1999-ben
Március 6-án rekollekció Király Ernő atyá val
Március 20-án Szent Benedek-mise Budá n
Május 20-án Má rianosztrai zará ndoklat
Május 30-án Pannonhalmi talá lkozó
Szeptember 25-é n Piliscsabai Katolikus Egyetem megl á togatá sa (elmaradt)
December 4-é n Adventi talá lkozó (vezető ség újravá lasztá sa)
Má riabesnyő és Má rianosztra zará ndokhelyek ö sszegyűjtö tt tö rténetét Kovács
Attilának (Ph 55) megkü ldtü k
2000-ben
Márciusban Szent Benedek-misén vettü nk részt
Májusban tagjainknak levelet kü ldtü nk, benne programjavaslatokat k értü nk
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Jú lius 26-án Te Deum-bemutató n vettü nk részt a vá ci székesegyhá zban
Vezető ségü nk felkereste a vá ci Piarista Diá kszö vetség vezető ségét, együ ttműkö dést javasoltunk
2001-ben
Március 3-án a vá ci ká lvá ria szentelésén vettü nk részt; Szent Benedek-misén
Budá n voltunk.
Nyíregyhá zi kó rustagokkal, diá ktá rsakkal talá lkoztunk a vá ci székesegyhá zban
Általá ban, tagjaink megjelenése csö kkenő tendenciá jú az életkori ö sszetétel
és a tá volsá gi problémá k miatt, így kö zö sségformá lá sra kevés a mó d. A BDSZ
tá jékoztatá sain kívü l érdekes eseményekrő l tagjainkat idő nként értesítjü k.
Vezető ségü nk alkalmi rendszerességgel talá lkozik, a BDSZ elnö kség ü léseirő l, hatá rozatairó l tá jékozó dik.
Laczus Géza (Ph 58)
elnö k

21. Bencé s Diákok Veszpré m megyei Egyesü lete
Egyszerre kö nnyű és nehéz is a helyzetem, amikor a veszprémi szervezetü nk
legutó bbi négy évérő l készítek ö sszefoglaló t.
Kö nnyű, mert veszprémi csoportunk idestova 10 éve létezik, ez idő alatt,
úgymond, beérett néhá ny kezdeményezésü nk: van mirő l beszélnem. Nehéz,
mert vajon ki mondja meg, hogy beérettnek hitt és műkö dő programjaink tényleg
helyes kezdeményezések-e, s amelyekkel mindmá ig sikertelenü l pró bá lkozunk –
mert ilyen is van – nem az rejti-e magá ban az erő teljesebb kibontakozá s lehető ségét?
Kö nnyű, mert kö zö sségi hírmondó nk, az „Üzenet” má r 7 éve létezik, így az
utolsó négy év eseményei (persze, csak amelyek megö rö kítésére vettü k a fá radsá got!) ott fellelhető k, csak kivonatot kellene készíteni. Nehéz, mert ez a kiadvá nyunk korá ntsem mondható teljes és kiérlelt eseménykró niká nak – ahhoz még
mindig kevesen á llnak mö gö tte.
Kö nnyű, mert tö bb éve, gyakorlatilag havi rendszerességgel megtartott ö sszejö veteleink bő ven kíná lná nak hosszú felsorolá sra lehető séget.
Nehéz, mert a négyéves beszá moló készítésére vonatkozó kérés – ezt gondolom – igazá bó l nem egy szá raz eseménykró niká ra vonatkozik, hanem valamiféle, a lényeget megragadó ö sszefoglaló ra, mely má sok szá má ra is levonható
tanulsá ggal szolgá l.
Nézzü k mégis elő szö r a tényszerű dolgokat.
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Á ltalános adataink
Az utolsó négy év ö sszefoglaló ja szá munkra tulajdonképpen egyesületi eseménykró nika, ugyanis ezt 1997. á prilis 14-én alakítottuk meg. Célunk ezzel a
megnyíló pá lyá zati lehető ségek kö nnyebb megragadá sa, a kö zö sségi életü nk
tudatosabb szervezése, fegyelmezettebbé tétele volt.
1997-ben, kö zö sségü nk egyesü letté alakítá sakor 49 volt az alapító k szá ma, ez
egy hó napon belü l tová bbi 19-cel gyarapodott, taglétszá munk ekkor tehá t 68; –
mai taglétszá munk 80 (ebbő l 12 pá rtoló tag, erre kü lö n bü szkék vagyunk).
Az egyesü leti á tlagéletkorban kismértékű fiatalodá s figyelhető meg; halottaink
a négy év alatt: Boksay Gyurka (Ph 47), Bodorné Rády Márta (Ko 44), Kováts
Sebestyén (Ph 66), Gombos Gyula Cézár OSB (Gy 40).
Az egyesü let most á prilisban négy évre megvá lasztott, illetve nagyrészt újravá lasztott elnö kségi tagjai: dr. Andró nyi Tamás (Ph 58), Balatoni László (Gy 74),
Bálint Bánk (Ph 76), Krámli Péter (Gy 82).
Tagdíjunk: 3 000,– Ft/év, a minimá lbér alatti jö vedelemmel rendelkező k részére 1 000,– Ft/év; erre vonatkozó hatá rozatunk kimondja, hogy akinek a tagd íj
fizetése nehézséget okoz, k é r é s é r e a tagdíj fizetése aló l mentességet kap.
Az orszá gos egyesü leti tagdíjat ezen ö sszegbő l, egyesü letként fizetjü k be.
É ves kö ltségvetésü nk: cca. 120 eFt, csak a tagdíjakbó l gazdá lkodunk; a kö ltségek legnagyobb részét a havi kiadvá nyunk terjesztésének kö ltségei teszik ki.
Így é lü nk
Az egyesü leti ö sszejö veteleinket 20-30 fő részvételével minden hó nap 2. csü tö rtö kén tartjuk (kivétel július-augusztus), ezek kö zü l az első és az utolsó
„kihelyezett” ö sszejö vetel, eddig Ajká n és Tapolca kö rnyékén, terített asztal
mellett, az ott „lappangó ” diá ktá rsak (és csalá dtagok) felbukkaná sá val, az á tlagost tö bbszö rö sen meghaladó részvétel mellett zajlik.
A „Kézfogá st” minden novemberben Tihanyban – az idei évben hetedik alkalommal – tartjuk meg. Ez gyakorlatilag a szerzetesi iskol á k ö regdiá kjainak regioná lis talá lkozó ja: mintegy 160-200 fő (regisztrá lt!) résztvevő vel. Szerettü k volna,
de mindmá ig nem sikerü lt megnyernü nk a mai katolikus iskol á k pedagó gusait,
akiket szintén hívunk erre a talá lkozó ra. Díszvendégeink: Mádl Ferenc, Andrásfalvy Bertalan (So 50), Makovecz Imre, Kálmán Attila, Nemeskürty István, Szokolay Sándor voltak; most novemberben Pap Lajos szívsebészt vá rjuk.
Halottak napi kö zö s megemlékezésü nk a piarista-ferences-ciszter ö regdiá kokkal, a februá r- vagy má rciusi ö sszejö vetelü nk a borversenyü nk idő pontja, immá r
hetedik éve. Sajná latosan csö kken a benevezett borok szá ma, ennek oká t nem
tudtuk még kideríteni; á prilisban Tihanyban tartjuk egyesü leti kö zgyűlésü nket.
É ves, autó busszal szervezett kirá ndulá saink sorá n (á ltalá ban má jus elsejét
magá ban foglaló 4-6 nap) '97-ben Csíksomlyó n, '98-ban a Bajororszá gban, '99ben Karintiá ban, 2000-ben Prá gá ban és Csíksomlyó n já rtunk, az idén, Beuron
és Benediktbauern volt á llomá shelyü nk. Kirá ndulá si szoká sunk gyakorlatilag
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egyidő s veszprémi szervezetü nkkel. Má r a kezdeti idő ktő l műveltü k a kö zö sségi
élet ezen formá já t: leginká bb két ambíció zus, az apá tsá gokbó l nehezen kiutasítható diá ktá rsunk, Dó czy Á dám (Pp 40) és Perschi Ottó (So 42) jó voltá bó l, akik
nagyszerű helyeket tá rtak fö l és a „méltá nyos" térítési díjat sem á tallottá k
„kipréselni" vendéglá tó inkbó l. Az utó bbi idő ben sajnos má r nem szá mítunk
„gyá molítandó ” csoportnak, a rendes térítési díjakkal szá molva kell az utakat
megszerveznü nk. 2002-ben a Felvidéket fogjuk bejá rni, szá llá shelyü nk még
nincs, ö rö mmel vesszü k az erre vonatkozó ö tletet.
Egyebek
Az alapítvá nyunkon (Keresztény Szü lő k Alapítvá ny a Veszprém Megyei Diá kokért) keresztü l 1993 ó ta pró bá ljuk a rá szoruló diá kokat a tová bbtanulá sban
tá mogatni. Az 1%-os felajá nlá s megszü letése ó ta egyhá zmegyei szinten gyűjtü nk az egyhá zi fenntartá sú ó vodá k, iskolá k javá ra. Eddig – ö t év alatt – tö bb,
mint hatmillió Ft-t sikerü lt íly mó don a nyolc veszprémi intézmény felé terelnü nk.
A tihanyi bencés apá tsá g szomszédsá ga is jelentő s (bá r ezt nem mi alapítottuk) egyesü leti életü nk kö rü lményeiben. Kö lcsö nö sen tá maszkodunk egymá sra – ahogy ez egy jó csalá d tagjaitó l el is vá rható . Richárd atya kulturá lis-szervező tevékenysége sorá n maga mö gö tt tudhatja kö zö sségü nket. Szent Benedek
napjain (má rcius 21. és július 11.) együ tt ü nnepelü nk az apá tsá gban, szeptemberben az apá tsá g elő tti téren a magyarsá gért mondunk ö kumenikus imá dsá got.
Ö rü lö k, má r-má r bü szke is lehetek, hogy ezen egyesü let elnö ke lehetek.
Bízom benne, hogy az á ltalunk megvaló sított formá k má sok szá má ra is hasznosak. De mindenképpen hangsúlyozom annak fontossá gá t, hogy a kö zö sség életének szervezése sorá n soha nem a rendezvény, fő leg nem a sok rendezvény
sikeres megtartá sa a cél. Legfontosabb a kö zö sség építése, hogy a program,
rendezvényszervezés, illetve részvételek sorá n lehető ség nyíljon egymá s jobb
megismerésére. Igazá n akkor jó a kö zö sségü nk, ha mélyü l az egyes tagjaink
kö zö tt a kapcsolat, ha merü nk és akarunk egymá sra figyelni, tudatosan kérni
valamit a má siktó l, tapintatosan a má sik segítségére lenni.
Azt remélem, a helyes úton já runk, és bá r tudom, az útbó l még sok van vissza,
az útitá rsak nekem is kedvet és erő t adnak a folytatá shoz.
Bischof Péter (Ph 75)
elnö k

22. Hűvösvölgyi dokumentációs szervezet
Horányi Márton (Ph 83) irá nyítá sá val lelkiismeretesen lá tja el létrehozá sa ó ta a
rá juk bízott adminisztratív feladatokat.
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A 2001.10.31-i költsé gveté si beszámoló
I. Költsé gveté s
Bevé telek:
tagdíj bevétel tá rgyidő szakban
1.880 eFt
adomá ny címén
107 eFt
jelvény eladá s bevétele
8 eFt
á llami tá mogatá s
440 eFt
értékpapír eladá s á rf.nyereség
295 eFt
kamat + á rfolyamnyereség bevétele
4 eFt
Összes 2001. I–X. havi bevé tel
2.734 eFt
Természetben kapott tá mogatá sok
337 eFt
Kiadások:
Működé si kö ltségek:
172 eFt
nyomtatvá ny, irodaszer
37 eFt
levelezés ü gyintézése
135 eFt
Technikai kiadá sok:
1.045 eFt
posta kö ltség
415 eFt
boríték készítés
129 eFt
csekk készítés
127 eFt
oklevél készítés
34 eFt
jelvény készítés
187 eFt
bank kö ltség:
125 eFt
rendezvények kö ltségei
28 eFt
Kiadványok:
986 eFt
Hírlevél
320 eFt
Almanach
666 eFt
Támogatások:
185 eFt
tagszervezetek tá mogatá sa
130 eFt
Krizosztom-emlékmű tá mogatá sa
50 eFt
Egyéb tá mogatá s
5 eFt
Összes kiadás:
2.388 eFt
A szponzorok á ltal fizetett kö ltségek:
337 eFt
A 2001. I–X. hó alatt realizált pü . eredmé ny:
346 eFt
Maradvány összesen:
4.918 eFt
ebbő l készpénzben rendelkezésre á llt
380 eFt
értékpapírba fektetve
4.382 eFt
jelvényekkel kapcs. és egyéb elsz.-ra kiadva
156 eFt
II. Egyé b pé nzü gyi információk, megjegyzé sek:
A BDSZ nyilvá ntartott tagjainak szá ma 3000 fő . A BDSZ mérlege, adó bevallá sa beadá sra kerü lt, egyéb ható sá gi kapcsolatai rendezettek.
Budapest, a kü ldö ttgyűlésen, 2001.11.24-én.
Horányi Márton (Ph 83)
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Eszmé lő dé s a Bencé s Diákszövetsé g elnöksé ge
2001–2003. é vi munkatervé nek elő ké szíté sekor
Bevezeté s
Má s szervezetekhez hasonló an, a Bencés Diá kszö vetségnek is – mint a maga
nemében talá n legnagyobb hazai civil szervezetnek – tudatosan megtervezett
tevékenységet kell folytatnia ahhoz, hogy létét, ezzel a tá rsadalmon belü li helyét
és kü ldetését, ezzel pedig alapítá sá nak céljait megvaló sítsa. Ezért minél nagyobb egy szervezet, anná l nagyobb felelő sség és munka egy meghatá rozott
idő szakra megfogalmazni és rendszerbe foglalni azokat az elvégzendő feladatokat, amelyekkel ezek a célok elérhető ek. Kü lö nö s tekintettel kell lenni a tá rsadalmi kö rnyezet vá ltozá saira is, amelyek, ha kedvező tlenü l vá ltoznak, nö velik ugyan
az egymá sra utaltsá g érzetét, de nehezíthetik a feladatok elvégzését. A feladatok megfogalmazá sa, azok végrehajtá sá nak megszervezése, a megvaló sulá s
folyamatos segítése és ellenő rzése a BDSZ (tavaly novemberben újra vá lasztott)
elnö kségének a feladata. A formá ja ennek az elnö kségi munká nak hagyomá nyosan egy négyéves munkaterv, amely elő á llítá sá n a tavaly novemberi vezető ségvá lasztó kü ldö ttgyűlés ó ta fá radozunk. Nem kö nnyű ez a feladat, kü lö nö sen, ha
vá ratlan „csapá sok” is érnek kö zben bennü nket. Mindezekért tartom fontosnak,
hogy a munkaterv ö sszeá llítá sná l legyő zendő nehézségeinket és hitet adó
reményeinket ö sszefoglaljam.
A jelenlegi helyzet ismerteté se
A 2001. novemberi kü ldö ttgyűlésen elhangzott elnö kségi beszá moló kban az
elnö kség egyértelművé tette, hogy a Szö vetség „mennyiségi fejlesztésének” idő szaka lezá rult: a taglétszá m érdemben (10-15%-ot meghaladó mértékben) má r
nem nö vekedhet, hiszen a felkutatható diá ktá rsak feltérképezése gyakorlatilag
megtö rtént, a frissen végzett diá ktá rsak beléptetése jó , ha kiegyenlíti az elhalá lozá st, az orszá g terü leti szervezetekkel lefedettnek tekinthet ő . Ugyanakkor a
BDSZ életében tagadhatatlanul ismételten jelentkeznek műkö dési zavarok, amelyek nem csak a kezdeti lendü let visszaesésébő l, hanem az utó bbi négy évben
megkétszerező déssel létrejö tt, a civil szervezetek tekintetében nagyon jelentő s
létszá mnak és az azzal egyidő ben mennyiségében nem nö vekvő szervezeti
munkavégzésnek is kö szö nhető .
Az elnö kség az elmúlt négy év szervezési eredményeivel nem csak a kü ldö ttgyűlés elismerését érdemelte ki, de ó riá si felelő sséget is teremtett: képes-e az
elnö kség az ekkorá ra nő tt Szö vetséget érdemben életben tartani, vagyis a tagsá g elvá rá sainak és az alapszabá lyban kitűzö tt célok teljesítésének megfelelni?
Ezért a 2001. novemberi kü ldö ttgyűlésen újonnan megvá lasztott elnö kség programja és a négyéves munkaterv alapgondolata megegyezik: az elk ö vetkezendő
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négy év legfontosabb feladata a má r tö bb mint há romezer tagot szá mlá ló szervezet folyamatos eredményes műkö dtetése. A műkö dtetés feladatai értelemszerűen nem csak az elnö kség, tehá t a BDSZ „kö zpontja” szintjén jelennek meg,
hanem tö bbségü k (má s nagysá grendben) a terü leti szervezetek vezető inél is.
A műkö dtetés az elnö kség részérő l há romféle (egymá st gyakran á tfedő ) folyamatos munká t igényel:
1. Adminisztrá ció s munká t
2. Informá ció s munká t
3. Kü lső -belső kapcsolattartá si munká t
Az adminisztrá ció s munka magá ba foglalja a gazdá lkodá s adminisztrá ció já t, a
nyilvá ntartá si munká t és a Szö vetség kö zpontjá nak hivatali munká já t, levelezését. Ide tartozik az egyesü leti műkö désbő l fakadó hivatali (érdemi és formai) adminisztrá ció is, ü lések (vezető ségi és kü ldö ttgyűlés) ö sszehívá sa, jegyző kö nyvek, az alapszabá ly gondozá sa stb. Az informá ció s munka jelenleg a kiadvá nyaink (évi 3 Hírlevél és az évenkénti Almanach) megjelentetésében kimerü l, hiszen
az internetes megjelenésü nk gyakorlatilag két éve kifulladt. A kapcsolattartá sban
jelenik meg az elnö kség vidéki rendezvényeken való képviselete (ez legalá bb
annyit jelent az ott megjelenő diá ktá rsainknak, mint egy-egy Hírlevél kézhezvétele), és a kü lö nbö ző célzatú szervező munka mellett a Renddel, valamint m á s
szervezetekkel és Szö vetségü nk szá má ra fontos személyekkel való kapcsolattartá s. Ide soroljuk a műkö déshez szü kséges pá lyá zatok elkészítési, és a kö zponti szervezést (is) igénylő rendezvények (példá ul a má jusi pannonhalmi talá lkozó vagy az éves Má ria zará ndoklat) feladatait is. Ezeknek a munk á knak egy
része jó l tervezhető és szervezhető , nagyobb része azonban esetleges, rá adá sul
tö bbségében hatá ridő hö z kö tö tt.
.
A belső helyzetü nk é s a kü lső környezetü nk adottságai
Milyen adottsá gokkal, má s szó val milyen műkö dtetési gyakorlattal vá gunk neki
az elkö vetkező négy évnek?
A jelzett műkö dési zavarok oká t vizsgá lva megá llapítható , hogy az emberi
természetbő l fakadó gyarló sá gok mellett a legfő bb gondot az jelenti, hogy az
elvégzendő feladatok megvaló sulá sa nem a kö zö sségek egészén múlik, hanem
egy-egy ö nként (esetenként szituá ció s kényszerbő l) jelentkező diá ktá rsunk lehető ségein, netá n a vá llalt feladathoz való hozzá á llá sá n. Egyará nt igaz ez a terü leti
és a kö zponti munká k esetében. Ne felejtsü k: a kö zö sségek mindig igényelnek
vezető t, pá sztor nélkü l nincs nyá j. De nagy baj van, ha a pá sztor egyedü l marad… Eredményesen műkö dő terü leti szerveink ó riá si tö bbségénél a munká t
egymá s kö zt megosztó vezető ség dolgozik, és nincs olyan gyengélkedő terü leti
szervezet, ahol ne maradt volna magá ra a vezető (megjegyezzü k, ilyen esetekben azonban még csak olyan sincs, aki a k ö telességére figyelmeztethetné!).
Ugyanez a gond jelentkezik a kö zpont, vagyis az elnö kség feladatainak ellá tá sá ná l. Tisztá n kell lá tni, hogy a tö bb mint 30 fő s elnö kségbő l alig-alig van olyan
személy, akire konkrét feladat folyamatos elvégzése rá bízható . Ugyanakkor az
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elnö kség vezető tisztségviselő inek hagyomá nyosan nincs „munkakö ri leírá sa”,
az adminisztrá ció s munka alapjá t jelentő postakezelés évek ó ta nem megoldott,
az ad hoc jelentkező feladatok újra meg újra ugyanazok nyaká ba szakadnak. Ha
Kö nyves Tó th Ká lmá n diá ktá rsunk egy á prilisban – ne adj Isten – megbetegedne, abban az évben Almanach nélkü l maradná nk és nem tudná nk hozzá férni a
postacím-jegyzékü nkhö z; ha Horá nyi Má rton betegedne meg, leá llna a kö nyvelésü nk. Egy vezető ségi levél szü kségességének eldö ntése és annak postá zá sa
kö zö tt néha tö bb hét is eltelik. É s a sort folytathatná nk…
Má r pedig az eredményes műkö dtetés jó l szervezett és folyamatos (elkoptatott
kifejezéssel: profi) munkavégzést igényel. Egy legutó bbi példa annak eredményeként, ha nem így dolgozunk. Idén a Fő utcai kapucinus templomban tartott
Szent Benedek-napi szentmisén a jelenlévő elnö kségi tagokkal együ tt 15 bencés
diá k jelent meg, szemben a tavalyi tö bb mint szá zzal! Ennek oka kézenfekvő :
tavaly minden Budapesten lakó bencés diá knak kü lö n meghívó t kü ldtü nk postá n,
idén nem. Ehhez hozzá já rult még az is, hogy tavaly a februá ri Hírlevél má rcius
első napjaiban megérkezett a diá ktá rsakhoz, idén – ezúttal a kinyomtatá sa utá ni
feladatok elhúzó dá sa miatt – csak má rcius 18-a kö rü l.
Az elnö kségnek azzal is tisztá ban kell lennie, hogy az utó bbi tíz évben gomba
mó djá ra szaporodtak azok a civil és egyhá zkö zségekre épü lő szervező dések,
amelyek kö zel hasonló kö z- és magá néleti célkitűzéseikkel, programjaikkal a mi
egykori diá ktá rsainkat is nem csak megtal á ljá k, de vonzó ak is lehetnek szá mukra. Ezt a „bő ségzavart” is ellensúlyoznunk kell, és ez nem is reménytelen, hiszen
egy adottsá gunkkal, a „bencésdiá k létü nkkel és tudatunkkal” má s szervezet nem
tud versenyezni. De be kell lá tnunk, hogy a talponmaradá shoz ebben a versenyhelyzetben ez ö nmagá ban nem elég, a munka és a csalá d mellett megmaradó
szabadidő pedig véges.
A Bencés Diá kszö vetség klasszikus értelemben vett civil szervezet: politikai
pá rtoktó l fü ggetlennek vallja magá t, de ugyanakkor vá llalja, ső t bü szkén kell,
hogy hirdesse a bencés neveléstő l kapott keresztény erkö lcsi értékrendet, vá llalva az ezzel já ró természetes kö tő déseket. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a tá rsadalomban megszokottá vá lt „beskatulyá zá ssal” valahova minket is besorolnak,
aká r tetszik ez nekü nk, aká r nem. Ezért is van az, hogyha létü nkre nem is, de
annak kö rü lményeire befolyá st gyakorolhat a tá rsadalom erő viszonyainak mindenkori vá ltozá sa, amely a kö zeljö vő t tekintve – finoman fogalmazva – bizonytalannak tekinthető
Az elő bbiek miatt is nagyon fontos, hogy a tags á g ará nybaná lló nak érezze azt,
amit ő kap a Szö vetségtő l, azzal, amit tő le vá r a Szö vetség. Valljuk be, hogy
egyik oldalon sincsenek túlzott elvá rá sok: a tagsá g rendszeres informá ltsá got
vá r a Szö vetségrő l és egymá sró l, illetve az egymá ssal való talá lkozá si lehető ségek megszervezését, a Szö vetség pedig ennek fejében cserében a Szö vetséghez való tartozá s vá llalá sá t, minimá lis tá rsadalmi munká t, tagdíjat, esetenként
kü lö n anyagi tá mogatá st vá r el.
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A BDSZ ü gyvezető elnö ksége mindezekkel a nehézségekkel má r hosszabb
ideje tisztá ban volt, ennek is volt kö szö nhető a kü ldö ttgyűlésen elhangzott négyéves beszá moló visszafogottabb hangneme, ső t azon a nehézségek is hangot
kaptak – ha nem is ü nneprontó sö tét jö vő képként.
Bizakodá st jelenthet azonban, hogy a gondokat felismerve, azok orvosl á sá ra
tö rténtek lépések. A hűvö svö lgyi szervezet létrehozá sa megoldotta a gazdasá gi
munka manuá lis adminisztratív napi feladatait, és segítséget jelenthet a levelezés-postá zá sban is. A BDSZ levelezési címének elején ugyanide való á thelyezése megszü ntetheti a késedelmes postaá tvételt és az ebbő l fakadó gondokat.
A jövő rő l é s a ránk váró, már elvállalt é s tervezett feladatokról
Az elnö kség újravá lasztá sa azt tanúsítja, hogy a tagsá g nem vá rja az elnö kségtő l a Szö vetség megújítá sá t, de ez nem jelenti azt, hogy nem ö rü lne újdonsá goknak a BDSZ életében. Kétségtelenü l ilyennek bizonyul a nagyon jó ö tletként
létrehozott segélyezési alap. Alapvető céljá n túl tehá t ezért is fontos ennek
folyamatos, a nyilvá nossá g á ltal nyomon kö vethető műkö dtetése, de ez szintén
egy jó segélyezési bizottság műkö dését feltételezi.
Ú jdonsá g lehet (de há trá nyai is lehetnek, hiszen mint minden „kivá lasztá s”, ez
is véleményeltéréseket okozhat!) BDSZ-elismerés rendszeresítése és adomá nyozá sa, amint ennek ö tlete má r felmerü lt. Ez azonban újabb folyamatos munka,
bizottsá gosdit és adminisztrá ció t is jelent.
Az orszá gos rendezvények tekintetében az á llandó sá g a fontos. Az immá r hagyomá nnyá vá lt má jusi pannonhalmi talá lkozó úgy jó , ahogy van (gyémá nt, vas,
arany emléklapjaival együ tt), és életképesnek bizonyult az évenkénti Má riazará ndoklat ü gye is (jö vő re még nincs jelentkező , talá n Eger és Vá c kö zö s
rendezésében Má traverebély-Szentkút?). Ú gy érezzü k, ezeken túl nincs tö bb
orszá gos rendezvény rendszeresítésére igény.
A bevezetésben szó ltunk arró l, hogy a BDSZ jelentő s „nö velése” má r nem
lehet való s cél, azonban a meglévő szervezeti felépítés korszerűsítésével foglalkozni kell, és ugyanúgy a ma is végzett, a műkö dtetést elő segítő munká k tartalmi felü lvizsgá latá val. A szervezet korszerűsítésénél megfogalmazó dott az igény,
hogy a terü leti BDSZ-életet minél kö zelebb kell vinni a tagok lakó térségeihez. Ez
értelemszerűen a nagyobb terü leteket felö lelő , vagy az ugyan kisebb terü letű, de
azon belü l marká ns súlypontokkal rendelkező terü leti szervezeteknél megjelenő
feladat lehet (lá sd a terü leti szervezetek írá sos beszá moló já t). Ez jelenthet aká r
a meglévő terü leti szervezet keretein belü li, ö ná lló „klubszerű” műkö dést, de
jelentheti aká r új, ö ná lló terü leti szervezet alakulá sá t is. Ebbe a munká ba beletartozik a jelenleg alig-alig műkö dő terü leti szervezetek újjá élesztése, a szü kséges vezető cserék megszervezése stb. is.
Szervezet-korszerűsítésként fogható fel a BDSZ kö zponti irá nyító testü leteinek
felü lvizsgá lata is. Jelenleg az elnö kség évente 3 ü lést tart, ebbő l egyet a
pannonhalmi talá lkozó n, amikor érdemi testü leti munká ró l szó sem lehet. A má sik két ü lésen jó , ha az elnö kség egyharmada jelen van, annak ellen ére, hogy
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évente elő re meghirdetjü k az ü lések idő pontjá t. A nem túl produktív elnö kségi
munka ellensúlyozá sá ra ü gyvezető elnö kséget hoztunk létre, amely kisebb létszá mmal, gyakrabban ü lésezhet. Ezzel viszont együ tt já r, hogy a megfogalmazó dó feladatok az itt megjelenő , mindig ugyanazon pá r emberre esnek, illetve néha
kompetencia-zavarok is fellépnek (lá sd: a létrehozandó segélyezési bizottsá g
ü gyét, ennek má r dolgoznia kellene, de létrehozá sa elnö kségi hatá skö r).
Egyértelmű, hogy az adminisztrá ció s munka korszerűsítése is nélkü lö zhetetlen. Ugyanakkor talá n a nyilvá ntartá si feladataink azok, ahol a legnagyobb fejl ő dés volt az elmúlt években. A két legfontosabb nyilvá ntartá s, a tagnyilvá ntartá s
és gazdasá gi nyilvá ntartá s naprakésznek mondható , a postacímek pontatlansá ga, illetve a felhalmozó dott tagdíjfizetési há tralék ü gyének nyilvá ntartá si kezelése nem a nyilvá ntartá s-vezető k hibá já bó l fakad. A két nyilvá ntartá s kommuniká lni tud egymá ssal, még ha térben nem is egy helyen vannak, ami a mai
technikai lehető ségek mellett kisebb gond. De nagyon val ó színű, hogy rö videsen
korszerűbb nyilvá ntartá si rendszerek is megjelennek, és az azokra való á ttérésre
fel kell készü lni. Az egészségü gyi „ki-kicsoda” tö bbszö ri kö zzétételével biztos,
hogy hasznosat tettü nk, még ha kö zel sem teljes. Tekinthető ez aká r valamilyen
„szaknyilvá ntartá snak”, és hasonló k létrehozá sa (jogá szok, vá llalkozó k, egyhá zi
emberek stb.) nem csak a nyilvá ntartá sok fejlesztését, hanem az informá ció s
munká nk bő vítését is jelentené.
Ehhez kapcsoló dik a postai címek má r említett megbízhatatlansá gá nak ü gye.
Ennek oka vilá gos: jó , ha a tagsá g fele bejelenti címvá ltozá sá t, kü lö nö sen egyetemi hallgató ink vesznek el kollégiumvá ltá skor vagy a tanulmá nyok befejezése
utá n. A visszaérkező kü ldemények egyszerre jelentenek erkö lcsi és anyagi veszteséget. A Hírlevél rendszeres címkereső akció ja részleges sikereket hoz, de a
naprakész címlista ennél jó val fontosabb. Talá n egy jó „címmester” beá llítá sa
segítene, aki osztá lytá rsak és telefonok segítségével kutatna az elveszettek
utá n. Ebben is hasznos eszkö z tudna lenni a honlapunk. Az e-mail-c ímek ö sszegyűjtésének ü gyét (amire má r kezdeti lépések tö rténtek) nemcsak a honlap veti
fel, hanem a technikai fejl ő dés, és itt sem szabad lemaradnunk.
A novemberi kü ldö ttgyűlésen ismertettü k a sajá t internetes honlap megvaló sítá sá ra vonatkozó elképzelésü nket Eszes Istvá n diá ktá rsunk megfogalmazá sá ban. A kü ldö ttgyűlés egyetértett. Ma is igaz mindaz, amit a megvaló sítá s mellett
érvként felsoroltunk, és ezek kö zö tt a legfontosabb: a kö zpont kikapcsolá sá val
korszerű és kö zvetlen kapcsolattartá st biztosítaná nk tagjainknak. De újra visszakö szö n a folyamatos munká t vá llaló , dolgos kéz hiá nya. Egyszer má r felkü zdö ttü k magunkat Pannonhalmá n keresztü l az internetre, és szinte szégyent vallottunk, hiszen évek ó ta nem frissítjü k adatainkat. Most is a feladat kisebb r észe
lenne a honlap megszerkesztése és a beindulá s (meg kell azonban jegyezni,
hogy a rendszer elvi kidolgozá sa má ris késésben van, Eszes Pista szerint segítő
tá rsai „nem érnek rá ”), de ki végezné a folyamatos ellenő rzést (ez egy félig
nyilvá nos rendszernél nélkü lö zhetetlen) és fő leg a honlapon lévő informá ció k
folyamatos frissítését, karbantartá sá t? Jelenleg még a lá thatá ron sincs ezekre a
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feladatokra jelentkező . Ö sszegezve: roppant ó vatos kö rü ltekintéssel szabad
csak ezen a téren újabb kö telezettségeket, munká t vá llalnunk. Vitá n felü l á ll,
hogy meg kell tennü nk, de inká bb nyújtsuk meg a felkészü lés idejét, mintsem
ismét belefulladjunk. Addig is valamit l épni kellene a pannonhalmi honlapon l évő
dolgaink rendezésében (aktualizá lni legalá bb részletesen, vagy letö rö lni).
Az informá ció s munká nk dö ntő tö bbségét az évenként há romszor megjelenő
Hírlevél és az Almanach megjelentetése jelenti. Ismerve az ezzel já ró gondokat
és kiadá sokat, felelő tlenségnek tűnik ezen a terü leten most mennyiségi nö vekedést célul kitűzni. A cél a megjelenési hatá ridő k szigorú betartá sa mellett a jelenleg 2-3 munká t végző diá ktá rsunk feladatainak megkö nnyítése legyen. Ezt szolgá lhatja má r a jö vő re is kitekintve egy szerkesztő bizottsá g megszervezése (ez
má r a négy évvel ezelő tti munkatervü nkben is szerepelt feladatként!). Jobban és
pontosabban kell azonban megszerveznü nk a megjelentetések technikai kérdéseit, a szerkesztő – nyomda– csomagoló – postá zá s-folyamat szervezését és feladat-megosztá sá t. El lehet gondolkodni azon, hogy egyes Hírleveleket egy-egy
jó l műkö dő terü leti szervezet bemutatá sá ra is felhaszná ljunk, eseti finanszírozá si
konstrukció val. Visszacsatolva az internetes honlap- ü gyeinkhez, a Hírlevél postai terjesztését akkor sem szabad ebben a négyéves ciklusban feladnunk, ha az
a honlapon folyamatosan megjelenik.
Egy biztos: felelő sséggel csak olyan négyéves elnö kségi munkaterv fogadható
el, amely az elvá rá sok és újdonsá gok mellett a korá bbiakban részletesen leírt
adottsá gokat is figyelembe véve azok megoldá sá ra is tartalmaz elgondolá sokat,
célkitűzéseket. Vagyis maradjunk két lá bbal a fö ldö n, csak olyanokat á lmodjunk
meg feladatként, aminek megvaló sítá sá hoz megvan az erő nk. Részleges garanciá t jelenthet a munkaterv végrehajtá sá ra, ha minden egyes pontjá hoz személyi
felelő st is megnevezü nk. Az elnö k, az ü gyvezető elnö k és a fő titká r feladatkö rét
is pontosan meg kell hatá rozni, és ezt első dlegesen nem a hatá skö rö k, hanem
az elvégzendő feladatok figyelembevételével kell megtenni.
Ú gy gondolom, az elnö kség tö bbnyire tisztá n lá tja az elő bb ö sszefoglaltakat.
Az ö sszkép véleményem szerint nem pesszimista, sokkal ink á bb „csak” reá lis,
és egyá ltalá n nem riasztó , „csak” nehéz. A minő sítésnél azonban sokkal fontosabb, hogy megfontoltan já rjunk el négy éves munkatervü nk ö sszeá llítá sá ná l.
Kisebb gond, ha a munkaterv ö sszeá llítá sa késik (1998-ban az újonnan vá lasztott elnö kség má r a tavaszi Hírlevélben megjelentette négyéves munkatervét, ez
most még nem tö rtént meg), mint ha a lelkesedésbő l elvá llalt és meghirdetett
feladatok végrehajtá sa késne.
É s ha má r a Hírlevél említésre kerü lt, természetes, hogy errő l Kö nyves Tó th
Ká lmá n (Ph 47) diá ktá rsunk jut eszemben, akkor pedig m á r illik gondolataimat
egy adekvá t latin mondá ssal zá rnom: Sub pondere crescit palma!
Szalai Béla (Ph 58)
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A soproni „Szent Benedek” Idő sek Háza
Egy intézmény létrejö ttét meg kell, hogy alapozza az a hit, amely létre is tudja
hozni. Ez alapjá n éreztem úgy, szü kséges visszatekinteni, a soproni Benc és Há z
tö rténetére, és benne a BDSZ helyi szervezetének munká já ra, illetve még mélyebbre, mert a gyö kerek (mindannyiunk gyö kere) valahol ott erednek.
A soproni Bencés Há z kapcsá n Venesz Ernő (Gy– Ph 49) az ALMANACH 2001
kö tetben – má r korá bban is Historia Domus címen – kö zreadta az 1989-tő l
1997. má jus 13-ig terjedő idő szak kró niká já t, lezá rva ezzel:
„1997. má j. 13. – Cirill atya (Ph 77), a há zgondnok (Venesz Ernő ) és az
Egyetem gazdasá gi fő igazgató ja megá llapodnak az épü let kiü rítésének ü temérő l
és mó djá ró l. A szerző dés ugyanis június 30-á n lejá r. Egy kitérő utá n most talá n
véglegesen birtokba veheti a REND az egész rendhá zat… ”
Ezt kö vető en szó ba kerü l az épü let eladá sa is; tö bb befektető t kalauzoltunk
végig az épü leten, eladá sa vagy esetleges kö zö s ü zemeltetése reményében.
Há la a jó Istennek, eredménytelenü l, bá r akkor – mint a Bencés Há z indulá sakor
is – kevesen hittü nk, nagy tehernek lá tszott az épü let felújítá sa és hasznosítá sa.
A reménytelennek lá tszó helyzetbő l Endrédy Csanád OSB (Ph 47) atya ö tlete
volt az egyetlen kiút: Idő sek há zá vá kell alakítani a Rendhá zat. A Fő apá t Ú r
á ldá sá t adta a kezdeményezésre, kezelő i jogokat biztosított és az intézmény
ü zemeltetését bízta az Alapítvá nyra. 1998. januá r 23-á n a cégbíró sá g bejegyezte a Szent Benedek” Idő sek Há za Alapítvá nyt. Alapító k: Dr. Endrédy F. Csaná d
és a Magyar Bencés Kongregá ció .
Az Alapítvá ny célja:
„A rá szoruló k, első sorban az idő s, beteg emberek szociá lis, egészségü gyi és
lelki ellá tá sá nak biztosítá sa. Ennek érdekében egy idő sek há zá t létesítenek és
műkö dtetnek, bencés, keresztény szellemiséggel.
Az ifjúsá gvédelem terü letén a veszélyeztetett helyzetű fiatalok oktatá si, egészségü gyi és művelő dési ellá tá sá nak megoldá sá ban tö rténő kö zreműkö dés, tová bbá diá k- és szabadidő sport szervezése és bonyolítá sa, valamint diá kotthoni,
kollégiumi ellá tá s és diá kétkeztetés.”
Ide kívá nkozik Szent Benedek Regulá já nak néhá ny sora, aminek alapjá n az
Alapítvá ny alapító okiratá ba bencés szellemiségű idő sek há za megjelö lés kerü lt,
és ami a garanciá t jelenti.
«36. fejezet: A beteg testvé rek
A betegekrő l kell mindenekelő tt és mindenek fö lö tt gondoskodni, és való ban
mint Krisztusnak, úgy szolgá ljanak nekik. Hisz ő maga mondta: „Beteg voltam,
és meglá togattatok engem” (Mt 25,36), és: „Amit egynek ezen legkisebbek kö zü l
cselekedtetek, nekem cselekedt étek” (Mt 25, 40). De má sfelő l a betegek is
gondoljá k meg, hogy Isten dicső ségére szolgá lnak nekik, és fö lö sleges kívá nsá gaikkal ne szomorítsá k meg a nekik szolgá ló testvéreket. De még így is tü relemmel kell elviselni ő ket, mert ezá ltal bő ségesebb jutalmat lehet szerezni. Az
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apá tnak tehá t a legnagyobb gondja legyen arra, hogy semmik éppen el ne
hanyagoljá k ő ket.
37. fejezet: Az öregek é s a gyermekek
Habá r az emberi természet is kö nyö rü letre hajlik ezen életkorokkal, tudniillik az
ö regekkel és a gyermekekkel szemben, mégis a Regula tekintélyével is gondoskodnunk kell ró luk. Mindig vegyék tekintetbe bennü k a gyö ngeséget, és semmiképpen se alkalmazzá k rá juk a Regula szigorúsá gá t az ételekben, hanem legyenek jó sá gos figyelemmel irá ntuk, és a szabá lyszerű idő nél elő bb kapjanak
valami ételt.»
Amikor az Alapítvá ny elmúlt négy évben végzett munká já ró l akarok beszá molni,
akkor a forrá sok felkutatá sá t kell az első helyre tennem. Bizton á llíthatom, hogy
a nagylelkű tá mogató k és a pá lyá zatokon nyert pénzek mellett Csaná d atya
kü lfö ldi kapcsolatai és sajá t forrá sa nélkü l nem írhatná m, hogy kö zel á llunk a
megvaló sítá shoz. A végső lö kést azonban a Bencés Rend Széchenyi Tervpá lyá zaton nyert szá zmillió i jelentették, és adjá k a 2002 év végi befejezés
reményét. A forrá sok nélkü l nem, de az ember nélkü l sem, akik mi, volt bencés
diá kok voltunk, és reményeim szerint leszü nk akkor is, amikor majd ü zemeltetni
kell az intézményt, és a feladatok jellege má s és nehezebb lesz. Amikor a
mindennapokra kell lebontani, a Regul á ban leírtakat, és nem csak az itt említett
fejezeteket. Amikor csak egy mérce és mértékegység létezik: Krisztus és a
Szeretet.
Filep Gyula (Ph 75)
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Egyetemistáink
Ami van, é s ami nincs
Budapest VIII. kerület, Kő faragó u. 3.; tizenkilenc ó ra tíz perc. Vacsoraidő . Valaki
ugorjon le az ebédlő be kenyérért. De nincsen ebédlő , és nincsen kenyér sem.
Há rom évvel az érettségi utá n bizony sok minden nincsen. Ugyanakkor sok minden meg van. Hogy ez most jobb vagy rosszabb-e anná l, mint ami volt, én nem
tudom. Bá r szerintem egész egyszerűen csak má s. Ennek a má s-sá gnak pedig
éppen az a lényege, hogy nem szolgá ltat ö sszehasonlítá si alapot, kizá rja a kö zö s nevező lehető ségét. Egy azonban biztos: a pannonhalmi koll égium utá n egy
pesti, egyetemi légkö r tö bb, mint gyö keres vá ltozá s.
Sok minden nincsen, és sok minden viszont van. Van példá ul valami, amit
gó lyaként oly szívesen neveztü nk szabadsá gnak. Ma inká bb a felelő sség terhének hívná m. Felelő sség ö nmagunk, sajá t életü nk alakulá sa irá nt. Ugyanis semmi
nem kötelező . Ez pedig új, meg kell tanulni bá nni vele. Fő leg azért, hogy aztá n
idő vel má sokért is felelő sséget vá llalhassunk. De éppen úgy azért is, hogy ami
most még teher, az késő bb a felelő sség meggyő ző désbeli vá llalá sá vá alakulhasson.
Aztá n van példá ul villamos, van Moszkva tér és Ká lvin-aluljá ró . Van szecsuá ni
csirke és van olcsó sö r is. Vannak szó rakozó helyek, bulik és vannak nő k. Há rom
éve még lá nyok sem voltak, pedig Ottlik szerint nélkü lü k nehéz, nem is nagyon
lehet. Múlt félévben volt szerencsém felmérést végezni Pannonhalmá n, hogy ez
mennyire nehéz és lehet-e egyá ltalá n. Nehéz és lehet, lehetett. A megkérdezett
diá kok szinte kivétel nélkü l há trá nyosnak érezték a koeduká ció hiá nyá t, a taná rok azonban inká bb – ami szempontunkbó l érdekesebb – az érettségi utá ni idő szakot tekintették problémá snak. Mert igazá bó l a gimná zium utá ni idő szak az
igazi erő pró bá ja a négy vagy hat évnek, hisz ekkor csap ö ssze elő szö r elmélet
és gyakorlat. Azt pedig régó ta tudjuk: az a bizonyos aurea mediocritas, lehet,
hogy aranybó l van, de hogy a legkeskenyebb a lehets éges utak kö zü l, az is
biztos.
De természetesen az éremnek van egy má sik oldala is. É s ami az egyik
oldalon há trá ny, az a má sik oldalon elő nyként jelentkezik. A diá kok szerint egy
koeduká lt osztá lyban nem, vagy csak nehezebben alakulhattak volna ki ilyen
szoros bará tsá gok: „ha lettek volna lá nyok is, nem tudtunk volna ilyen jó osztá lykö zö sséggé vá lni”. Tehá t vannak nő k, de vannak fiúk is, akiket ö sszefűz a kö zö s
bencés múlt, a kö zö s asztaltá rsasá g, a sok kö zö s ká vézá s. De ö sszefűz a
nosztalgia betegsége is, és végü l – de nem utolsó sorban – a bará tsá g is. Mert
vannak bará tok, vannak haverok, vannak ismerő sö k, akik immá r első sorban
bencések és csak má sodsorban „cuczorosok”, és vannak arcok, akik megbá mul-
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nak, ahogy a mozgó lépcső n elhaladok mellettü k, azonban nem kell sok idő ,
hogy rá jö jjek, honnan ismerő sek a voná sok, csak az nem fog soha az eszembe
jutni, hogy kinek az osztá lyá ba já rtak.
Sok minden van, sok minden viszont nincsen. Nincsen f élhetes ébresztő , de
nincsen reggeli sem. Nincsen fizikadolgozat, de nincsen st údium sem. De igazá bó l itt, úgy érzem, nem az a fontos kérdés, hogy ténylegesen mi nincsen, hanem
az, hogy abbó l, ami volt, mi maradt. É s itt megfigyelhetjü k a normatív típusú
iskolarendszer egyik nagy elő nyét, ugyanis mindenképpen marad valami. Legalá bb egy normarendszer, vilá gnézet, értékrend. A probléma inká bb akkor jelentkezik, amikor ezek a kö rnyezeti, „fizikai” adottsá gok megszűnése utá n is az élet
rendező elvévé kellene, hogy vá ljanak. Véleményem szerint azonban ez is csak
egy folyamat részeként való sulhat meg, hisz a normá kat aktualizá lni kell, a gimnazista elveit kompatibilissé, élhető vé kell tenni egy egyetemista szá má ra is. É s
bizony ezt az utat elég sok zsá kutca tarkítja, ahova le kell kanyarodni, hogy
aztá n rá jö hessü nk, hogy talá n a helyes út mindig az egyenes.
Végezetü l Pilinszky Mégis nehéz című versének sorai jutnak eszembe: „[...]
mért hagytá l itt, ebben a sivatagban? / Mért hagytá l itt, hol minden oly kietlen, /
és mindent mégis oly kivá ncsian szemlélgetek? / Tudod, hogy há ny kisértés, / a
semmi és ü resség késdobá ló / há ny és há ny pokla leskel itt reá m?”
Hogy nehéz? Kétségtelenü l. Hogy kietlen sivatag? Néző pont kérdése. Az
ü resség kísértése? A legnagyobbak kö zü l való . Azonban, hogy, amit mégis oly
kívá ncsian szemlélgetek, érdekes, és arra érdemes, ebben egészen biztos
vagyok.
Kozma András (Ph 99)

A Medium Pro Educatione Alapítvány
Szeretettel értesítjü k kedves Diá ktá rsainkat, hogy a fenná lló bencés gimná ziumokbó l kikerü lő diá kok megsegítésére alapítvá nyt hoztunk létre. Alapító ink
Csó ka Gáspár OSB (Ph 56) és Világhy András (Ph 98). A kurató rium fiatal bencés ö regdiá kokbó l á ll, akik korukná l fogva is kö nnyen megértik az egyetemi élet
megkezdésének nehézségeit. Kérü nk minden má r végzett vagy még érettségi
elő tt á lló diá ktá rsat, hogy kérésével, problémá já val vagy éppen tá mogató , segítő
szá ndéká val forduljon az alapítvá ny kurató riumá nak tagjaihoz:
Levelezé si cím:
Komáromi Zsolt (Ph 98)
1136 Budapest, Hegedűs Gyula 21. III/4.
+36-1-339-8087, +36-20-513-7874
E-mail: proeducatione@freemail.hu
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A kuratórium többi tagja é s telefonszámuk:
Kemény Gábor (Ph 98) elnö k
+36-30-396-8241
Abért János (Ph 98) titká r
+36-20-382-8993
Deli Gergely (Ph 98)
+36-20-547-5108
Hauberl Gergely (Ph 98)
+36-30-397-4767
Horváth Gellért (Ph 98)
+36-20-360-2680
Szeretnénk, ha célkitűzéseinket mindannyian megismern étek, ezért a legfontosabb tudnivaló kat az alá bbiakban ö sszefoglaltuk. Részletek az alapító okiratbó l:
Az Alapítvány cé lja:
Az Alapítvá ny a Szent Benedek Rend oktatá si és nevelési elvei és a keresztény
értékrend talajá n á ll, ezt a nyíltsá ggal minden esetben ö sszeegyeztethető nek
érzi. Az Alapítvá ny fő célkitűzése a volt bencés diá kok érettségi utá ni segítése
és segélyezése az alapítvá ny rendelkezésére á lló minden anyagi és természetbeni eszkö zzel, az Alapítvá ny kapcsolatainak, informá ció s há ló zatá nak felhaszná lá sá val.
Az Alapítvány cé lját az alábbi konkré t tevé kenysé gekkel valósítja meg:
A tanulmá nyok ideje alatt gyakorlatorientá lt képzést, foglalkoztatottsá got, tá mogatá st biztosít. A végzett generá ció k kö zö tti informá ció á ramlá s szervezetté tételével, koordiná lá sá val elmélyíti a kö zö s értékrendet valló volt bencés diá kok
kö zö tti viszonyt, ezzel segítve a mind nagyobb tá rsadalmi hatékonysá g elérését. Az Alapítvá ny munká já t fő ként ö nsegélyező formá ban végzi, értve ezalatt,
hogy a má r tapasztalattal bíró ö regdiá kok gyá molítjá k a fiatalabb tá rsaikat.
Az Alapítvá ny feladata az egyetemre jelentkező , illetve má r felvett diá kok tudomá nyos tevékenységének, kutatá sainak, bel- és kü lfö ldi tanulmá nyútjainak,
ö sztö ndíjainak organizá lá sa és megvaló sítá sa a modern elektronikus inform á ció kö zlés legteljesebb felhaszná lá sá val.
Az Alapítvá ny kö telességének érzi a magyar nemzeti és nemzetkö zi nevelés és
oktatá s, képességfejlesztés, ismeretterjesztés hagyomá nyainak megő rzését
és á polá sá t, a tradíció k tová bbfejlesztését és a mindenkori viszonyokra való
aktualizá lá sá t, kü lö nö sen a hatá ron túli terü letekkel való kapcsolat tartá sá t.
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Ezen tevékenységei mellett az Alapítvá ny céljai megvaló sítá sa érdekében kulturá lis tevékenységet folytat: rendezvényeket, elő adá sokat, szimpó ziumokat,
sporteseményeket, tá borokat szervez és vezényel le, lehető ség szerint sajá t
médiatevékenységet folytat, értve ez alatt színpadi, nyomtatott, elektronikus és
audiovizuá lis tevékenységet egyará nt.
Az Alapítvá ny kiemelt mó don kezeli a magyar kulturá lis ö rö kség megő rzésének
és tová bbadá sá nak kérdését, s ilyen irá nyú tevékenységét má s hasonló jellegű szervezetekkel koordiná lva végzi.
Az Alapítvá ny ifjúsá gvédelmi és ifjúsá gi érdekképviseleti, taná csadó i tevékenységet folytat, ennek érdekében informá ció s há ló zatot épít ki, amelyet a tá mogatottak haszná lhatnak.
Az esélyegyenlő ség és nyitottsá g megvaló sítá sa érdekében az Alapítvá ny vallá si, politikai, nembeli kü lö nbségtétel nélkü l végzi munká já t, de minden esetben
fenntartja a kizá ró lagos jogot a kedvezményezetti kö r megjelö lésére és kivá lasztá sá ra, a kivá lasztá s mó djá ra és lebonyolítá sá ra.
Az Alapítvá ny feladatá nak tekinti az egyetemi hallgató k kö rnyezettudatos nevelését, az ezzel kapcsolatos témá k feldolgozá sá t, elő adá sok szervezését.
Az Alapítvá ny Unió s kapcsolatok teremtésével hozzá já rul a kedvezményezettek
euroatlanti integrá ció s elkö telezettségének nö veléséhez.
Az Alapítvá ny tevékenységét pá rtpolitikailag semlegesen v égzi.
Az Alapítvá ny céljainak elérése érdekében együ ttműkö dik tá rsadalmi és civil
szervezetekkel, kö zalapítvá nyokkal, testü letekkel és minden olyan intézménnyel
és személlyel, aki tá mogató an kö zreműkö dik a célok megvaló sítá sá ért.
Az Alapítvá ny nyitott, ahhoz magyar és kü lfö ldi természetes és jogi személyek
egyará nt csatlakozhatnak, ha a meghat á rozott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá já rulnak, és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadjá k.
A csatlakozá si szá ndékot írá sban kell bejelenteni, elfogad á sá ró l a Kurató rium
dö nt.

Kedves Diá ktá rsaink!
Bíró sá gi bejegyzésre vá ró alapítvá nyunk tá rgyalá sokat folytat egy budapesti
felső oktatá si kollégium létrehozá sá ró l. Mivel az egyeztetések még folynak, konkrét részletekrő l nem akarunk beszá molni, de a reményeink szerint megvaló suló
kollégium credo-já t rendelkezésre bocsá tjuk.
A Medium Pro Educatione Alapítvány kurató riuma
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Credo
Magyarorszá gon manapsá g az egyik leggyakrabban haszná lt kifejezés: Euró pa.
Az e szó val jelzett gondolkodá smó dhoz, értékekhez pró bá lunk visszatérni, elfoglalni a minket megillető helyet Euró pa népei kö zö tt. Ez nem jelent má st, mint
hogy visszatérü nk a gyö kereinkhez, hiszen minden nemzet, ak á rcsak az emberek, akkor tudja képességei legjavá t kibontakoztatni, ha ezt azokon az alapokon
teszi meg, melyek kö zt „szü letésétő l” fogva élt és nevelkedett.
Euró pa szü letése, azé az Euró pá é, amelyhez tartozni akarunk, elképzelhetetlen nursiai Szent Benedek és az á ltala alapított bencés rend nélkü l.
Anélkü l a Szent Benedek nélkü l, aki képes volt olyan elveket alkotni, melyek
alapjá n kolostorok szá zai épü ltek fel és vá ltak az igaz emberség, a kultúra
forrá sá vá , humanizá lva kö rnyezetü ket, a lelkeket és a természetet egyará nt.
Kultúrá t teremtve, melynek fénye az egész vilá got beragyogta, és Euró pá t a kultúrá k egyik legfényesebbikévé tette.
Ha manapsá g széttekintü nk a vilá gban, vagy belegondolunk a XX. szá zadban
tö rténtekbe, belá thatjuk, hogy Euró pa má r nem a legfényesebb csillag. Ahhoz
sem kell éles megfigyelő készség, hogy lá ssuk korunk euró pai tá rsadalmainak,
valamint a magyar tá rsadalomnak a vá lsá gtü neteit, és elgondolkozhatunk, mi
okozhatta ezt a lelkekben és a kö rnyezetben bekö vetkezett pusztulá st. É s nem
já runk messze az igazsá gtó l, ha azt mondjuk, hogy az emberek, aká rcsak Euró pa, hűtlenek lettek gyö kereikhez, azt gondolvá n, meg kell hozniuk ezt az á ldozatot az új kor új kihívá saihoz alkalmazkodva.
Mi, akik bencés gimná ziumban tanultunk, hisszü k, hogy nem létezik olyan
ellentét a benedeki gyö kerek és a mai problémá k kö zö tt, amelyeket kiművelt és
értékeiket jó l ismerő emberfő k ne tudná nak nemcsak feloldani, de olyan p éldá t
adni, amely má sok szá má ra is kö vethető lehet.
Tudjuk azonban, hogy az egyén gyenge, a kö zö sség viszont erő s. Ez, valamint
a hit az emberben lévő jó ban, minden ember egyediségében és meghívottsá gá ban a legfontosabb, amit Szent Benedek 1500 év tá vlatá bó l ü zen nekü nk.
Célunk tehá t egy kollégium létrehozá sa, amely lehető séget nyújt a bencés
gimná ziumokbó l kikerü lő knek arra, hogy kapcsolatban maradjanak egym á ssal
és Alma Materü kkel, így ő rizve meg gyö kereiket, valamint magas szintű, az
egyetemi alapképzést meghaladó ismeretek szerzését a szakmai érdeklő désnek
és az á ltalá nos műveltségnek megfelelő en, amely képessé teszi ő ket a korunkban az emberek sorsá ban és a tá rsadalomban feszü lő ellentétek példaértékű
megoldá sá ban és kezelésében. Hisszü k, hogy az így megszervezett kollégium
megakadá lyozza a tehetségek elkalló dá sá t, és olyan kö zeget eredményez,
melyben az egymá st vá ltó évfolyamok á tadjá k tudá sukat az ifjabbaknak, biztosítva a problémá k egyre magasabb szintű tá rgyalá sá t és egy olyan kö zö sség
kialakulá sá t, melynek tagjai bizton szá míthatnak egymá sra sajá t életü k késő bbi
kiteljesedésekor kisebb kö zö sségü k, az orszá g, a vilá g javá ra.
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In memoriam
Vá rszeghi Gyö rgy (Bp 34)
A gimná ziumban jó tanuló , cserkész idegenvezető a gö dö llő i vilá gtalá lkozó n, jó
kardvívó , kapuvédő a futballban, vízipó ló ban, jéghokiban. A Ludovika Akadémia
elvégzése utá n kivá ló csapattiszt taná r és a vezérkarhoz beosztott tiszt voltá l.
Nem ü ltél a há taslovadra, mindig szá zadod – majd zá szló aljad – élén gyalogmenetben teljesítetted a nehéz menetgyakorlatokat.
Az ö sszeomlá s utá n a civil életben is megá lltad a helyed, a vizesnyolcastó l
kezdve, minden lépcső fokon, majd a Verseny Áruhá z vezető jeként – idegen
kö zegben is – kitűnő en helytá lltá l.
Nyugdíjba vonulá sod utá n nagy kertedet kertészként rendben tartottad.
Jó férj, apa és nagyapa, igazi vallá sos csalá dfő voltá l. Aranyos kis feleséged
jó há ziasszonyként lá tta vendégü l – cseresznyeérés idején – , a hosszú asztalná l
ü lve, osztá lytá rsaidat.
Te voltá l a legszorgosabb beteg- és temető lá togató .
Az Angelika cukrá szdá ban Te voltá l a lelke minden csü tö rtö kö n ö sszegyűlt
osztá lytá rsaidnak, kivá ló memó riá ddal citá ltad a latin, német, francia memoritereket, no meg az egykori diá kkori csínyeket. Jó ivó cimbora és viccmesélő voltá l.
Nem ismertem ná lad kü lö nb emberpéldá nyt. Sajnos, gyenge tarokkjá tékos voltá l, és nem tudtá l bridzsezni, mert nem kö tö tt le a ká rtya.
Emléked ö rö kké él szívü nkben.
Volt osztá lytá rsad és bará tod
Hajdú Jó zsef

67

└

┘

┌

┐

Terplán Zé nó (1921 – Gy 39 – 2002)
A Bencés Diá kszö vetség jeles tagja, kivá ló oktató és egyetemalapító , nemzetkö zileg is elismert tudó s, Prof.Em. Dr.h.c.mult. Dr. Terplán Zénó akadémikus
2002. januá r 16-á n tá vozott e fö ldi vilá gbó l.
Terplá n Zénó 1921. má jus 25-én szü letett Hegyeshalomban vasutas csal á dban, az evangélikus hitben nyerte el a keresztséget. Kö zépiskolai tanulmá nyait
Kő szegen kezdte, majd Győ rben fejezte be a Bencés Gimná ziumban 1939-ben.
A Jó zsef Ná dor Műszaki és Gazdasá gtudomá nyi Egyetemen Pattantyú s-Á brahám Géza professzor irá nyítá sa mellett végzett a gépészmérnö ki szakon, oklevelének megszerzése utá n 1943-ban lett ná la taná rsegéd.
1949-ben kerü lt – egyik legelső oktató ként – a miskolci Nehézipari Műszaki
Egyetemre, 28 éves korá ban má r a Gépelemek Tanszék vezető je, 31 évesen
professzor, tanszékvezető egyetemi taná r. Negyven éven á t a tanszék vezető je,
tö bb mint ö tven éven á t aktív oktató ja, 70 éves kora utá n professor emeritus-ként
is elő adó taná r. Mérnö kgenerá ció k oktató ja-nevelő je, elő adá sainak színvonalá t,
a tá blá ra két kézzel egyszerre rajzolt á brá inak precizitá sá t legendá k ö vezik.
Szakirodalmi munká ssá gá nak jegyzéke ö tszá zná l tö bb tételt sorol, ezek mintegy harmada tartozik abba a kategó riá ba, amelyben Terplá n professzor szakmai
és tudomá nyos kutatá sai eredményeit foglalta ö ssze kö nyveiben, idegen vagy
magyar nyelvű cikkeiben, dolgozataiban. Kö nyvei kö zü l kü lö n kiemelendő a Mechanizmusok, a Mechanikus tengelykapcsol ó k, a Különleges tengelykapcsoló k
c. kö nyvei. Munká ssá gá t, kö nyveinek írá sá t részben megosztotta munkatá rsaival, akiknek élmény volt vele dolgozni. Szakmai-tudomá nyos eredményeit hazai
és nemzetkö zi fó rumokon elő is adta, tö bb mint 800 elő adá sá ró l tudunk.
Tudomá nyos csúcsteljesítményei a tudomá nyos fokozatért benyújtott értekezések, melyek mindegyike ö sszegző jellegű, tö bb éves-évtizedes munka eredménye. A Budapesti Műszaki Egyetemen az Ú jfajta vízemelő kos üzemi szelepkísérletei című értekezéssel 1950-ben szerzett doktori címet; a műszaki tudomá ny doktora fokozatot A fogaskerék-bolygó művek méretezési kérdései című
értekezésével 1966-ban szerezte meg. A Magyar Tudomá nyos Akadémia levelező tagja címet 1990-ben nyerte el, székfoglaló elő adá sá t Fogaskerekek, hajtó művek, fogaskerék-bolygó művek címmel tartott. Az MTA rendes tagjaként 1995ben A gépszerkezettanró l címen tartott székfoglaló elő adá st.
Technikatö rténeti „búvá rkodá sá nak”, kutatá sainak eredményeként szü lettek
azok a kö nyvek, amelyek Pattantyú s-Á brahám Géza, Bánki Donát, Fonó Albert,
Pattantyú s-Á brahám Imre professzorró l, illetve Jendrassik Györgyrő l szó lnak.
Kezdeményező , vezető szerepe volt; írta azokat a kö nyveket, amelyek a Miskolci
Egyetem tö rténetét, mindennapos életét, a Miskolci Akadémiai Bizottsá g tevékenységét ő rzik meg az utó kor szá má ra; nagy szeretettel gondozta, írta a
Húzó tü ske-kö nyveket is.
Oktatá s- és tudomá nyszervező i munká ssá ga is kiemelkedő . Má r PattantyúsÁbrahá m Géza melletti asszisztensi évei alatt 5 évig titká ra-fő titká ra a Mérnöki
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Továbbképző Intézetnek, négy évtizedig a Nehézipari Műszaki Egyetemen a
Gépelemek Tanszék vezető je, 1952– 60 kö zö tt rektorhelyettes, 1964– 68-ban a
Gépészmérnöki Kar déká nja. 1970 ó ta (alapító ) tag a MTA Gépszerkezettani
Tudományos Bizottságban, 1963-tó l tag, 1985-tő l elnö k a Tudományos Minő sítő
Bizottság Gépészeti-Kohászati Szakbizottságban, a Gépipari Tudományos Egyesület elnö ke 1981– 1990 kö zö tt, a Miskolci Akadémiai Bizottság tudomá nyos
titká ra 1970– 90, elnö ke 1990– 96 kö zö tt.
A nemzetkö zi tudomá nyos élet elismert, megbecsü lt résztvevő je, szakmai
terü letén alakító ja, szervező je. Az International Federation for the Theory of Machines and Mechanism (IFTOMM) alapító tagja, a Magyar Nemzeti Bizottsá g
elnö ke. A kü lfö ldi elismerések kö zö tt kiemelkedő a magdeburgi „Otto von Guerike” Egyetem 1981-ben, és a Montanuniversitä t Leoben-en 1991-ben elnyert
tiszteletbeli doktori (doktor honoris causa) c ím.
Az oktató -kutató -szervező munka elismeréseként elnyert kitü ntetések kö zü l
csak a jelentő seket említve: Magyar Kö ztá rsasá g É rdemérem arany fokozat
(1950), GTE Pattantyús-díj (1958), Munka É rdemrend ezü st fokozat (1965),
arany fokozat (1977), Pro Universitäte (NME, 1981), Pro Comitatu (BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kö zgyűlés, 1992), Miskolc mj. Vá ros díszpolgá ra (1995).
Kü lö n kiemelést érdemel, hogy a Miskolci Egyetem (NME) 1989-ben – még aktív
korá ban – tiszteletbeli doktorá vá avatta, és hogy 1994-ben Széchenyi Díj-at
vehetett á t.
Terplá n Zénó professzor élete sorá n példamutató an teljesítette a szentbenedeki regula „Ora et labora”-szellemét, a Bencés Diá kszö vetség aktív tagja volt,
bará tsá got á polt a győ ri és a pannonhalmi rendhá z és gimná zium tö bb vezető jével, taná rá val.
A 2002. januá r 25-i búcsúztatá son a ró la emlékező k oktató i-tudó si teljesítménye mellett emberségét is meleg szavakkal méltattá k. Temetése reformá tus
szertartá s szerint tö rtént, a miskolci Deszka temető ben helyezték ö rö k nyugalomra.
Dr. Kovács Ferenc (Ph 57)
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Aranymiatyánk
Jézus Gëccëmá nyi kertben,
Fenn az Olajok hëgyikben,
Térgyën á llva imá dkozik,
Piros vérvel izzadozik.
Virá gszombaton este
Má ria Fiá t kérdezte:
„Jö vő héten mit fogsz tënni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”

„Há t nagypéntëkën mit fogsz tënni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyá m, egy kërësztre
Fël lëszëk én majd feszítvel.

„Virá gvasá rnapjá n mit fogsz tënni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyá m, kirá ly lëszëk,
A Jëruzsá lëmbe bémënëk.”

Te a kërëszt alatt lëszël,
Szent kezedvel el nëm érhetsz,
Szent kezedvel el nëm érhetsz,
Szűz ö ledbe le nëm tëhetsz.”

„Há t nagyhétfő n mit fogsz tënni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyá m, beteg lëszëk,
A templomba nëm mëhetëk.”

„Há t nagyszombaton mit fogsz tënni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyá m, koporsó mban
Bészá llok a gyá szos síromba.”

„Há t nagykeddën mit fogsz tënni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyá m, vá ndorolok,
Az uccá kon lë- s fëljá rok.”

„Húsvét napjá n mit fogsz tënni,
Szent Fiam, mit fogsz művelni?”
„Akkor, Anyá m, fëltá madok,
A mënnyorszá gban uralkodok.

„Há t nagyszërdá n mit fogsz tënni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
Akkor, Anyá m, hamis Júdá s
Engëm harminc pénzért elad.”

Húsvét utá n ö tven napra,
Piros Pü nkö zsd hajnalá ra,
Ekűdö m a Vigasztaló t,
A fejérszínű Galambot.

„Há t nagycsü tö rtö kö n mit fogysz tënni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Anyá m, Gëccëmá nyi kertben
Fëlmënëk az Olajok hëgyikben.”

Pü nkö zsd utá n nyó cvan napra,
Nagyboldogasszony napjá ra,
Fëlviszlek a mënnyorszá gba,
A mënnyei boldogsá gba.”
Ammënt.

Csá ngó népének. A szö veget, minden verszakot megismételve énekelte Csernik
Antalné Tampu Mária (szü l. 1945., Lujzi-Kalagor). Az első nek énekelt versszak
(fenn, kö zépen) tartalmilag az első hasá b utá n való . – Gyűjtö tte 1998.okt. 28-á n:
Jáki Sándor Teodó z OSB (Ph 47)
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Szelíd, szigorú angyal ∗ Vályi Hugó OSB (1908 – 1987)
A kö zhiedelem az angyalokat nő nemű lényeknek tartja, pedig há t az angyalok
nem nélkü liek – mint tudjuk – , a bibliai nevü k viszont kifejezetten hímnemű. Az
biztos, hogy az angyalok Isten és az emberek kö zö tt kö zvetítő szellemek, szolgá ló lények; a jó sá g megtestesítő i, ellentétben a démonokkal. A fehér ruhá s,
szá rnyas á brá zolá s a vilá gossá got és a magassá got jelképezi.
Most, amikor egykori pannonhalmi benc és igazgató mra, Vályi Hugó atyá ra
gondolok, mégsem túl nehéz ő t szelíd, bö lcs, szigorú angyalként elképzelnem,
amint lepillant a Fö ldre, s megkeresi Budapestet, Győ rt, Pannonhalmá t, Csorná t,
életének fontos á llomá sait. 1908. januá r 22-én szü letett, 1987. januá r 30-á n
hunyt el a kivá ló szerzetestaná r, akire februá r 2-á n emlékezü nk a győ ri bencés
gimná ziumban.
Valient Gusztáv a kő bá nyai Szent Lá szló Gimná ziumban érettségizett1, elvégezte a matematika– fizika szakot a Pá zmá ny Péter Tudomá nyegyetemen, s
jelentkezett bencésnek. 1935-ben szentelték pappá , s Pannonhalmá n a kispapok spirituá lisa lett, majd Kő szegen tanított. 1943– 45-ben a pannonhalmi diá kotthon rektora- és taná raként dolgozott. 1945-ben Csepelen hozta létre a bencés
gimná ziumot, mely az 1948-as á llamosítá sig csodá latos eredménnyel műkö dö tt
a „nehéznek” szá mító munká skerü letben. Rö vid győ ri és pesti lelkipá sztori munka utá n Csorná n lett plébá nos (1951– 1958), majd ismét Pannonhalmá ra kerü lt,
mint a bencés gimná zium és diá kotthon igazgató ja. 1962-tő l 1978-ig Győ rben
tanított, s rendtá rsa, Só lymos Szilveszter életrajzá nak sorai szerint „Vá lyi Hugó nak az Ú r szép ö regséget és kö nnyű halá lt adott” (Ezer év száz bencése, Pannonhalma, 1997). Szilveszter atya kö nyvében a legendá s csepeli évek kerü ltek
Hugó atya életének kö zéppontjá ba, amikor egy romos há zbó l „vará zsolt” a szü lő kkel együ tt gimná ziumot ez a szelíd, szigorú angyal, aki a legnehezebb években tudott helytá llni sok szá z, sok ezer diá k testi-lelki vezető jeként, a kiszolgá ltatottsá g, a nagy szegénység duplá n szá mító éveiben.

∗ Utá nkö zlés az Ú j Ember 2002. januá r 27-i szá má bó l.
1 1939-ben lettem első s a „Budapesti X. kerü leti Magyar Kirá lyi Állami Szent Lá szló Gimná zium”-ban, ahogyan nevét az első napon meg kellett tanulnunk. Ennek az iskolá nak
Sajó Sándor volt egykor az igazgató ja (mellszobra most is ott van a folyosó n); az ő szép
Pannonhalma-versét alá bb újra kö zö ljü k (1989-es legelső Almanachunkban olvashattuk
má r, Torda Lajos bácsi bá rmikor szívesen elszavalja nekü nk). Az 1927-ben érettségizett
osztá lybó l heten lettek papok; há rman bencések – Maró di Á rpád, dr. Jámbor Mike és
(késő bb, miutá n elvégezte az egyetemet) Vályi Hugó – , négyen pedig vilá gi papok (ez
utó bbiak egyike – dr. Bacsó János – négy évig hittantaná rom volt a Szent Lá szló Gimná ziumban.) Hugó atya matematiká t tanított nekü nk, a pannonhalmi legelső osztá lynak,
mielő tt Csepelre kerü lt. A Szent Lá szló Gimná ziumban még egy bencés érettségizett:
1937-ben Faggyas Edvin atya. – KTK
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Jó magam 1959-ben ismertem meg, akkor ker ü ltem diá kként Pannonhalmá ra.
Ott ü lt a felvételi bizottsá gban is, szemü vege hidegen villant, ha valami nem tetszett neki. Tekintélyes ember volt, tartottunk tő le. Emlékszem, egyszer elnevettem magam, mikor ebéd elő tt szoká s szerint megró tta valami lazasá gért az
egész diá ksá got. É szrevette, hogy nevetgélek, kiparancsolt, s ott kellett sz égyenszemre á lldogá lnom mellette, míg aztá n intésére csatlakoztam a tá rsaimhoz. Ha a baziliká ban ő prédiká lt a szentmisén, mindig metsző en logikus erkö lcsi
példá zatokkal élt, ha nagy ritká n bejö tt helyettesíteni matematika- vagy fizakaó rá n, megcsodá lhattuk imponá ló tudá sá t és tü relmét.
Aztá n – és errő l a kró niká k még ma sem szívesen szó lnak – „együ tt” tá voztunk, miutá n az 1956-os forradalom és szabadsá gharc ö tö dik évforduló já t 1961ben osztá lyom, a II.a olyan „sikeresen” megü nnepelte, hogy engem egy diá ktá rsammal kicsaptak az ö sszes kö zépiskolá bó l, Hugó atyá nak és tö bb taná runknak
pedig tá voznia kellett Pannonhalmá ró l, ső t a bencés szerzetbő l is. S mivel –
csak késő bb tudtuk meg – akkoriban javá ban akasztgattak Ká dá r pribékjei, még
kö nyö rü letes volt hozzá nk Isten, hogy ennyivel megúsztuk.
Egy ideig Hugó atya volt gyó ntató atyá m is – a szigorú angyal szelídségét
akkor tapasztalhattam meg igazá n. Kemény ember volt, jó taná r és kü ldetéses
pap, akibő l bá rhol a vilá gon jó pá sztor lett volna, de Isten kö zénk és magyarnak
szá nta. Ú gy mondjá k, figyelemmel kísérte író i pá lyá mat és bü szkén emlegetett.
Remélem, szó szó ló mként vá r majd odaá t, mert igazá bó l én vagyok bü szke,
hogy ismerhettem és szerethettem. Adjon Isten a magyar katolikusoknak ilyen
papokat, de kö nnyebb idő ket!
Szentmihályi Szabó Péter (Ph 63)

Pannonhalmán
Mint drá ga ékszer aranykoszorúban,
Zajló habok kö zt szirtes nyugalom:
A tá j ö lébő l égre tornyosultan
Ú gy á ll e vá r, ez ő smagyar halom.

Mint csillagfény a hangtalan nagy éjben,
Itt lélek já r az íves bolt alatt,
S tá n porszem ring a fá tylas fény ö lében,
Mely még Szent Istvá n sarujá n tapadt…

Ez itt a szenthegy: á rnyas templomá ban
– Ó, hallod-e? – egy ezredév piheg;
A múlt ká rpitjá t, sejtelmes homá lyban,
Egy lá thatatlan kéz lebbenti meg.

Ez itt a szenthegy: búsak menedéke,
Csü ggedt magyarnak biztató remény, –
E falak kö zt a munka és a béke,
Hit és magyarsá g lengedez felém.

Magyarsá g rétjén pá rá s szénaboglya,
Ő slelked érzem, ő smagyar halom!
S nekem oly jó így: csendben andalogva
Bús fejemet ö ledbe hajtanom…

Sajó Sándor
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Tálos Zoltán
1926. november 4., Lengyeltóti – 1998. február 23., Pannonhalma
Egyszerű szü lő k gyermekeként Lengyeltó tiban szü letett. Egy bá tyja volt, aki a
Don-kanyarban vesztette életét. Ő maga leventeként élte meg azokat az éveket.
Amikor Kaposvá rt elborította egy rendkívü li havazá s, sítalpakon segítették a
beszorult emberek ellá tá sá t.
Zoltá n remek síző lett, Hideghegyre já rtak, amikor még nyolc kilométert kellett
felgyalogolni a kisvasúttó l, amelynek kocsijait vaská lyha fűtö tte. Sífutó versenyeket nyert, nem volt ü gyetlen a síugrá sban, jó l ment a lesiklá s és a túrasízés,
késő bb tanítvá nyait és má s érdeklő dő t is tanított, a maga mó djá n. É vrő l-évre
sá tortá bor Nagyhideghegyen, szilveszterkor! Nappal síoktatá s és túrasízés, este
vigalom a há zban, alvá s odakint a sá torban.
Az ö tvenes évek elején intenzíven foglalkozott a kajaksporttal is. Ú j hajó típusokat kísérletezett ki, mozgá sfolyamatokat elemzett, új edzésmó dszereket
pró bá lt, tehetségek felkutatá sá ban vett részt és segített eljuttatni a vilá g élvonalá ba. A mai kajaksikerek mö gö tt az ő munká ja is ott van.
Jö tt Ö tvenhat, amikor Zoltá n a TF egyik vezető egyéniségeként kétféle tevékenységet fejtett ki: megakadá lyozta, hogy a hallgató k kimenjenek kö nnyelműségeket elkö vetni, és má sok bejö jjenek zabrá lni. Ezt két év bö rtö nnel honorá ltá k.
Szabadulá sa utá n csak hajó építő műhelyben helyezkedhetett el, mint segédmunká s. Ügyes kezével, alapossá gá val ott is boldogult.
Majd Pannonhalmá n térhetett vissza a pedagó giá hoz. Sokak szerint ő lett az
egyetlen pedagó gus, az igazi nevelő , a férfipéldakép, akit a pá terek kö zö tt hiá ba
kerestek.
Kö zel négy évtized alatt diá kok nemzedékeit tanította. Testnevelési ó rá k,
asztalitenisz és labdarúgó bajnoksá g, orszá gosan is magas színvonalú kosá rlabdaélet szervezése, vezetése, csapatok versenyeztetése, atlétikai szereplések, természetjá ró , hegymá szó , barlangá sz szakkö r, persze szinte mindenben
személyes részvétellel és példá val.
Pannonhalmá n bontakozik ki aztá n igazá n polihisztor mivolta: fotó szakkö rt
szervez, dekorá ció kat, illusztrá ció kat készít. A megépített modern mosoda kezelésére betanítja a falusi asszonyokat, és egy darabig vezeti az egészet.
Honvédelmi ismereteket kell oktatni, ezt is v égzi, némi kispuska-forgatá ssal.
Mikor a Szenthegy tö vében há zat épít és csodá s rendben tartott gyü mö lcsö st,
sző lő t telepít, az ö reg parasztok hozzá já rnak taná csért. A Pannonhalmá ra
lá togató szü lő k tő le kérnek és kapnak gyermeknevelési ö tleteket. A turista
taná rnő feleségével és há rom lá nyá val példá s csalá di életet élt.
1960-as években szü letett meg a Pannonhalmi hegymá szó kö r. Ez is Zoltá nos
stílusban. Hangsúly nem a má szó techniká n és a teljesítményhajhá szá son, ha-
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nem a természet, a hegy tiszteletén és a vö lgyben is folytató dó kö télpartnerségen. A régi BETE hagyomá nyok szerint, Komarnicki Gyula szellemében.
Első Tá trai túrá já ra még '56 nyará n jutott ki. '60-tó l elő adá sokon vetítette nagyszerű diá it és oszlatta a hegymá szá st ö vező félreértéseket, homá lyt. Kivá ló
elő adó volt és szuggesztív elő adá saival lebilincselte hallgat ó sá gá t, ezúton szá mtalan hívet és érdeklő dő t szerzett a hegymá szá snak. '61 nyará n híveivel együ tt
drukkoltak, hogy kiengedik-e a Tá trá ba. Ekkor még a szocialista orszá gokban
sincs útlevél, úgynevezett cseretúrá ra lehet menni, kö zö s papírral, odakint vezető vel. De a Tá trá ban még ott já rhatott má szhatott az ember, ahol akart, hegymá szó sá tortá borok voltak a Poprá di- és a Zö ld-tó ná l, és má sutt is tűrték a
sá trazá st. Két új tá trai útjá t említi a Komarnicki kalauz:
Tátra-csú cs, Ny-fal, a fal jobb oldali bord ája, (Bakos K., Karlovitz K., Kelemen
P., Kovács T. és Tálos Z., 1965. augusztus 20.),
Sárkány-fal, É Ny-gerinc a Sárkány-fal-csorbábó l, (Szilágyi S. és Tálos Z.,
1967. jú lius 12.)
Aztá n jö tt a betétlap-útlevél, majd a piros és a kék útlevél. Innentő l képtelenség részletes kró niká val szolgá lni. Zoltá n tö bb mint szá z Tá tra túrá t tett. Tá borvezető ként, néhá ny partnerrel, kettesben, nyá ron és télen, sá torral és menedékhá zban, gyalogtúrá n és nehéz má szá sokon, az egész hegységben. Majd: 1971tő l az Alpok! Elő bb motorkerékpá ron, majd Trabanttal. Bernina (Piz Morteratsch,
Bellavista, Piz Palü , Bianco gerinc), Mont Blanc (Grand Flambeau, Aiguille
d'Enteréves, Dent du Géant, Rochfort gerinc), Matterhorn, Michabel Dom, Grossglockner, Berner Oberland (Aletschorn, Gr ü nhorn, Grü negg, Jungfraujoch),
Wallis (Monte Rosa, Alphubel). Nagy klasszikus t úrá k, az á llandó hű tanítvá nyokkal. Tö bb túra a Dachstein csoportban – halá la elő tt még há rom éve is fent
já rt a Dachstein csúcsá n. Mindekö zben jutott ideje és energiá ja a Júli-Alpokra, a
Fogarasi havasokra, a Kirá lykő re is.
Hegyivezető t soha nem vett igénybe. Ő lett sokak Hegyivezető je, példamutatá sá val.
Cikk:
Tálos Zoltán: Pilis mészkő szikláin. (Szivá rvá ny, A Magyar Hegymá szá stö rténeti Tá rsasá g nem hivatalos lapja, VI. évfolyam, 1. szá m, 12-20. o.)
Irodalom:
Karlovitz Kristó f: Tálos Zoltán. (Szivá rvá ny, A Magyar Hegymá szá stö rténeti
Tá rsasá g nem hivatalos lapja, V.-VI. évfolyam, 1. szá m, 83-85. o.)
Részlet Tálos Zoltánnal 1987. má rcius 28-á n pannonhalmi otthoná ban hegymá szó pá lyafutá sá ró l készített hangfelvélelbő l. (Szivá rvá ny, A Magyar Hegymá szá stö rténeti Tá rsasá g nem hivatalos lapja, V.-VI. évfolyam, 1. szá m, 86-87. o.)
Forrás:
Karlovitz Kristó f, személyes kö zlés
Neidenbach Ákos, személyes kö zlés
Dr Komarnicki Gyula, A Magas-Tá tra hegyvilá ga, Budapest 1985., 2. kiadá s
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Kelemen Krizosztom (Hahót, 1884 – Pittsburg, 1950)
Köszöntő
Tisztelt Emlékező Közösség!
A Pannonhalmi Pándzsa Klub és a magam nevében köszöntöm az Emlékkő
avatásán megjelent szervezeteket és magánszemélyeket.
Külön köszöntöm
Pannonhalma város lakó it,
polgármesterünket: Pánczél Benedek urat,
a Pannonhalmi Fő apátság képviselő it,
a Fő apátság perjelét: Hortobágyi Cirill atyát, valamint a megjelent bencéseket,
akik közül többen személyesen ismerték Kelemen Krizosztomot,
a Bencés Diákszövetség elnökségét és tagságát,
Hahó t, Nyalka, Ravazd és Győ rság polgármesterét, valamint
a környező településekrő l idelátogatott tisztelő ket.
Márai Sándor írta Napló – 1944 című kö nyvében:
„Egy sá rgacsillagos gyerek, kinek szü leit és nagyszü leit vagonban elhurcoltá k
a lengyel deportá ció s telepekre - a gyerek megmenekü lt s egy intézetben él -, a
vasá rnapi ü nnepségen verset szaval. Nyolc éves. A verset ő vá lasztotta. Ezt
szavalja:
Magyar vagyok, magyarnak születtem,
Magyar nó tát dalolt a dajka felettem,
Magyarul tanított imádkozni anyám,
É s szeretni téged, gyönyörű szép hazám.
- s a néhá ny ember a teremben, aki ismeri a gyerek sors á t, sá padtan ü l. A hideg
végigszaladt a hallgató k há tá n.”
Azért, hogy az ehhez hasonló esetek és helyzetek minél kisebb szá mban
forduljanak elő a XX. szá zad kö zepén, Magyarorszá gon, oly sokat tett a zalai
Hahó ton szü letett Kelemen Ferenc Krizosztom egykori pannonhalmi fő apá t, ami
ö nmagá ban is indokolná , hogy nevét kő be véssék.
1996. szeptember 6-á n II. János-Pál pápa já rt telepü lésü nkö n. Ekkor Zsebedics Jó zsef kanonok úr – az egyik szentmisén – így kezdte prédiká ció já t: „A
szü leim mindig azt mondtá k nekem, hogy legyek bü szke szü lő fö ldemre, mert ezt
a fö ldet szent emberek lá ba taposta." Pannonhalma és Győ rszentmá rton fö ldjét
nem csak az ezer év alatt itt já rt szentek jelenléte szentelte meg. Voltak olyanok,
akik a szó á tvitt, de mégis mélyértelmű jelentése értelmében voltak szentek, azaz tiszteletre méltó ak. Ezek kö zö tt talá ljuk Kelemen Krizosztom fő apá tot is.
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A fasizmussal és a nyilasuralommal szembeni magyar katolikus ellen á llá s
kimagasló alakjaként olyan elévü lhetetlen érdemeket szerzett, ami szü kségessé
teszi, hogy a kolostorok falain kívü l is mementó á lljon emlékének ébrentartá sa
végett, és megteremtsü k annak lehető ségét, hogy bá rmikor, bá rki leró hassa,
kifejezhesse tiszteletét. Ezen kívü l emlékeztetnü nk kell az utó kort arra, hogy
tö rténelmü nk sorá n a legnehezebb idő szakokban is voltak, akik emberek maradtak az embertelenség idején és ehhez hitü k adta az erő t.
Az egykori Győ rszentmá rton, ma Pannonhalma vá ros lakó inak kü lö nö sen okuk
van, hogy megkü lö nbö ztetett tisztelettel adó zzanak az elő tt a fő pap elő tt, aki a
Szá lasi-féle nyilas hatalomá tvétel elő tt egy nappal a Pannonhalmi Fő apá tsá got a
Nemzetkö zi Vö rö skereszt védelmét bíró gyermekmenhellyé alakította. Ez a
védelem megmentette a fő apá tsá g kö rnyezetében lévő telepü léseket a frontá tvonulá s borzalmaitó l, és biztosította a menedék jogá t és lehető ségét az arra
rá szoruló knak.
Ahogy Szent Má rton kö penyének egy darabjá t és Szent Lá szló fejereklyéjét az
egykorúak a csatá kban a győ zelem reményében elö l hordoztá k, úgy a pannonhalmi szerzetesek Kelemen Krizosztom vezetésével és a bencések jelszava (a
„PAX” - béke) és jelmondatuk („Ora et labora” - Imá dkozzá l és dolgozzá l!) szellemében jelképesen a vö rö skeresztet vitték maguk elő tt… és győ ztek! Győ zelmü k
azt jelentette, hogy fizikai és szellemi értelemben megmaradt - a magyar á llamisá ggal egyidő s - Pannonhalma.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Hő sö k Vasá rnapja elő estéjén, ü nnepségü nk elején a sajá t nemzedékem
nevében megköszönöm – ez bizony nem tö rtént meg az elmúlt ö tven évben –
Kelemen Krizosztom fő apátnak és bencés rendtársainak, hogy személyes tekintélyü ket latba vetve megmentették, illetve megmenekítették szá munkra szü lő fö ldü nket, valamint szü leinket és nagyszü leinket. Ezen kívü l olyan példá t mutattak szá munkra, ami - mai, fogyasztó i vilá gunkban is - arra int, hogy a pillanatnyi
ö rö mö k hajszolá sa helyett a má sik emberért való á ldozathozatal teremt értéket
és ment meg javakat.
A kö zelmúltban volt ö tven éve, hogy ö nként vá llalt, de szü kségszerű szá műzetésben, az Egyesü lt Államokban elhunyt a Pannonhalmi egyh á zmegye fő pá sztora és a magyarorszá gi Szent Benedek Rend fő apá tja. Ez az alkalom késztette a
loká lpatrió ta Pannonhalmi Pá ndzsa Klub egyesü letet arra, hogy a Fő apá tsá ggal
és a Bencés Diá kszö vetséggel karö ltve, a vá ros ö nkormá nyzata, valamint a
Nemzeti Kulturá lis Ö rö kség Minisztériumá nak minisztere és sok-sok magá nszemély tá mogatá sá val emlékművet á llítsunk azon a telepü lésen, amely tö rténelmi
tá vlatbó l is magá n hordja Kelemen Krizosztom keze nyomá t.
A megvaló sítá s sorá n azt tapasztaltuk, hogy mindenki há lá val és mély tisztelettel emlékezik arra a személyre, akinek emlékkö vét rö videsen leleplezzü k.
Siska Gábor (Ph 82)
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Az egykorú é s jelenkori sajtó, valamint szemtanú k
Kelemen Krizosztomról szóló írásaiból
Nemzeti Ú jság (1944. januá r 13.): Kelemen Krizosztom 60 éves
Kelemen Krizosztom gazdag egyénisége mintegy ö sszefonó dik a bencés
szellemmel, amely az „ora et labora”, imá dkozzá l és dolgozzá l jegyében nagy
szent kirá lyunk alapítá sa ó ta az élet minden terü letén szolgá lja a magyarsá g
lelkét. Pannonhalma mintegy megtestes ítő je annak a keresztény szolgá latnak,
amelyet a bencés rend hazá nkban ezer éven á t s most má r 1929 ó ta Kelemen
Krizosztom atyai irá nyítá sa és gondoskodá sa mellett végez. Kelemen Krizosztom pedig a bencés szellemet testesíti meg ö nmagá ban, amikor jelentő s részt
kér magá nak a nagy rend nemzetszolgá latá nak minden á gá bó l. Az ü nneplésbő l
rendjén kívü l részt kér nemcsak a katolikus tá rsadalom, hanem az egész
magyarsá g, amely igazi megbecsü léssel és szeretettel kö szö nti a 60 éves
Kelemen Krizosztomot.
Kilencszáz (1944. januá r)
Kelemen Krizosztom finom aszkéta alakja, tiszta egyénisége való ban azt az
ő si bencés szellemet idézi, amelynek lényege: imá dsá g és munka. Isten felé
só vá rgó igazi szerzetes ő , nincs benne fö ldi hiúsá g, életét betö lti az egyetlen és
legfő bb Ú r szolgá lata és a magyar kö zö sségért végzett, pihenést, fá radtsá got,
ellankadá st nem ismerő munka.
Szentmárton Né pe (1944. Nagybö jt): Tartsd meg Isten…
Való ban kivételes életút az ö vé. A zalamegyei Hahó t kö zség csízmá s kis elemistá já tó l a keszthelyi premontrei gimná zium kitűnő diá kjá n keresztü l vezetett ez
az út a pannonhalmi szerzetesnö vendék imá dsá gos és munká s cellá já hoz, hogy
a nyalkai plébá niá n és a taná ri katedrá n keresztü l a fő apá ti székig íveljen. A
magyar kirá lyi titkos taná csosi cím és a Magyar É rdemrend nagykeresztje nem
csak szá rmazá sá ban, hanem a lelkében is ízig-vérig magyar egyhá zfejedelem
nemzetmentő munká já nak elismerése. Mint finom érzékű nevelő t és tudó s
taná rembert érte az a kitü ntetés, hogy az Orszá gos Kö zoktatá si Taná cs elnö ke
és a Magyar Tudomá nyos Akadémia igazgató taná csá nak tagja lett.
Hets Auré lián nem publikált é letrajzírása: Kelemen Krizosztom (1884– 1950)
Súlyos pénzeket utalt ki a fő apá t a há borús segélyakció kra, a katolikus diá kotthon-mozgalomra, a menzá kra, tandíjkedvezményekre, a katolikus sajtó ra, a
hadiá rvá k és bombaká rosultak felsegélyezésére, kultúrsegélyekre. Krizosztom
fő apá t keresztény szolidaritá sá nak konventü lésrő l-konventü lésre ez volt a
vissza-visszatérő szava: nem zá rkó zhatunk el a kérés elő l!
Gyújtott szavá val, fellobogott a tettek, az elgondol á sok tü zében. Maga is á llandó an égett a problémá k fergetegei kö zö tt. Tele ideá kkal, sokszor túlzott optimiz-
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mussal. Mint minden nagy ember, a nyugtalans á g, a vá gyak embere volt. Hivatá studatá nak tö rténelmi gyö kerei voltak. Magá ró l megfeledkezett, mikor népének, nemzetének, rendjének, hazá já nak, tisztségének sorsá ró l volt szó .
Szapudi András: A pannonhalmi menedék
Géza fejedelem alapította a kolostort Szent Má rton hegyén, de aká r a magyar
á llamnak, Pannonhalmá nak is Istvá n kirá ly épített olyan fundamentumot, amelyet nem bírt elmosni a tö rténelem hullá mverése. Valahá nyszor ellenség kö zeledett, a kö rnyék népe a bá styá k mö gö tt keresett védelmet. A tatá rjá rá s idején
példá ul Oros apá t a felfegyverzett atyá kkal és Sokoró alja jobbá gynépével együ tt
sikeresen szá llt szembe Batu portyá zó fegyvereseivel. Legutó bb 1944-1945-ben,
a nyilas terror hó napjaiban szolgá lt menedékü l a kolostor asszonyoknak és gyermekeknek, a fasizmus ü ldö zö tteinek. A Szá lasi-puccs utá n napró l napra nő tt a
befogadottak szá ma. 1944 kará csonyá n nyolcszá zan, késő bb há romezren tartó zkodtak Pannonhalmá n a kolostor és a hozzá tartozó tanintézetek rendes létszá má n kívü l. Nyugat-Duná ntúl, kü lö nö sen Győ r kö rnyéke sokat szenvedett ez
idő tá jt. Pannonhalma megó vta menekü ltjeit a halá lfejes kü lö nítményektő l.
A kö zépkori vá r a má sodik vilá ghá ború haditechniká já val és a fasiszta kü lö nítmények gonoszsá gá val szemben csekély védelmet nyújtott volna, ha Kelemen
Krizosztom fő apá t nem mozgat meg minden kö vet, latba vetve bel- és kü lpolitikai
ö sszekö ttetéseit, a humá num jegyében.
A Nemzetkö zi Vö rö skereszt védelme nő kre, gyermekekre, kiskorú fiatalokra
vonatkozott. Katonaszö kevényeket, illegalitá sba vonult férfiakat veszélyes volt
befogadniuk. Ennek ellenére – kü lö nö sen a legkritikusabb napokban – elbújtattá k az életveszélyben levő férfiakat is. De fő képp nő ket és gyermekeket oltalmazott Pannonhalma a faji tö rvények halá los veszedelmétő l. Ide menekü lt a
pomá zi á rvahá z is. A rektori hivatal á ltal létesített ó vodá ban képzett ó vó nő k foglalkoztak a gyermekekkel. Szü kség volt csecsemő otthonra is, ahol az édesanyá k
felvá ltva vigyá ztak a kicsinyekre. Elemi iskol á t is műkö dtettek.
A kö rnyékbeli nyilasok kezdettő l gyűlö lkö dve nézték a Nemzetkö zi Vö rö skereszt messzire virító tilalomjelét. Terrorakció kat nem mertek ugyan elkö vetni a
kolostor ellen, de mindent megtettek az ért, hogy a Pannonhalmá n tartó zkodó fiatalokat a kezü kbe kaparintsá k. Mintegy szá z leventekorú diá kró l volt szó , akik
kö zü l sokan, a faji tö rvények miatt, á lnéven éltek a kolostor interná tusá ban. Pannonhalma eltö kélte, hogy nem adja fiait.
Dr Gulyás Ferenc Győ rszentmá rton helyettes vezető jegyző je (Szabad Győ r,
1945. június 28.): Ami a „győ rszentmártoni csendélet”-bő l kimaradt
Állítom, hogy Győ rszentmá rtonban tiszteletreméltó nemzeti ellená llá s lappangott a nyilas operett-uralom idején és ebben hatalmas segítségü nk volt a pannonhalmi fő apá tsá g és az ott székelő Nemzetkö zi Vö rö skereszt. Ennek tulajdonítható , hogy a nyilas terror csak erő sen megtépá zva tudta akaratá t keresztü lhajtani. Leventéink mentsvá ra a pannonhalmi „bü szke fellegvá r” volt, de otthona
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és megmentő je volt 3000 magyar életnek is a harcok kritikus napjaiban, amikor
az a fő apá t, aki Szá lasit ismételt kísérletei dacá ra sem volt hajlandó fogadni,
sarkig tá rta a fő monostor kapuit messze kö rnyék mindenrangú menekü ltjének.
Zalai Napló (2000. november 1.): A Világ Igaza Hahó ton született
Idén félszá z éve annak, hogy kolostora patró nusa, Tours-i (Sabariai) Szent
Má rton ü nnepnapjá n, ö rö k nyugalomra helyezték az emigrá ció ban 1950. november 7-én elhunyt Kelemen Krizosztom pannonhalmi f ő apá tot. Emléke má ra kezd
elhalvá nyulni; bá r „még túlsá gosan kö zel van ahhoz, hogy feledésbe ment volna
rendkívü l rokonszenves, minden nemesért és szépért lelkesedő egyénisége”.
A Zala megyei Hahó ton szü letett 1884. januá r 10-én. A szegények sorsa jutott
neki, ami segítette abban, hogy kifejlő djö n benne az a mérhetetlen humanizmus,
ami a magyar tö rténelem egyik legnagyobb alakjá t formá lta belő le.
A há ború borzalmainak bekö szö ntével há borús segélyakció kat szervezett.
Kü lö nö s gondja volt a diá kotthonokra, itt ugyanis leventekorúakat lehetett megmenteni a nemzetnek. A má sodik nagy vilá gégés idején olyan ritka – vagy meg
nem ismételt – humanizmusró l tett tanúbizonysá got, ami a magyar tö rténelem
legnagyobb alakjai kö zé való felemelését és nemzetmentő cselekedeteinek
ébrentartá sá t indokolja és igazolja. Akkor – s talá n épp ezért – lett ő ember az
embertelenségben, mert a vilá ghá ború retteneteitő l akarta megmenteni az embereket, és nem abba belehajszolni ő ket.
Kelemen Krizosztom fő apá t elévü lhetetlen érdeme, hogy sikerü lt megszerveznie a Nemzetkö zi Vö rö skereszt védelmét Pannonhalmá nak, és a védelem ideje
alatt felvá llalni és lebonyolítani az ember- és értékmentést. A svá jci kö zpontú
szervezet oltalma alá helyezte azt az épü letegyü ttest, mely messze néző , karcsú, zö ldkupolá s tornyá val Pannó nia szent hegyérő l hirdet, kö zvetít egy ezeréves tö rténelmet.
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„Emlé kezel-e, Kelemen Krizosztom?”∗
Tisztelt Ü nneplő , Emlékező Közösség, tisztelt, kedves Lajos Bácsi, tisztelt Polgármester Urak, tisztelt Pannonhalma városi és környékbeli, valamint távolabbró l
jött Lakosok, tisztelt, kedves Andr ás fő apát ú r és Cirill perjel atya és megjelent
Bencések, tisztelt Meghívó ink, Pannonhalmi Pándzsa Klub Vezető sége és tagsága, tisztelt, szeretett bencésdiák-társaim, a Diákszövetség Elnökségével!
Kelemen Krizosztom fő apát ú r itt van most velü nk. Szó lítsuk meg ő t magá t, így
emlékezzü nk együ tt a – részben – együ tt eltö ltö tt napokra, hetekre, hó napokra… , évekre. Torda Lajos bá csi pedig legbenső bb tá rsa volt má sfél évtizeden á t
Krizosztom fő apá t úr életének, ismerő je gondjainak, testi gyarló sá gainak, lelki
nagysá gá nak, ő hitelesíti az itt elmondott és elmondandó gondolatokat.
Kö szö ntü nk Téged is, Krizosztom Fő apá t Ú r, kö rü nkben, kérü nk, segíts az
emlékezésben.
Emlékezel-e, Kelemen Krizosztom, honnan indult ál?
Emlékezel édesanyá dra, a kis zsellérfalura, szegény ková csmester édesapá dra, ki szü letésed elő tt á rvá n hagyott? É s emlékezel, hogy itt, Szentmá rtonban, a
hegy lá bá ná l és oldalá ban, hasonló an az akkori budapesti Tabá nhoz, részben
fö ldbevá jt viskó kban húzó dtak meg az emberek? Zsigereidben érezhetted a fö ld
szorítá sá t, a betevő falat ízét, kevéske voltá t, – ugye ez ö sztö nzö tt szociá lis
munká dban? Ugye ez képesített arra, hogy a magyar katolikus egyhá z két szociá lis érzékű fő papja kö zü l – a má sik Prohá szka Ottoká r volt – az egyik Te légy?
Emlékezel a nyalkai híveid szá má ra elő készített há zhelyszerzési akció dra,
amelyet meghiúsítottak? Emlékezel, hogyan mentetted meg igazsá gtalanul meghurcolni akart nyalkai híveidet egy ideiglenes, de tö rvényesnek bizonyult fö ldbérlet-akció sorá n? Emlékezel, hogy feljelentettek az egyhá zi ható sá gokná l,
amikor – késő bb – a bodrogolaszi-kö rnyéki ajá ndékbirtokbó l akartá l embereket
tisztességes, elérhető á ron fö ldhö z juttatni? Hogy az egészrő l az volt a – katolikusnak mondott – sajtó véleménye: „Nem egyedü l a fö ldhö z való juttatá s szolgá lja a nemzet fennmaradá sá t, a népszaporulatot”. Hogy – mindenek ellenére
is – mindig az elesettek mellé á lltá l, hiszen ezt írhattad magadró l a nyalkai
plébá nia historia domusá ba: „A lelkésznek kijutott a kommunizmus alatt megbotlottak védelmébő l… ”
Emlékezel-e, Kelemen Krizosztom, magyar egyházad, a magyar katolikus társadalom akkori állapotára?
1911-ben a Katolikus Nagygyűlésrő l ezt írtad: „Ú gy éreztem, hogy a katolikus
tá rsadalom lélegzetvételét hallom… , hogy az élet á rama végigvonaglik e nagy
∗ Emlékbeszéd a Kelemen Krizosztom tiszteletére emelt emlékmű leleplezésekor Pannonhalmá n, 2001. má jus 26-á n
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tö megében egész a mostani idő kig lomha hullá nak vélt testen.” Emlékezel.
mennyit tettél e test mozgékonnyá tételéért? Mennyi írá st tettél kö zzé, há nyfelé
mondtá l beszédeket, há ny embert – ún. „nagy embert” is – mozgó sítottá l a cél
érdekében? Elkezdted Pá pá n, majd a nyalkai tíz év utá n Budapesten folytattad.
Kedvességeddel megnyerted céljaidnak a legfő bb illetékeseket is, – ezek a célok
a magyar katolikus egyhá znak és a magyar bencés rendnek a céljai voltak…
Emlékezel-e, Kelemen Krizosztom, ökumenikus törekvéseidre?
Ez persze akkor, a kezdetek kezdetén, nem a mai értelemben vett ö kumenizmus volt. Azt kellett elérni, mint írod: „Az orszá g híveinek felekezetre való tekintet nélkü l lelki egységre kell tö rekedniü k, hogy a kö zelgő ateizmus ellen eredményesen vehessü k fel a harcot.” Ez a gondolatod volt az alapja – Prohá szka
pü spö k szavaival – a „szivá rvá nyhídnak Pannonhalma és Debrecen kö zö tt”.
Emlékezel-e, Kelemen Krizosztom, a tanító szerzetesrendek akkori viszonyaira?
Hogyan zajlott a tanító szerzetesrendek há zaiban az élet? Mindenki tudja:
komoly, elhivatott taná rok voltak, éltek-haltak diá kjaikért… Késő bb így vallottá l
sajá t szerepedrő l a szerzetesi reformmal kapcsolatosan: „Ami az én reformer
voltomat illeti, mindent elkö vettem, hogy a régi fogadalmasokra ne tegyen az
egyhá z tö bb terhet, mint ami fogadalmaikb ó l szü kségképpen folyik… ”
Emlékezel-e, Kelemen Krizosztom, az egyházi nagybirtokok akkori gazdas ági és
társadalmi helyzetére?
Emlékezel, milyen á llapotban, szinte a cső d szélén já rtak a rendi és az egyéb
egyhá zi nagybirtokok? Hogy mekkora volt az adó ssá g, mikor á tvetted az irá nyítá st? Hogy első intézkedéseid kö zé tartozott rendtá rsaid kö zü l szakembereket
képeztetni, akik – „gazda szeme hízlalja a jó szá got”-alapon – irá nyítsá k a gazdasá got? Hogy ez a tevékenység egyértelmű sikert hozott? Hogy szakembereidet
– rendtá rsaidat – ugyanezen célokra má s egyhá zi birtokosok is „kö lcsö nkérték”?
Hogy ez minden sikerével együ tt még csak a jéghegy csúcsa volt, hiszen a fö ld
népével nem volt mó d igazá n tö rő dni? Kis ízelítő errő l a gondró l (nem bencés
birtokró l, nem bencés szá já bó l): „Mikor jó zsá gkormá nyzó vá kineveztek, tö bbé
nem gyó ntattam; nekem ne gyó njá k meg, amit majd úgyis észreveszek, visszaélést, s akkor semmit nem tehetek … ”
Emlékezel-e, Kelemen Krizosztom, miben bizakodt ál, mire törekedtél?
Ezt írtad: „A Krisztussal Istenbe ö ltö zö tt szent életre oly nagy szü kség volna
manapsá g! Az élet kö rü lö ttü nk a durva materializmus sará ba hull vissza. … Mi
ebben a materializmusá ba belegabalyodott vilá gban a lelkiség ő rző i vagyunk.
Fellegvá runk a kolostori élet szent magá nya, amelybő l annyiszor derü lt fény a
vilá gra… ”
É s jö tt a há ború. A kö zö nséges embertelenség korszaka utá n a még borzalmasabb embertelenség, majd a legborzalmasabb embertelens ég korszaka…
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Emlékezel-e, Kelemen Krizosztom, hogyan készültél az embertelenség korszakára?
Iskolá t építettél az ég és a fö ld hatá rá n, Pannonhalmá n. Kellett a hely a leendő
sokasá gnak, aki ide fog ö zö nleni. Mint ahogyan Oros apá t a tatá r hordá knak
fegyverrel á llt ellen a kö rnyék népe védelmében – ennek legbeszédesebb tá rgyi
emléke a gyilokfolyosó – , Te a szellem fellegvárát építetted az embertelenség
bá styá já ul. Kapó ra jö tt, hogy a politikusoknak olasz gimn á zium kellett, amelyet a
napi politika és a magyar terü letek „hazatérése” miatt Komá romban szerettek
volna létrehozni. De kö zbeléptél. Búsan mondtad a bús Teleki Pál miniszterelnö knek: Az soká ig nem lesz a miénk. É s Teleki bús vá lasza: „É rtelek, Krizsó .”
Így kerü lt Pannonhalmá ra az olasz gimná zium. Magad kö ré gyűjthetted gyermekeidet, hogy megvédelmezhesd ő ket. Magam is kö zéjü k tartoztam. Ezt akkor
nem tudtam. É desapá m az ö tvenes években á rulta csak el: „Azért kü ldtü nk el
itthonró l, hogy ne együ tt kelljen meghalnunk, így biztosabban marad valaki életben a csalá dbó l.” Ezt a gondot igazolja Rédly Pali osztá lytá rsam esete. Emlékezel, Kelemen Krizosztom, a legelső pannonhalmi diá kra, aki má r elemista
korá ban kö rü lö tted sü ndö rgö tt, szeretett gyermeked volt. Szü lei 1943 november
elején nem kü ldték vissza Pannonhalmá ra… – Kará csony má snapjá n este bomba robbant budapesti laká sukkal szemben: Pali és nő vére ott haltak meg…
É s mennyire szeretted ezeket a Te gyermekeidet! É s mennyire szerették tá rsaid is ő ket, minket! Szeretett osztá lyfő nö kü nk, a boldog emlékű Danczi Villebald
atya mondta el a titkot 1957-ben, tízéves érettségi talá lkozó nkon: „Gyerekeim!
Ne haragudjatok, hogy kezdettő l fogva nagyon keményen bá ntam veletek, ez
nem a szeretet hiá nyá bó l fakadt. Krizosztom fő apá t úr, mielő tt idehelyezett, azt
mondta: Fő tisztelendő úr, ezeknek a gyerekeknek Pannonhalm á n csak anyjuk
van, mindenki az anyjuk. Fő tisztelendő úrtó l azt vá rom, hogy apjuk legyen… ”
1944 ő szén naponta tapasztaltuk: egyre tö bben vagyunk. Néhá ny ná lunk, legidő sebbeknél idő sebb fiú is jö tt, de fő leg kisebbek és persze leá nyok is. Így gyűjti
ö ssze a kotló s is csibéit szá rnyai alá , ahogyan azt Te tetted, Kelemen Krizosztom. A kolostor nagy rá csos kapujá t bezá rattad: csak tudtoddal és engedélyeddel jö hetett-mehetett bá rki is. A menekü lő zsidó hitkö zség is itt jelentkezett: nem
akartak maradni, csak a Tó rá t hagytá k itt – évtizedekig nem lehetett tudni, kik
voltak ő k, ma má r visszakaptá k legdrá gá bb kincsü ket.
Bizony má sok is be akartak jö nni (razzia stb.); kényesebb esetekben magad
mentél fő papi díszben (melyet nem szerettél) a Nemzetközi Vöröskereszt képviselő jével, Brunschweiler úrral a kapuhoz, és – megszabadítottá l minket.
Nagybö jt idején egy vasá rnap délelő tt konventmisére gyü lekeztü nk a baziliká ban. Kilián atya bekapcsolja az orgona motorjá t: azonnal megszó lalt néhá ny
hang. Mi lehet az ok? Felmá szik a sípszekrénybe, s rö videsen két nyakig poros
fiú somfordá l le onnan: egy osztá lytá rsam, Jankó Béla (édesanyá d révén szegrő l-végrő l rokonod), és egy má sik fiú (tö rténetesen egy Árpá dhá zi-rokon csalá d
ma kirá lyképesnek tartott leszá rmazottja). Ott bújtak el, há rom évvel idő sebbek
lévén ná lunk, egy rutinellenő rzés elő l. Há la Istennek, nem talá ltá k meg ő ket.
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Az ostrom idején a belö véstő l védett helyeken tartó zkodtunk: az alsó kö nyvtá rban, a monostor belső folyosó in, a gimná zium kapujá val szemkö zti kolostorszá rny alsó részein. A végén má r sok ezren. A kvadratúra folyosó i zsúfolá sig
telve voltak, alig lehetett a folyosó n tová bb lépni.
Má r nagyhét eleje volt. Egy reggel kinéztü nk az alsó kö nyvtá r ablaká n: ott, az
északnyugati sarkon á llt fö lá llítva egy német lö veg, északra fordított á gyúcső vel.
Emlékezel ugye, Kelemen Krizosztom, hogy kimenvén hozzá juk, a Nemzetkö zi
Vö rö skeresztre hivatkozva, sikerü lt elkü ldened ő ket?
Emlékezel-e, Kelemen Krizosztom, 1945 hú svétjára és a folytatásra?
Pá r nappal korá bban má r á tvonult a front. Kiderü lt az égboltunk: az embertelenség ó riá si nyomá sa aló l bizony felszabadultunk. Az allelujá s nagy feltá madá si
kö rmenetet ó riá si tö meg részvételével a vá rkerü leten ü nnepeltü k. Lélegeztü nk,
remélvén a jobb jö vő t. – Remélted, nemcsak rá nk derü lt fény. Így beszéltél nekü nk: „Tisztelendő urak, betö rtek lenn Szentmá rtonban a templomba. Elvitték a
cibó riumot. De má snap reggel kü lö nö sen csillant a napfény a kereszt lá bá ná l a
fő monostor kapuja elő tt: ott volt a cibó rium! Képzeljék csak el, mi mehetett
végbe annak az orosznak a lelkében!… ”
Feléledt az orszá g. A csepeli munká ssá g gimná ziumot akart, kifejezetten
bencés gimná ziumot. Emlékezel-e, hogy azonnal adtad gyermekeidet, a szerzetesreformban zsengédet, legjobbjaidat, azonnal, a munk á ssá g kérésére? Nem
volt kérdés, ki menjen, a legjobbaknak kellett és ő k akartak is menni. Kö zü lü k
példá ul Galambos Iréneusz atya – itt van kö zö ttü nk – igazolhatja á llítá somat.
É s emlékezel-e 46 nyará ra, az intenció d nyomá n Pannonhalmá n megrendezett nagy, regioná lis KALOT– KALÁSZ talá lkozó ra? A monostor kertjében megtartott kö zö s, csoportonkénti bemutatkozó műsorukra? A végén – a Kiliá n atya
á ltal vezényelt – ó riá si ká nonra: „Óh adj, Jézus, nékü nk békét!!!” A sok ezer ifjú
ajakró l fakadó ó riá si imá dsá g szinte az égbe lendített mindannyiunkat…
Lassan vége lett mindennek. Elhagytad Pannonhalm á t, el az orszá got. Fö l kellett
á ldozni az új, a friss vetés embereit, hogy a megfá radtabbak megmaradhassanak a maradék bencés rend oltalmá ban. De ez má r egy má sik tö rténet…
Te, Krizosztom fő apá t úr, jó atyá nk, Mesteredhez hasonló an „kiü resítetted
magad és engedelmes voltá l egészen a halá lig”, nem ugyan a kereszthalá lig, de
idegen fö ldö n, keserű kenyéren, úgy érezhetted, feledésbe merü lten, a „testi
halá lig”.
Most pedig itt vagyunk Veled, mert „in memoria aeterna erit Justus ~ ö rö kké él
az emlékezésben az Igaz”. É s kérü nk Téged, Fő apá t úr, tová bbra se hagyj el
bennü nket, gyermekeidet. Segíts, hogy gondolataid tová bbgondolá sá val, azok
megvaló sítá sá val a Te szeretteid, a fö ld népe, az emberiség, az embertelenségbő l az emberség vilá gá ba juthasson. Krizosztom fő apá t úr, kö nyö rö gj
érettü nk!
Dr. Könyves Tó th Kálmán (Ph 47)
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„Nyugtalan a mi szívü nk, Uram,
mindaddig, amíg majd
meg nem nyugodhat Benned!”∗
Bizonyá ra sokan ismerik kö zü lü nk Ady Endre 1909-ben megjelent verseskö tetének elő hangjá t. Így szó l:
„Sem utó dja, sem boldog ő se,
Sem rokona, sem ismerő se
Nem vagyok senkinek
Nem vagyok senkinek.
Vagyok, mint minden ember: fens ég,
É szak-fok, titok, idegenség,
Lidérces messze fény,
Lidérces messze fény.
De, jaj, nem tudok így maradni,
Szeretném magam megmutatni,
Hogy lá tva lá ssanak,
Hogy lá tva lá ssanak.
Ezért minden: ö nkínzá s, ének:
Szeretném, hogyha szeretnének
S lennék valakié,
lennék valakié.”
Nem nehéz meglá tni, hogy a kö ltő az emberi élet legalapvető bb problémá já t
vetíti szemeink elé művészi kö ntö sben. Hogyan is lehetne ez mellékkö rü lmény,
hiszen má r Arisztotelész megérezte, hogy még Isten is kinei de hó sz eró menon:
úgy mozgat, úgy vonzza maga felé az egész vilá gmindenséget, mint aki minden
lévő és élő szeretetének a tá rgya, s aki ezt a szeretetvá gyat ki is tudja elégíteni.
Ezért nagyon szomorú az a tény, hogy, mint P. Mateo megjegyzi, „nagyon
vá nyadt ma a tö megek szíve; nem tud szeretni, s lemosolyogja azt, akiben lel kes
szeretet él és aki szeretetét el nem rejti”. Így aztá n nagyon kö nnyű megérteni,
amit Má rai Sá ndor ír egyik regényhő sérő l: „Ez az ember negyvenéves korá ban
olyan magá nyos volt, mint egy szerzetes lehet a pusztá ban. Nagyvá rosban
∗ Az 1950. má rcius 21-i Szent Benedek-ü nnepélyre készü lt beszéd. Abban az évben, mint
harmadéves magyarszakos szeniornak, az én dolgom volt az ü nnepély megrendezése.
Jeligés pá lyá zatot írtunk ki az ü nnepi beszédre, ez egyike azoknak, amelyek nem hangzottak el, így szerző je is rejtett maradt. Dr. Dezsényi Ló ránt OSB viká rius atya véleménye a kö vetkező volt: „Kell beszélni errő l a témá ró l, és így jó l van beszélve ró la.” Ö tvenkét évig hallgatott ez az írá s, ideje, hogy megszó laljon. Ahol kissé poros a stílusa, legyü nk elnéző k a korszak efféle gyengéivel szemben. – Könyves Tó th Kálmán (Ph 47)
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éltü nk, nagy mó dban, sok ismerő sü nk, nagy tá rsasá gunk volt. Csak éppen
egyedü l voltunk.”
Azt hiszem, akiben kis tá rgyilagossá g van, el kell ismernie, legalá bb a lélek
legmélyén, ha nem is valljuk be ö nmagunknak, hogy a nagyvilá gnak ez a szeretetéhsége beférkő zö tt a kolostorokba, monostorokba is. Ez majdnem term észetes jelenség, hiszen mostansá g a kolostorok nincsenek annyira elz á rva a vilá gtó l, mint régente; s maguk a szerzetesek is a vilá gbó l való k: ott szü lettek, s
alapvető tulajdonsá gaik, lelki igényeik még ott fejlő dtek ki; s az ilyen, emberrel
ö sszenő tt tulajdonsá gok jó útra terelése, s a belő lü k fakadó lélektani problémá k
megoldá sa emberfelettien nehéz feladat, s igazi szentekhez illő élethivatá s, Istenért végzett, de emberien szó lva, kegyetlen munka.
A dolog természetébő l kö vetkezik az is, hogy ez a munka lassan megy. Ezért
lehetséges, hogy a szeretetéhség problémá ja még megvan a monostorokban;
mert a jó akarat, hogy ezt kikü szö bö lje, mindenkiben egész bizonyosan megvan.
Hogy ez a probléma: egyrészt a mohó szeretetéhség, má srészt a gyakorlati
szerető élettő l való félelem való ban fenná ll, fö lö sleges példá kkal bizonyítanom.
Mindenki talá lhat eleget, tö bbet, mint amennyit bá rmelyikü nk kö nnyen elviselhető nek tarthatna.
Ennek az á llapotnak, hogy az igazi szeretet szelleme hi á nyzik a szerzeteskö zö sségekbő l, a vilá g felé az a kö vetkezménye, hogy a vilá g nem tud honnan
példá t venni, s nem tud honnan erő t meríteni a maga problémá ja megoldá sá hoz.
Hogy pedig a vilá g szeretethiá nya míly hatalmas bajokat okozott, egészen fö lö sleges szavakkal, beszédben lefestenem bá rki elő tt is; jobban, élesebben él az
szavak nélkü l is mindannyiunk emlékezetében.
Felmerü l a kérdés, mi az oka ennek az emberi szempontb ó l nagyon aggasztó
helyzetnek, s miféle megoldá st talá lhatunk. Erre vonatkozó an legyen szabad
Szentatyá nknak, XII. Piusz pá pá nak szavait idéznem.
„Reminiscantur omnes immania illa, quae superioribus annis perpessi sumus
mala ac detrimenta, idcirco potissimum evenisse, quod divina Iesu Christi Religio, mutuae civium, populorum ac gentium caritatis altrix, non in privatam, non in
domesticam ac publicam, ut oportebat, dominabatur vitam. Si igitur ob discessum a Christo erratum est, ad eum quam primum est publice privateque regrediendum; si error fuscavit mentes, ad veritatem illam revertendum est, quae, utpote divinitus patefacta, rectum pandit ad caelum iter; si odium denique fructus
edidit mortiferos, ad christianum est redeundum amorem, qui unus potest tot lethales sanare plagas, tot formidolosa superare discrimina, ac tot acerrimos mulcere dolores.” ∗
∗ „Emlékezzék mindenki arra, hogy a sok szö rnyűség és a sok hatalmas ká r legfő képpen
azért kö vetkezett be, mert Jézus Krisztus isteni vallá sa nem vezérelte, ahogyan az szü kséges lett volna, az egyének, a csalá dok és a tá rsadalom életét. Mivel tehá t igazi eltévelyedésü nk éppen az, hogy Krisztust elhagytuk, Ő hozzá kell mielő bb, egyénenként és tá rsadalmilag is visszatalá lnunk; mivel tévedések gyö tö rték elménket, ahhoz az Igazsá ghoz
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Tehá t az egész szeretet-problémá nak oka az, hogy a lelkek, a vilá g eltá volodott Krisztustó l, aki „szelíd és alá zatos szívű”, s ki azt kívá nja, hogy aki Ő t kö vetni akarja, vegye fö l keresztjét mindennap. P. Mateo így fejezi ezt ki: „Nagyrészben az á ldozattó l való félelem, – és természetesen egy kis ö nteltség, kevélység
is az, ami a szeretet ellenes beá llítottsá got kitermelte. Az emberek félnek teljesen odaadni magukat, a szeretet pedig kifoszt ö nmagunkbó l”, mert „a szeretet a
kö lcsö nö s egymá sra hagyatkozá sban á ll”, részben az embertestvérek felé, Isten
felé pedig teljes mértékben.
E most vá zolt oknak há tterében természetesen az á ll, aki jelenleg a vilá g
fejedelme, a Sá tá n, s aki ezt mondotta ö nmagá ró l Sienai Szt Katalinnak: „Io
sono quel disgraziato che non ama – Az a szerencsétlen (pontosabban: minden
kegyelmet vesztett) vagyok én, aki nem szerethet”.
Most, hogy tudjuk má r, mi az oka a szeretetproblémá nak, adva van az egyetlen lehetséges megoldá s mó dja is: visszatérni Jézus Evangéliumá hoz. „Az Evangélium: szó ba rö gzítése annak az égő szeretetnek, amely Jézus Szívébő l fakad,
– mondja P. Mateo. – Soha senki a népet úgy nem szerette, mint Jézus. A tö megnek, melynek kedvéért a kenyeret megsokasította, ma is szü ksége van isteni tá plá lékra, amely a Mester Szívébő l fakad: az Ő jó sá gos szeretetére. A szívek
szeretetéhségét pedig csak Jézus tudja kielégíteni.”
Szent Benedek Atyá nkat ü nnepeljü k ma, ő t ü nnepeljü k az egész évben. A nagy
keresztény csalá d kö zö s jubileumi szent évében kis há zi jubileumot tart a
nyugati szerzetesség Pá triá rká já nak népe is. Szentatyá nk, XII. Piusz pá pa azt
kívá nja az egész keresztény csalá dtó l, kö vessü k az ő példá já t, hallgassuk meg
az ő tanítá sá t.
„Mert ez a Pá triá rka és alapítá sa – írja kö rlevelében – nemcsak a régi korokat
részesítette szá mtalan jó téteményben, hanem sok és súlyos tanítá st tartogat a
mai idő k szá má ra is. Igyekezzenek első sorban – amiben egyébként nem kételkedü nk – az ő széleskö rű csalá djá nak tagjai napró l-napra nagyobb igyekezettel
kö vetni fényes nyomdokait, életü kben megvaló sítani erényeinek és életszentségének példá it és alapelveit. Ennek lesz az eredménye, hogy nemcsak készséges lélekkel és eredményes tö rekvéssel felelnek meg annak az égi hívó szó nak,
amelyet felső bb ö sztö nzésre kö vettek, amidő n szerzetesi életpá lyá ra léptek;
nemcsak a legjobb mó don biztosítjá k lelkü k boldog békéjét és ö rö k ü dvö sségü ket, hanem bő séges sikerrel dolgozhatnak a kereszt ény nép kö zö s javá n és
Isten dicső ségének nö velésén is.”
„De ezenfelü l lehetetlen – folytatja a Szentatya – , hogy mindazokat, tartozzanak bá r a tá rsadalom bá rmely rétegéhez, akik figyelmesen és elmélyedve szemkell visszatérnü nk, amely, hiszen isteni kinyilatkoztatá sbó l ismerjü k, igazi utat mutat az
ü dvö sségre; s ha végü l a gyűlö let – lá tjuk – halá los gyü mö lcsö ket termett, újra a krisztusi
(keresztény) szeretetet kell élnü nk, hiszen ez képes egyes-egyedü l ilyen halá los sebeket
gyó gyítani, ily rettenetes akadá lyokat legyő zni, s annyi iszonyú fá jdalmat enyhíteni.”
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lélik Szent Benedek életét, tanítá sá t, nagyszerű életművét: meg ne ragadja az ő
végtelenü l szelíd, de rendkívü li erejű hatá sa és indítá sa, s ö nként el ne ismerjék,
hogy mai korunk is, amelyet annyi vá lsá g, pusztítá s és rombolá s dúlt fö l és tart
még mindig remegésben, megtalá lhatja ná la sebei orvossá gá t.”
Lá ssuk tehá t, hogyan oldotta meg a szeretet probl émá já t ö nmaga szá má ra, és
így milyennek képzeli el a szeretettő l buzgó szerzeteséletet; mit tanulhatunk e
téren tő le.
Elő bb má r lá ttuk a Szentatya kö rlevelébő l, hogy a probléma megoldá sa: a
Krisztus evangéliumi útjá ra való visszatérés. Szent Benedek atyá nkra vonatkozó an nincs sok bizonyítékra szü kségü nk; elég nekü nk az ő Szent Regulá ja, mely
nem má s, mint az evangéliumi élet ró mai stílusú tö rvénykö nyvbe való foglalá sa.
Nagy Szent Gergely pá pa pedig azt tanúsítja ró la, hogy ő nem is tudott má sképp
írni, mint ahogyan élt; és – Ildefonso Schuster OSB kardiná lis szavaival élve –
„S. Gregorio ricorda parecchi episodi in cui brilla la carit à di San Benedetto per i
vari bisognosi ricorsi a lui – Szt. Gergely megemlékezik néhá ny eseményrő l,
amelyekbő l szép fényben csillan meg Szent Benedek szeretete azok ir á nt, kik
valamely szü kségben hozzá fordultak”.
Szent Benedekben annyira élő volt a szeretet, és annyira mindenkinek tudatá ban volt az ő szerető szíve, hogy Dante ezt adhatta az ő szá já ba:
„Se tu vedessi,
com’io, la carità che tra noi arde,
li tuoi concetti sarebbero spressi;
ma perchè tu, aspettando, non tarde
a l’alto fine, io ti farò risposta
pure al pensier di che sìti riguarde.”

„Ha lá tná d
mint én, a kö ztü nk égő szent szerelmet,
nem rejtenéd el vá gyad tiszta lá ngjá t.
De hogy nagy célod késő bben ne nyerjed
azzal, hogy itt vá rsz: felelek, kihallvá n
lelkedbő l a szó t, mely ott félve rejlett.”

E Dante cosìrisponde:

Dante pedig így felel neki:

„L’affetto che dimostri
meco parlando, e la buona sembianza
ch’i’veggio e noto in tutti gli ardori vostri,
cosìm’ha dilatata mia fidanza,
come il sol fa la rosa, quando aperta
tanto divien, quant’ell’ha di possanza.”
(Paradiso, XXII. 31–33, 52–57)

„Az érzés, melyet elá rulsz, – felelte
ajkam – s a lélek, melyet íme lá tok
tü zeitekbő l sugarazva szerte,
bizalmamat kitá rta, mint a virá got,
mint a nap a ró zsá t, amikor kipattan
s ereje mind tö bb, kelyhe egyre tá gabb.”
(Babits Mihály fordítása)

Azért lehetett íly nagy az ő szeretete, mert hiá nyzott belő le az igazi szeretet
legnagyobb akadá lya, a felfuvalkodottsá g, a bü szkeség, a gő g. Ő maga írja a
Szent Regulá ban, hogy az alá zatossá g útjá n kiki „mox ad caritatem Dei perveniet illam, quae perfecta foras mittit timorem ”: megsemmisíti a félelmet, kü lö nö sen a ká ros emberi tekintetektő l való félelmet, a „mit szó lnak hozzá ?”-lelkü letet,
mely nem meri belső tü zének fényét kisugá rozni a melegedni vá gyó hideg
vilá gra. Pedig a vá nyadt szívű tö megeknek krisztusi melegre van szü kségü k, és
Szent Benedek igyekezett is a maga részérő l megadni mindazt, amit csak tudott.
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Szent Gergely pá pa az ő szeretetének csak éppen a legkiemelkedő bb megnyilvá nulá sait beszéli el nekü nk; há nyszor tehetett vajon jó t olyankor, mikor senki sem lá tta, mikor jobb keze sem tudta, mit tesz a bal. Nagy Szent Gergely csak
egy esetet tud mondani ró la, amikor a szigorú kö telességtudat nagyobb volt szereteténél; s akkor, éppen e miatt, az ő szent testvére, Skolasztika volt a hatalmasabb: „plus potuit, quia plus amavit ” – „tö bbet tehetett, mert jobban szeretett ”.
XII. Pius pá pa is ezt emeli ki tanítá sá bó l: Arra „int és tanít a szent Pá triá rka,
amire korunknak annyira szü ksége van: arra tudniillik, hogy Istent nem csak
tisztelni és imá dni, hanem, mint Atyá nkat, odaadó szeretettel szeretni is kell. …
S ebbő l az Isten irá nti szeretetbő l testvéri szeretetnek kell fakadnia embert á rsaink irá nt, akiket, bá rmilyen fajhoz, nemzethez vagy tá rsadalmi rendhez tartozzanak is, Krisztusban testvérü nknek kell tekintenü nk, hogy minden nemzet és
néposztá ly egyetlen keresztény csalá ddá egyesü ljö n, amelyet nem bont meg a
kü lö n érdekek elvakult hajhá szá sa, hanem egybefűz a szeretet szellemében
nyújtott kö lcsö nö s tá mogatá s és segítés.”
Ez a mi hivatá sunk nekü nk, Szent Benedek Atyá nk jubilá ló fiainak, hogy a vá nyadt szívű-lelkű tö megek elé éljü k dicső Vezérü nk nyomá ban Krisztus szeretettö rvényét az Evangéliumbó l. Egészen természetfö lö tti és magasztos ez a hivatá s, mert így az idő k folyamá n mind kevesebb ember lesz, ki Ady elő bb idézett
versét írhatja mottó ul elhibá zott életére.
Akkor nem mondhatja majd senki, hogy nincs neki rokona, ismer ő se, mert az
ö sszes emberek egy nagy keresztény csalá dban egyesü lnek, s mindenki legalá bb annyira ismeri majd a má sikat, hogy tudja, benne is az igazi szeretet
szelleme él. É s akkor egy ember sem mondhatja mag á ró l, hogy ő fenség, északfok, titok, idegenség, lidérces messze fény: mert mindenki az igazi alá zatossá g
alapjá n lobbantja lá ngra szíve szeretetének tü zét, mely megenyhíti az észak-fok
dermesztő hidegét; és nem fogja eltitkolni embert á rsai elő l lelkének szerető jó sá gá t senki sem, s mind egyek leszü nk Krisztusban, nem tá voli lidércfényű csillagokként, hanem mint méhek a kaptá rban.
S akkor nem kell majd panaszkodni, hogy nem tudunk ebben a helyzetben
megmaradni, mert nem lesz szü kség arra, hogy jobban megmutassuk magunkat
má soknak, hogy jobban lá ssá k, mennyire él bennü nk a krisztusi szeretet: mert
az igazi szeretet úgyis kiadja magá bó l azt, amit csak tud, és ennek a célnak
eléréséhez sem lesz szü kség rettenetes ö nkínzá sokra, s a feltűnési viszketegségben szenvedő k rikoltó énekeire, mert mindenki mindenkit szeretni fog, s
mindenki egymá sé lesz és mindenki Istené.
Hogy pedig mindezt Szent Benedek nyomá ban elérjü k, mint ő is megvaló sította, nekü nk is meg kell való sítanunk, hogy
„folyton-gyors kerékként” forgasson
volga il nostro „disiro e il velle
„vá gyat és célt” bennü nk „a SZERETET, mely
sìcome rota ch’igualmente è mossa,
l’AMOR che move il sole e l’altre stelle”. mozgat napot és minden csillagot.”
(Babits Mihály fordítása)
(Dante: Paradiso, XXXIII. 143–145)
Dr. Könyves Tó th Kálmán (Ph 47)
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Cserké szé letem
A Bencés Diá kszö vetség 2001. évi Almanachjá ban két cikk is szó l a cserkészetrő l: a szó já tékot nem bírvá n kihagyni, a „két Andor” írá sai. Dénes Andoré
egy orszá gjá ró kirá ndulá sró l, dr. Németh Andoré a 314. sz. Czuczor Gergely
Cserkészcsapat létrejö ttérő l, parancsnokairó l.
Dr. Németh Andort ismertem, ezúton is kü ldö m ü dvö zletemet. Ha má sutt nem,
az írá sá ban említett nó grá dverő cei cserkésztá borban (remélem, jó l pontosítom:
a Migazzi-kastá ly parkjá ban), ahol ő „vezérkari fő nö k”, azaz csapatparancsnok,
én viszont a legalacsonyabb rangú „tisztes”, azaz ő rsvezető voltam; ő érettségizett, én ö tö dikes. (Ugye emlékeztek rá , olvasó tá rsaim, hogy ez a há rom év abban az életkorban milyen jelentő s idő beli tá volsá got jelentett?)
Elnézést az elő ző katonai kifejezésekért. Mert a cserkészet tá volró l sem volt
valamiféle katonasá gra elő készítő szervezet, mint pl. mondjuk a korabeli leventemozgalom. Mi nem gyakoroltunk m ég fapuská val sem, és bá r mi is meneteltü nk, de nem katonanó tá kat, hanem népdalokat énekelve. Szá munkra a cserkészet nem a drill, hanem – az ettő l milyen tá voli! – romantika kora volt. Ennek
„olvasmá nyos” há tterét adtá k Verne, Cooper, May Ká roly művei, aztá n kö vetkeztek magasabb szinten Jó kai, Gá rdonyi, Walter Scott, Victor Hugo…
A kö nyvekben leírtak való sultak meg hasonló hangulati tartalommal a cserkészéletben: a kirá ndulá sokon, a cserkésztá borokban: amikor esténként a tá bortűz hamvadó lá ngjai mellett énekeltü k mind csendesebben – most is hallom a
fü lemben – : „Rakd meg, rakd meg, cserkészpajtá s, azt a tü zet… ”. A romantika:
az erdő k, a hegyoldalak útjain-ö svényein ismerkedve és megismerve a természet vilá gá t, virá gokat, fá kat, lá buk (és má s!!) nyomaibó l az arra já rt á llatok
fajtá it.
Mai fiatalok! Ne higgyétek, hogy mi valamiféle fellegekben já ró á lmodozó
lelkűek voltunk! Az igaz, hogy a cserkészhumor, az gyakran bizony szellemtelenü l volt szellemes. Csak egy példa: Tá bortűz melletti „humorban”, mint egy
boxringben, kihúzott kö telek. Bíró , két boxoló klottnadrá gban. Gong! A két boxoló
bemegy a ring két sarká ba, cipő t, ruhakefét és boxkrémet vesz elő , s kezdő dhet
a „boxolá s”, azaz a cipő pucolá s.
Nó tá ztunk, vidá mak voltunk, de foglalkoztunk komoly dolgokkal is. A t érképolvasá s, a nyomkeresés mellett el lehetett sajá títani az idő sebb cserkészektő l
tö bb szakma alapjait, mint pl. a k ö nyvkö tést, a ruha-, ső t a cipő foltozá st is. Aki a
gyakorlati vizsgá t letette, az a „szakmá nak” megfelelő jelzésű jelvényt hordhatott.
Ha jó l emlékszem, akinek ö t jelvénye volt, az „Bagoly”-jelvényt, akinek tíz, „Fehér
holló ”-jelvényt is viselhetett.
A cserkésztá bor két hetén belü l valamennyi ő rs 2-3 napos „hikézés”-t – mondtá k „hejkolá s”-nak is – végzett. (A szó eredetét mai napig sem tudom. Kö szö net,
ha valamelyiketek, régi cserkésztá rsak, erre vá laszt ad!) Szó val hikézni vagy
hejkolni mentü nk, minden ő rs má s-má s útvonalon, s a há rom nap alatt bejá rt
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kö zségekben a helybeliektő l „gyűjtö ttü k” a meséket, a dalokat. A hetenkénti ő rsi
gyűlések visszatérő témá ja volt a nyá ri gyűjtések feldolgozá sa. Mi, vá rosi gyerekek, így ismertü k meg a falu életét, hazá nk kü lö nbö ző terü leteit.
Amit én – sok-sok évtized tá vlatá bó l is – visszatekintve szinte a leglényegesebbnek tartok: a cserkészet jelentette a felkészü lést a késő bbi évekre, évtizedekre, a sajá t otthon kialakítá sá ra, a csalá di életre.
A cserkésztá bor élete az otthon kialakítá sá val kezdő dö tt. A sá trak felverése,
belső kialakítá sa, kö rnyezetü k elrendezése, a tá bori konyha elkészítése, az –
Uram bocsá , de mennyire fontos – „latrina” kiá sá sa (a megfelelő szélirá nyban),
ideértve annak ü lő kéjét is, a tová bbi napokban erdő rő l, mező rő l virá gok, bokrok
á tü ltetése a sá tor kö rü l (mert volt sá torszépségverseny is). Természetszerűen
nem szaká csnénik, hanem magunk fő ztü nk. Minden tá borozá si idő szakban volt
ún. „szü lő k napja”, amikor meglá togattak a cserkészszü lő k, hogy lá ssá k, tapasztaljá k gyermekeik cserkészéletét. Vittü nk, legalá bb kó stoló ként, az ebédbő l lá togató inknak is. Egyik cserkésztá rsam édesapjá t, a felejthetetlen emlékű Pomi
bá csit, azaz a strumaműtétek euró pai hírű professzorá t, Czeejd-Pommersheim
fő orvos urat is megkíná ltuk. Udvariasan elhá rította a meghívá st a kö vetkező szavakkal: „Há t, amint elnéztem, ahogyan ti a fá kró l letö rt á gakkal keveritek a levest, ahogy úgy mezítlá b lépkedtek á t a fö ldö n tá nyérba helyezett húsokon, ez
bizony tá vol á ll a szakmá mban megkívá nt sterilségtő l. De… – emelte fel vidá man mosolyogva az ujjá t – de kedves feleségemet megkérem, hogy otthon hasonló képpen fő zzö n fiunknak. Mert otthon mindenben v á logat, alig eszik, a
tá borbó l viszont mindig egy-két kiló súlytö bblettel jö n haza. Most má r értem
ennek a titká t… ”
A cserkésző rs – mint a csapat szervezeti alapegysége – a cserkésztá rsadalomban egyben valami csalá di kö zö sséget is jelentett. Az ő rsvezető szü lő i felelő sséggel és ehhez szü kséges pedagó giai érzékkel vezette az ő rsét. (Ezt megkö nnyítette az is, hogy – nyolcosztá lyos gimná zium lévén – az ő rsvezető k egyben iskolatá rsak is voltak.) Az ő rs tagjai pedig szinte testvéri kö zö sségben, de
legalá bb is életre szó ló bará tsá gok kialakulá sá val vettek részt a kirá ndulá sokon,
ő rsi gyűléseken, tá borozá sokon.
Hadd fejezzem be a cserkészéletrő l egyik élményemmel. No, nem hetven,
csak úgy húsz évvel ezelő tt tö rtént. Fodrá szná l voltam, és a mester fehér kö penyébő l kivillant nadrá gszíja, elö l a cserkészliliomos díszítésű karabinzá rral. Kérdésemre a má r idő sö dő fodrá sz bü szkén tá jékoztatott, hogy ő cserkész volt.
Szinte bemutatkoztunk: ő az „Ezermester”, én a „Czuczor Gergely” cserkészcsapatban. S meséltü nk egymá snak a kü lö nbö ző cserkésztö rténeteket, emlékeinket.
Rég volt, nagyon rég volt. Ám ahogyan ezeket a sorokat írom, mintha tegnap
lett volna…
Budapest, 2002.má rcius 16.
Dr. Károly István (Bp 40)
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Dr. Csizmadia Andorra (Gy 28) emlé keztek∗
Győ rben szü letett és győ ri bencés diá k volt Csizmadia Andor professzor, hazá nk
legkiemelkedő bb ö sszehasonlító jog- és kö zigazgatá stö rténeti kutató ja, akinek
életérő l, munká ssá gá ró l a minap emlékeztek meg a PSMK-ban. Az 1985-ben
hetvenö t évesen elhunyt jogtudó s élete nem szűkö lkö dö tt fordulatokban. Szakvizsgá i letétele utá n Győ r aljegyző je és kulturá lis elő adó ja volt, népjó léti ü gyosztá lyt szervezett Kolozsvá rott, volt polgá rmester Nagybá nyá n. 1956-bani kinevezését kö vető en az Állami Egyhá zü gyi Hivatal jogi taná csadó jaként sokszor
kö zvetített a Szentszék és a kormá ny kö zö tt.
Tanított az egri jogakadémiá n, az ELTE alkotmá nyjogi tanszékén, végü l a
pécsi tudomá nyegyetem jogtö rténeti tanszékén lelt megbecsü lésre, ahonnan
mint a jogi kar déká nja vonult nyugdíjba. Feleségével há rom gyereket nevelt fel,
és olyan magas szintű tudomá nyos kutató munká t végzett, melynek elismeréseként kitü ntette tö bbek kö zt a bécsi egyetem, levelező tagjá vá vá lasztotta az
Osztrá k Tudomá nyos Akadémia, díszdoktorá vá avatta a krakkó i Jagelló Egyetem. Szerkesztette és jó részt ő írta a napjainkig négy kiadá st megért „Magyar
á llam- és jogtö rténet” tankö nyvet, egy élet munká já val alkotta meg „A magyar
kö zigazgatá s fejlő dése a XVIII. szá zadtó l a taná csrendszer létrejö ttéig” című
monográ fiá t. Fiatal győ ri tudó sként kutatá sait Győ r múltjá nak feltá rá sá val kezdte,
cikkei a Győ ri Hírlapban, a Győ ri Nemzeti Hírlapban és a Győ ri Szemlében jelentek meg. Tö bbek kö zö tt írt a bácsai prediális székrő l, és megírta Győ r kü zdelmét
a kirá lyi vá rosi rangért is. A magá t mindig győ rinek valló jogtudó s és taná r alakjá t
pá lyatá rsa és bará tja, dr. Horváth Pál tanszékvezető idézte meg. – N. M.

∗ Utánközlés a Győ ri Kró nika 2001. december 6-i számábó l. – Részlet a cikket küldő Szilá gyi Ákos
(Gy 89-es diáktársunk édesapja) levelébő l: „A jövő évben várható an ismét önálló győ ri jogászképzés
szellemi megalapozásához szerveztünk az Apor Vilmos Népfő iskolá n belül elő adást Csizmadia Andorró l. É rdekessége, hogy munkatársa és volt barátja tartotta, aki kálvinista. Sikerült olyan témát is
megtudnunk tő le, mint az Á EH-hoz fűző dő munkakapcsolat. Ezt a püspöki karbó l kezdeményezték és
nehezen vállalta, de a lehető legkedvező bb megállapodás érdekében.” – (A szerk.)
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Magyar verbiták missziója a Fü löp-szigeteken∗
A fü lö pszigeteki szigetvilá g felfedezése 1521-ben tö rtént Magellan Ferdinand
vezetése alatt. Ez magá val hozta a kereszténységgel való első érintkezést. Az
első szentmisét 1521 má rcius 31-én Cebu szigetén húsvétvasá rnap ü nnepelték.
Ágostonrendi szerzetes misszioná riusok mindig is a felfedező kkel együ tt já rtak.
De csak lépésrő l-lépésre tö rténhetett az egész szigetvilá g felfedezése és
hatalomba vétele. Luzon szigetének a felfedezése utá n (Enrique de Guzman
kapitá ny vezetésével), mely csak 1565-ben tö rtént, egy új szakasz kezdő dö tt a
szigetvilá g misszioná lá sá ban. Manila és kö rnyezetének a felfedezése és elfoglalá sa csak 1570-71 években tö rtént.
A gazdasá gilag nem kifizető dő helyzetben is Spanyolorszá g hű maradt céljá hoz, mert a szerzetesrendek amellett érveltek, hogy a Fü lö p-szigetek, abban az
esetben, ha a spanyolok visszavonuln á nak, visszaesne a pogá nysá gba.
Amikor az évtizedek alatt néhá ny misszioná rius a tö mérdek munka terhe alatt,
azutá n a szokatlan népek és klíma miatt tá vozni akart, 1582-ben a spanyol kirá ly
parancsot adott, hogy a misszioná riusok ne menjenek má r Mexikó ba, hanem az
elö ljá ró k ő ket egyenesen e szigetvilá gba kü ldjék, és tö bbé ne engedjenek a
Fü lö p-szigetekrő l misszioná riusokat Japá nba vagy Kíná ba utazni.
A 333 év alatti spanyol misszioná riusi munka idején (1565-1898) nem kevesebb mint 10 000 szerzetes misszioná rius jö tt a Fü lö p-szigetekre. A misszioná riusi tevékenység megakadá lyozta a mohamedanizmus terjeszkedését, mely a
szigetvilá g legdélibb részét má r hatalmá ba kerítette. A szigetvilá g Ázsiá nak
egyetlen keresztény orszá ga lett és maradt.
Az 1898-ban kezdő dő tö rténelmi események tartó s nyomokat hagytak az orszá g vallá sos fejlő désében: a Spanyolorszá g elleni forradalom és az amerikaiak
invá zió ja az orszá g ellen kö vetkezményekkel já rtak. Az á gostonrendi szerzetes
misszioná riusokat elűzték, aminek a kö vetkezménye volt a keresztény kö zö sségek elhanyagolá sa és a pogá nymisszió k teljes feladá sa. Az amerikaiak elfoglaltá k az orszá got. Ez magá val hozta az Egyhá z és á llam elvá lasztá sá t, megnyitotta a kapukat a szabadkő művességnek, és segítette az Aglipay Gregorio á ltal
alapított szektá t („Iglesia Filipina Independente ” = Aglipayanismus).
XIII. Leó pá pa 1902 szeptember 7-én kiadott Apostoli Konstitució ja („Quae
mari sinico”) alapvető fontossá gú volt, melyben ő a Fü lö p-szigeteken újra rendezte az Egyhá z és a misszioná riusi tevékenység fejlő dését. Abban a tö rekvésben, hogy nö veljék a papok szá má t ebben a paphiá nyos orszá gban, út nyílott az
Isteni Ige Tá rsasá ga (verbitá k) misszioná riusainak a Fü lö p-szigetekre.
Az első kapcsolatokat még 1904-ben talá ljuk. Manila érseke (Msgr. Harty) és
má s pü spö kö k is kérik P. Janssen Arnoldot, a verbitá k alapító já t és á ltalá nos
rendfő nö két, hogy kü ldjö n misszioná riusokat a Fü lö p-szigetekre. A tá rgyalá sok
∗ P. Halász Lajos SVD (Kg 46) atya szerkeszti a Verbita Baráti Kör misszió s lapot. Minden vasá rnap
tagalog nyelven mutatja be a szentmisét a Fü lö p-szigeteki hívek kö zö sségével, Budapesten.
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és levelezések soká ig tartottak má r a nagy tá volsá gok miatt is, és egyúttal a verbitá k szolgá lata céljá nak á tgondolá sa érdekében: „Mindenekelő tt és leginká bb
ott dolgozunk, ahol az evangéliumot még nem, vagy nem kellő mértékben
hirdetik, és ahol a helyi egyhá z ö nmagá ban nem életképes.”
A tá rgyalá sok és megegyezések elhúzó dtak P. Janssen Arnold betegsége
miatt is. Nagy benyomá st tett az alapító ra, amikor tudomá sá ra jutott, hogy még
vannak a Fü lö p-szigeteken pogá nyok: ő slakó k, tö rzsek a hegyes vidékek fennsíkjain, akiket az evangélium hirdetése még nem ért el, vagy akik szá má ra az
evangelizá ció ugyan megkezdő dö tt, de a spanyol misszioná riusok elűzésével
abbamaradt. Ő még személyesen adta á t az első verbita misszioná riusok
kinevezését, akik csak 1909 januá r 26-á n tudtak útra kelni. Az alapító P. Janssen Arnold má r januá r 15-én meghalt.
Kü lö nö sen az elmúlt évszá zad má sodik felében gyors volt a verbitá k rendjének
nö vekedése a Fü lö p-szigeteken. Az első évtizedekben leginká bb a kü lfö ldrő l
szá rmazó rendtestvérek kezében volt a misszioná riusok irá nyítá sa, amíg az idő
meghozta a bennszü lö tt hivatá sok sokszorozó dá sá t.
Magyar rendtartomá nyunk is a má sodik évtizedben vette kezdetét. Soká ig
tartott, amíg há zainkat felépíthettü k (Kő szeg, Budatétény, Kiskunfélegyhá za) és
ezek megteltek misszió s hivatá sokkal. De azutá n jö tt a má sodik vilá ghá ború... és
utá na 40 év – há zaink kommunista elkobzá sa. Magyar rendtartomá nyunk csak
titokban létezhetett. Az Isteni Gondviselés hozta, hogy mi magyar verbitá k segíthettü nk a fü lö pszigeteki misszió s munka fejlesztésében.
Szerzetesi újoncévem, érettségim és első szerzetesi fogadalmam letétele utá n
1947-ben elő ljá ró im á thelyeztek Mö dlingbe (Ausztria), ahol 6 éven á t a papsá gra
készü ltem. Ott kaptam meg a kü ldetésemet a Fü lö p-szigetekre. Az angol nyelv
elsajá títá sa utá n Londonbó l indultam 1954-ben a Fü lö p-szigetekre. Mint ká plá n
dolgoztam majdnem egy éven á t Naujan plébá niá n (Kelet-Mindoro), majd egy
éven á t helyettesítettem a plébá nost San Theodora plébá niá n. Ezutá n két évet
tö ltö ttem mint ká plá n a székesegyhá zi plébá niá n (Calapan). A négy év jó
alkalmat adott a tagalog nyelv (Mindoro sziget nyelve) elsaj á títá sá ra, és egyben
megismerkedhettem a mangyan ő slakó k kultúrá já val is.
Nagyon megviselt a hír Magyarorszá gró l az első misszioná riusi évem alatt.
É desapá m mint fö ldműves szolgá lt egy gazdag csalá dná l. A há ború vége felé
volt valami fö ld-felosztá s és ő is kapott má sfél hektá r fö ldet. 1955-ben az á vó sok
a fö ldműveseket a falunkban ö sszehívtá k, és kérték ő ket, írjá k alá , hogy ö nként
felajá nljá k fö ldjeiket a kolhozba. Senki sem írta alá . Ezért megverték ő ket. De
édesapá m sokkal tö bb ü tést kapott, mert tudtá k, hogy ő neki pap fia van kü lfö ldö n. Az ü tésektő l az agya is megsérü lt, és hamarosan meghalt. Csak egy hó nappal halá la utá n jutott el hozzá m a halá lhír.
1958-ban kaptam kinevezésemet Sablayan plébá niá nak az á tvételére, mely
Nyugat-Mindoro kö zepén fekszik, a Fü lö p-szigetek legnagyobb kiterjedésű tö rvényható sá gi terü lete (municipality), és egyúttal a legnagyobb plébá niai terü let
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is. Itt volt Nyugat-Mindoro plébá niá ja a spanyolok idején. 1898-ban elűzték a
spanyol misszioná riusokat, és azó ta pap nélkü l volt a má r keresztény tagalog
népesség 28 kisebb-nagyobb kö zö sségben. A romokban lévő plébá niatemplomot a kö zö sség haszná lható vá tette. Kunyhó ban laktam az első hó napokban.
A keresztény kö zö sségek tö bbsége a tengerpart kö zelében, sík vidékeken élt,
míg az ő slakó k, a mangyan tö rzsek a hegyes vidékeken laktak, leginká bb a
folyó k kö zelében és a fennsíkokon éltek. A plébá nia tá gas terü letén egyetlen út
sem létezett. Haszná lhattam egy kis motorcsó nakot (csak 2 személyre való ,
furnírdeszká bó l készített), amikor nem voltak nagy hullá mok a tengeren. A legtö bb falut csak gyalogjá rá ssal értem el. Napró l-napra úton voltam a misefelszereléssel a há tamon. Igyekeztem hó naponként legalá bb egyszer szentmisét tartani minden kö zö sségben. Legtö bbszö r naponta kettő t is elértem. Minden pénteken délutá n a plébá niá m terü letén létező bö rtö nt (Sablayan Penal Colony and
Farm) kellett elérnem, 30 km-re a fő á llomá somtó l, ahol abban az idő ben 1600on felü l volt a bebö rtö nzö ttek szá ma (nem politikai, hanem kö ztö rvényes bűntettekért elítéltek). Pénteken délben jö ttek értem nagyobb motorcsó nakkal. Ezzel
tettü nk 15 km-t, és onnét úttalan utakon szá llítottak egy teherkocsin 15 km-re a
sziget belseje felé. Pénteken este és szombaton reggel volt alkalmam az ottani
elítélteknek és az ő rö knek és azok csalá djainak (kb.30 csalá d) szentmisét tartani. Szombaton reggel haza kö ltö zhettem a fő á llomá sra. Ez a nap volt szá momra
mindig a hét kö zepe. A bö rtö n nagy csó nakjá n mindig tengeribeteg lettem, és a
halakat tá plá lhattam a tengerben.
A plébá nia terü letén nem volt még kö zépiskola (highschool). Alig tö ltö ttem pá r
hó napot a plébá niá n, megkezdtü k az iskola építését. A félszigetnek a végén volt
a régi spanyol templom, és ott laktam én is. Ott volt akkor még a polgá rmesteri
hivatal is (egy fahá z) és az á llami elemi iskola, mert ez a hely volt a k ö zpont. De
az új telepü lések má r tö bb mint egy km-re innét építkeztek, ahogyan a népesség
sokasodott. Ott építettü k iskolá nkat is. Ö rü ltem annak, hogy a kö zö sség mennyire belesegített munká já val az iskola építésébe. Bivalyaikat haszná ltá k az anyagok szá llítá sá ra. Má r 1959 januá rjá ban elkészü lt az iskolaépü let. A kö zoktatá sü gyi minisztériumtó l megkaptuk az engedélyt az iskola műkö dtetésére. Ez a hely
lett késő bb a vá ros kö zpontja. A kö zépiskola létezése igen sok csalá dot csalt
má s szigetekrő l is a terü letü nkre. Iloká no, vizayan, cebuá no csalá dok kö ltö ztek
szá zá val hozzá nk, mert a nagy terü leten fö ldet kaphattak rizstermelésre, és
halá szattal is foglalkozhattak (ez a két megélhetési lehető ség a vidéken). De a
sziget fő nyelve mindig is tagalog maradt. Iskol á nk az évtizedek folyamá n
gyorsan fejlő dö tt, felső bb iskola is kerü lt hozzá (tanító és taná rképző fő iskola). A
„San Sebastian Highschool”-bó l „Colegio de San Sebastian” nevet kapta, melyhez elemi iskolá t is csatoltunk (erre szü kség volt a tanító képzésben). Nehéz
leírni mindent, a fejlő dést, az építkezéseket. Ugyanitt építettü k fel a nagy plébá niatemplomot és a plébá niai laká st – mindent vasbetonbó l a gyakori fö ldrengések miatt. Macapagal á llamelnö k is meglá togatott bennü nket és segített nekem
megszervezni a terü letet a nagy plébá niatemplom építésére. – A falvakban is
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gyorsan nő tt a népesség. Az á llami elemi iskolá kban plébá niá m terü letén 60006500 gyermek tanult má r az utó bbi években az első tő l a hatodik osztá lyig. Csak
ezutá n léphettek a négyosztá lyos kö zépiskolá ba.
A keresztény kö zö sségekben a gyermekkeresztelések szá ma meghaladta
évente az 1500-at. Az évtizedek folyamá n a plébá nia népessége elérte a
70 000-t, akik kö zü l tö bb mint 60 000 katolikus volt, nem szá mítva ezek kö zé a
pogá ny mangyan tö rzseket. Pasztorá ció s munká mnak első évtizede vége felé
kaptam egy ká plá nt és egy lelkipá sztort a bö rtö n lakó inak a lelki gondozá sá ra.
Hosszú évekig misszioná riusi munká mban egyedü l maradtam Sablayanban.
Szívem a hegyekben élő még pogá ny mangyá n tö rzsek felé húzott. A Mindoro
szigetén ismert hét mangyan tö rzs kö zü l (70 000 kö rü l van a népességü k) kettő
tö rzs tagjai talá lható k Sablayan plébá nia terü letén, 12-14 ezren vannak. Ismételten kértem a pü spö kö t, hogy tegyen engem szabaddá a pogá ny misszió részére.
Nem volt még elég munkaerő . Mégis, amikor csak idő m engedte, fő leg a szá raz
idő szakban, hozzá juk lá togattam a hegyekbe. Miutá n megismertek, legalá bbis
az alangan tö rzs tagjai, lá togattak hozzá m a fő á llomá son. Még nem talá ltam kö ztü k keresztényeket, de má r ott volt a bará tsá guk a katolikusokkal. A cursillo és
karizmatikus megújulá s mozgalmai is sokat segítettek, és indítottá k katolikus
testvéreinket is az apostoli munká ra. Nem volt ilyen kö nnyű a feladatunk a
batagá n tö rzs tagjaival. Ez utó bbiak nem tartottak velü nk ö sszekö ttetést, anyagi
segítséget sem akartak elfogadni. Nekik csak az alangan t ö rzzsel volt valami
kevés viszonyuk. Ezek segítettek nekem, hogy elfogadjá k lá togatá somat a fennsíkon levő kö zö sségeikbe. Megadtá k hozzá a feltételeket is, az egyik az volt,
hogy nem vihetek magammal fényképező gépet. Hű is maradtam feltételeikhez.
Abban az idő ben, amikor én Sablayanba kerü ltem, a mangyan tö rzsek meglehető sen nomá d életet éltek. Nem volt egy á llandó helyi kö zö sségü k. Kiirtottá k
az erdő nek egy részét, és ott tudtak valamit termelni, miut á n nagy tűzzel tisztá ra
égették a terü letet. 3-4 éven belü l má r nem tudtá k haszná lni, ezért tová bb vonultak jó pá r km-rel messzebb és új telepü lést kezdtek. Tapasztaltam, hogy nem
tudunk egy keresztény kö zö sséget létrehozni, ha megmarad nomá d életü k. Megkezdtü k szá mukra a segítséget. Bivalyokat, ekét, boroná t vá sá roltunk szá mukra,
és tanítottuk ő ket a fö ld megművelésére. Sokszor gondoltam ő smagyarjainkra is.
Miutá n ide jö ttek a misszioná riusok, tanítottá k ő ket a fö ld művelésére.
Nem volt a munká nk eredménytelen. Sikerü lt legalá bbis elő szö r az alangá n
tö rzset letelepíteni. Kértem a Szentlélek Szolgá ló i misszió snő véreket (SSpS),
akiknek egy kis kolostort építhettü nk a fő á llomá son, és ő k belesegítettek, és
jelenleg is tová bb segítenek a mangyanok misszioná lá sá ban. Má r elég sokan
kö zü lü k meg vannak keresztelve, van a tö rzsnek is sajá t elemi iskolá ja.
Nagy probléma volt, hogy nem volt kó rhá z az egész vidéken. Csupá n a tengeren
keresztü l lehetett elérni a kó rhá zat kb. 100 km-es utazá ssal csó nakon. Ez
sokszor lehetetlen volt az eső s idő szakban (júniustó l novemberig), amikor a
délnyugati monszun szelek nagy hullá mokat teremtenek a tengeren. Há nyszor
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megtapasztaltam azt is, hogy édesanyá k nem tudtak megszü lni és gyermekeikkel együ tt meghaltak. A német pü spö ki karhoz fordultam és a „Misereor” á ltal
kó rhá zat építhettü nk kü lö nö sen a mangyan ő slakó k és szegények ellá tá sá ra. Az
utolsó évtizedben sikerü lt domonkos nő véreket kapnunk (OP), akik gondoskodnak a kó rhá z (St. Matin’s Outreach Center, Mission Hospital) ell á tá sá ró l.
Kezdettő l fogva nem hagytunk fel a hivatá stoborzá ssal, hiszen igen kevés
bennszü lö tt papunk volt. Nagy sikereket mutathatunk fel az elm últ évtizedekben.
Sablayan plébá niá nkró l má r 7 fiatal pap kerü lt ki (4 egyhá zmegyei és 3 verbita).
Jelenleg is, amikor ezt írom, heten tanulnak kü lö nbö ző szeminá riumokban a plébá niá ró l. Egy verbita Tajvanban dolgozik mint misszion á rius, egy verbita
teoló gus pedig Kíná ban (Beijing) végez jelenleg nyelvi tanulmá nyokat.
Sok hivatá st kaptunk plébá niá nkró l a nő vérek kolostoraiba is. Ö t kü lö nbö ző
szerzetesrendhez tartoznak, kö ztü k kettő a Szentlélek Szolgá ló i Ö rö kimá dó
nő vérek kö zö sségéhez (SSpSAP). Az egyik Afriká ban (Lomé, Togo), a má sik
pedig Berlinben munká lkodik.
Az volt a célunk, hogy a bennszü lö tt egyhá z fejlő djék. Mi misszioná riusok sehol sem vagyunk á llandó ak. Azon dolgozunk, hogy a bennszü lö ttek á tvegyék tő lü nk a munká t. Meggyő ző désem, hogy sikerrel já rt a fá radozá sunk. A Verbita
Bará ti Kö r kis misszió s folyó iratban (1999. december, 9– 11. oldal) is leírtam,
hogy érdemes volt dolgozni. Miutá n elö ljá ró im 1994-ben hazahívtak, hogy itthon
segítsek, az elmúlt július hó napban a budapesti fü lö p-szigeteki kö zö sségben,
akikkel vasá rnaponként szentmisét ü nneplek, valaki megajá ndékozott engem az
útikö ltséggel a Fü lö p-szigetekre. Augusztus hó napot ott tö lthettem, ahol én 40
éven á t dolgoztam. A legnagyobb ö rö mö m abban telt, hogy megérte ott dolgozni,
mert minden, amit kezdeményeztem, tová bb folyik és fejlő dik a bennszü lö tt
papok, rendtestvérek és keresztény kö zö sségek munká ja á ltal.
Amikor ezt írom, kü lö nö s mó don eszembe jutnak magyar verbita rendtestv éreim.
Mert a munká ban nem egyedü l voltam. Rácz János atya má r 6 évvel elő ttem
kerü lt a Fü lö p-szigetekre, és sok helyen segített, ahol paphiá ny volt. Ő dolgozott
az Ábra tartomá nyban, Luzon szigetének északi részén, a verbitá k legelső miszszió s terü letén az orszá gban, ahol a sok ő slakó misszioná lá sá t rá nk bíztá k.
Calapanban, Mindoro pü spö ki székhelyén is hosszú évekig dolgozott a kisszeminaristá k nevelésében. Mindig példaadó volt szá momra, má r fiatal papként ismertem Kő szegen, kisszeminarista éveimben. Manilá ban halt meg 1977-ben. Nem
felejtem el a nagy gyá szoló és sirá nkozó tö meget, amely ő t a temető be kísérte,
mert ő manilai pasztorá ció s éveiben mindig a szegények pá rtfogó ja volt.
Tunkel Viktor atya is 6 évvel megelő zö tt engem kü ldetésével a szigetvilá gba.
Sok helyen kellett segítenie, úgy egy egyhá zmegyei szeminá riumban is, mielő tt
Mindoro szigetére kapta kinevezését. Calapan (pü spö ki székhely) plébá niá já n
volt ká plá n, ahol én vettem á t tő le a feladatot 1957-ben. Ezutá n ő plébá nos lett
18 éven á t Baco vá rosá ban, ahol sok munká ja volt a keresztény kö zö sségek
gondozá sa mellett az ő slakó k (mangyan tö rzsek) misszioná lá sá ban. Az ottani
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vá ros á llami elö ljá ró i is hoztak Viktor atyá nak kitü ntetéseket Manilá ba a 85.
szü letésnapja alkalmá bó l. Elő rehaladott korá t sem kímélve, ő még mindig a
verbitá k idő sek otthoná nak a gondnoka Manilá ban.
A múlt szá zad má sodik felében még két magyar verbita misszioná rius já rult
hozzá a fü lö pszigeteki munká hoz: Bellér Lajos (Kg 49) atya, aki 33 éven á t
végzett lelkipá sztori munká t Pangasinan tartomá nyban, Binmaley vá rosá ban és
kö rnyékén. Ő t korá bban érte a hívá s (1989), hogy jö jjö n haza és itthon segítsen.
– Werner Jó zsef atya 20 éven á t dolgozott Mindoro szigetén (1956– 1976).
Hasonló volt a munká nk a lelkipá sztori tevékenységben a keresztény kö zö sségek részére és ugyancsak az ő slakó k misszioná lá sá ban.
Ha á tgondoljuk az elmúlt évszá zad má sodik felét, nagy szerep jutott szá munkra is, magyar verbitá k szá má ra a Fü lö p-szigeteken felhalmozó dott munká ban, ha
kevesen is voltunk. A szá zad kö zepén alig talá ltunk 7-8 bennszü lö tt rendtestvért.
Most a szá zad végén 475 rendtestvér tartozik a há rom tartomá nyhoz, és ennek
95%-a bennszü lö tt fü lö pszigeteki, kö zü lü k 8 pü spö k. De e mellett 160 fü lö pszigeteki rendtestvér dolgozik az Isteni Ige Tá rsasá ga misszió iban, elszó rtan a
64 orszá gban a vilá gon. A Fü lö p-szigeteken talá ljuk Indonézia és India utá n a
legtö bb hivatá st szerzetesrendü nkben.
Mennyire megtapasztaltuk, mi magyar misszion á riusok, hogy a misszió nem
kizá ró lag az euró pai egyhá zak feladata, és még kevésbé csak a papok és
szerzetesek dolga. Kü lö nö sen vilá gos a II. Vatiká ni Zsinat ó ta, hogy a vilá gegyhá z misszió s egyhá z, mert sajá t kultúrá jú helyi egyhá zakbó l tevő dik ö ssze,
azért minden megkeresztelt misszion á rius. Ú gy éreztü k, a kö zö sségekben nem
vezető szerepü nk volt, hanem inká bb munkatá rsak voltunk a laikusok kö zepette.
El se tudtam volna képzelni a plébá niai kö zö sséget és életét a katolikus mozgalmak nélkü l, beleszá mítva első sorban a Cursillo és Karizmatikus megújulá si
mozgalmakat. Ezek elő segítették az egyhá zi egyesü letek tevékenységét: Má ria
Légió ja, Ró zsafü zér Tá rsulat, Knights of Columbus, Szeplő telen Szűzanya Leá nyai stb. A kö zö sség együ tt dolgozott. Munká nkban: Mi vagyunk az Egyhá z!
É n megcsodá lom a jelen idő nkben a fü lö pszigetieknek az apostoli munk á já t,
ahol csak talá lkozom velü k itt Euró pá ban. Csak egy példá t említek befejezésü l:
Tíz évvel ezelő tt új katolikus mozgalom jö tt létre a Fü lö p-szigeteken CFC (Couples For Christ) néven. Ez most má r létezik 62 orszá gban. A kelet-euró pai orszá gokban Moszkvá ban volt – és pá r hó nappal ezelő tt Budapesten – a kezdet. É n is
résztvettem rajta. A Bécsbő l érkező fü lö pszigeteki elő adó k vezették. De az első
elő adó dr. Uriarte Filemon Jr. volt, aki éppen azokban a napokban egy nemzetkö zi gyűlésen vett részt Budapesten mint Secretary of Department of Science
and Technology of the Philippines. Neki vezet ő szerepe van ebben a mozgalomban Manilá ban. Elő adá sá nak az elején ezt mondta: „Mi tudjuk a tö rténelembő l,
hogy 500 évvel ezelő tt az euró paiak jö ttek és hoztá k a kereszténységet a Fü lö pszigetekre. Most a mi feladatunk, hogy seg ítsü nk az euró paiakat újraevangelizá lni.” Nemde így van ez? Mi megtapasztaljuk itt is az Egyhá z egyetemességét!
Halász Lajos SVD (Kg 46)
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Teodóz atya (Ph 47)

Laudatio a Szé chenyi Társaság díja elnyeré sekor∗
Bará taim!
„Isten ajá ndéká t”, Teodó z atyá t szeretettel fogadjuk és kö szö ntjü k.
Kö szö ntésü nk oka a Széchenyi Tá rsasá g díjá nak odaítélése, és gazdag csá ngó nyelv- és életmentő tevékenységének elismerése. Olyan keresztény alapon,
amit Szent Pá l említ, és mindannyian vallunk, hogy Isten kegyelmébő l vagyok,
ami vagyok. Ezért aki ő , azt Isten kegyelmének tulajdonítjuk.
Ehhez a munká hoz elő szö r is kellett egy zseniális felismerés, hogy a csá ngó knak szü kségü k van egy bencés atyá ra, aki a Gondviselés, az életmentés, a kultúramentés atyjaként a nemzetsír szélérő l rá ntja vissza a tö bb szá zezres csá ngó
magyarokat.
Kellett tová bbá egy családias szellemű bencés rend, amely lelki csalá dként
mó dot nyújtott neki, hogy bará tai segítségével – első sorban gondolok itt Dokira –
mindig volt ideje és mó dja a tö bbi rendtá rs jó szá ndéka kíséretében – és csak ittott mutatkozó emberi irigysége ellenére – ilyen á ldozatos tetteket végrehajtani.
Kellett magyar szívűnek, magyar kultú rájú nak lennie, mert a magyarsá g tudata, szeretete nélkü l, pusztá n hobbibó l, nem lehet ekkora á ldozatot hozni.
Kellett a mnká já hoz a Jáki tehetség, amely Jáki Szaniszló ban a tudomá ny, a
teoló gia és a tudomá nytö rténet terén, Jáki Zénó ban az emberszeretet és a tanító
vagy a lelkipá sztori szolgá lat á ltal való sult meg (és aki kö zel volt ahhoz a pillanathoz, hogy a Rend fő apá tjá nak vá lassza). É s kellett Jáki Teodó zban az a
zenei zsenialitás, amely benne kiskorá tó l a Zeneakadémia elvégzéséig, majd a
karnagyi, ká ntori, zenepedagó gusi munka á ltal kifejlő dö tt, és a tehetség nem
maradt parlagon.
Kellett a hihetetlen nagy akaraterő , szervező készség, ami a karmesterek szelíd erő szakossá gá val és igényességével vará zsol. Egyik rendtá rs ítéletébő l hallottam egy-egy vasá rnap esti liturgia utá n vagy zenei produkció k utá n: Teodó z
atya tud kó rusokat és tömegeket a szépség és a harmó nia irányába elvarázsolni.
Ez a vará zslat, aká r a Palestrina-kó rus vezetésével, aká r a diá kmisék rendjével
és igényességével, aká r a felolvasá sok betanítá sá val vagy sok bencés diá k
tényleges zenehallgatá si, zeneművelési gyakorlatá nak rá szoktatá sá val (amely
Kodály azon mondá sá n alapult, hogy lehet zene nélkül élni, de minek?), tö bb
bencés diá kot igen magas zenei szintre emelt, n émelyeknek á llá st is biztosítva,
má soknak, mint nekem, műélvezetet.
Kellett az a jó értelemben vett megszállottság – a csá ngó k felé és a zenepedagó gia felé minden falat á ttö rő kirobbaná s vagy elkö telezettség – , amelyet
az á tlagemberek erő szakossá gnak fognak fel és élnek meg. Teodó z atyának a

∗ Elhangzott Győ rö tt, 2001. szeptember 23-á n.
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csá ngó népért, a zenepedagó giá ért, az igényesség tartá sá ért való megszállottsága azonban a Szentlélek elküldésének az egyházat megszálló tevékenységéhez hasonlít: a bö lcsességre, a zenei igazsá gra és értékre, a szépre és a
lelket nevelő erkö lcsö sségre nevel. Bá rcsak lennénk ilyen értelemben sokan a
Szentlélektő l megszá llottak, mert Szent Pá l szerint akiket Isten Lelke vezérel,
azok Isten fiai.
Kellett a Szécsenyihez hasonló adakozó szellem, aki tudá sá t meg nem értő ktő l
elzá rja, de az odahallgató knak, az auscultás-lelkű embereknek bő ven á rasztja a
tudá sá bó l és a szívébő l.
Kellett a kitü ntetéshez egy barátságra hajlamos szív is, amely éppen úgy tud
tanulni, mint tanítani. Szakmai képesítés nélkü l én pl. minden zenei érzékemet,
értékelésemet neki kö szö nhetem, pedig csak fél évig tanított, gyakorló taná rként.
Teodó z atyának minden munká ssá ga terü letén az volt a jó irá nyelve, hogy az
emberbő l a jó t kell kihajtani és a rosszat elnyomni vagy legalá bb megbocsá tani
Jézus irgalmá val. Ezért a munká ssá gért idézem a zsoltá rt: Isten irgalmasságát
mindörökre áldom!
Horváth Ciprián OSB (Gy 57)

„Tegnap mé g tudtak” – A csángók é s Teodóz atya
Az ö t Já ki-testvérbő l a há rom fiú bencés szerzetestaná r lett: Já ki Szaniszló , Já ki
Zénó és Já ki Sá ndor Teodó z. Egyszer arra a kérdésre, hogyan lett szerzetes,
Teodó z atya ezt vá laszolta: „Nagyanyá m kiimá dkozta.” Bizonysá g ez is, hogy az
ember nem tehet fontosabb dolgot, mint hogy ö nmagá ért és má sokért imá dkozik. Teodó z atya édesanyja szá z éves korá ban halt meg, életének utolsó évében még keresztrejtvényt fejtett. A fiá t tisztelő és szerető csá ngó hívek á ltal
Moldvá bó l kü ldö tt sző ttesben temették el.
Jáki Sándor Teodó z Kodá ly-tanítvá ny volt, ének- és zenetaná r a győ ri Czuczor
Gergely Bencés Gimná ziumban. Futó lag szoktam vele talá lkozni Budapesten.
Mindenü tt felbukkan, jelen van, mindenr ő l tud, ahol jó ü gyet szerveznek.
Nemrég a Keletiben futottunk ö ssze. Megkérdeztem: „Honnan, Teodó z atya?
Erdélybő l?” – „A csá ngó któ l!” – vá laszolta ragyogó arccal. Zá porozó szavakkal
tudattam vele, hogy a já szvá sá ri pü spö k és a bukaresti nuncius is arró l beszélt,
hogy „a csá ngó k romá nul beszélnek, magyarul nem is tudnak.” A csá ngó któ l
érkező Teodó z atya csak ennyit vá laszolt: „Tegnap még tudtak.”
A való ban nagy tehetségű Jáki Sándor Teodó z taná r úr birtoká ban, vagyis
inká bb a fejében, szívében és a gyűjteményében lévő kincseket eddig még nem
publiká lta. Pedig nagy tudó s a maga terü letén, annyira, hogy az édesbá tyjá hoz,
a vilá ghírű egyetemeken tanító , a nevével legalá bb 40 kö nyvet jegyző , Templeton-díjas Szaniszló atyához hasonlítható an nagy tudá sú kutató . Csak ezt, sajnos,
még nagyon kevesen tudjá k!
Teodó z atya mindig azt tehette, amit szeretett: gimn á ziumban tanított, kó rust
vezetett, jó ü gyeket vá llalt, utazott, kutatott kedvére. Hetven év fö lö tt is lendü let-
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ben tartjá k ő t a diá kmisék, a filharmó niá s koncertek, a hite és szíve szerinti
feladatok. Nagy ö rö m szá má ra, hogy 1963-tó l Győ rben évente négyszer kap
bérleti hangverseny-lehető séget. A filharmó nia szervezésekor mindig kikérik és
figyelembe is veszik a véleményét a műsor ö sszeá llítá sá ná l. Szerinte az élő zene
ó riá si lehető ség, kü lö nö sen fiatalok szá má ra.
Nagy szervezéseirő l és utazá sairó l legendá k szó lnak: sokszor já rt a
Felvidéken, Ká rpá taljá n, Erdélyben, 69-szer volt Csá ngó fö ldö n. Embermesékben
mondja el, hogyan ismerte fel, hogy a magyar n ép az éneklésben is mennyire
Isten hívő népe. Amíg a ká ntor és a pap még nem érkezett meg, és amikor má r
mindkettő elment: gyö nyö rűen énekli a hívő nép az egyhá zi énekeket…
Gyűjtő munká já ró l, kutatá sairó l mindig szerényen és ó vatosan beszél. Azonban
má r tudni lehet a vele készített interjúkbó l egy adatot, amely kutató munká já nak
ará nyaira jellemző : má r 5035 népi és egyhá zi éneket vett fel magnó ra. Az 5035.
ének igazi ö rö m volt a szá má ra, és nem véletlen, hogy ez az Aranymiatyánk a
népdalversenyen első helyezést ér el. Az Aranymiatyánk ü gyében egyszer még
télen, februá rjá ban is kiment Moldvá ba. Az ezeréves magyar hatá ron túl
egyetlen nap alatt nyolc csá ngó falut lá togatott meg. Amikor megdics érték, hogy
„Jó erő ben van” – ezt felelte: „Az autó volt jó .” Moldvá ba szeret leginká bb utazni.
Mindig felkészü l az útra, ízlelgeti, gyakorolja a jellegzetesen cs á ngó nyelvi
fordulatokat is. Ki is érdemelte az elismerést csá ngó híveitő l: „Olyan szépen
megtanult tő lünk magyarul.”
Felejthetetlen talá lkozá sokró l, lelki boldogsá got jelentő felemelő élményekrő l
mesél. Talá lkozott pá ter Gyergyina Jánossal is, aki az utolsó volt, aki Moldvá ban
a csá ngó knak még anyanyelvü kö n prédiká lt. Emiatt kilenc évi kényszermunká ra
ítélték, amelyet 1959-ben kezdett letö lteni… Ö sszeismerkedett a bukovinai
székellyel, Sző cs Gergellyel is, Istensegíts kö zségben. Személyes tapasztalattal
erő síti meg: „80-100 ezer ember arrafelé még szépen beszél magyarul. É ppen
napjainkban sok minden eld ő lhet a nyelvvesztés irá nyá ba, de a csá ngó -magyar
identitá studat megerő sítésében is.”
Szívesen beszél arró l is, hogy a csá ngó k mennyire szeretnek énekelni, de azt
sem hallgatja el, hogy soká ig csak titokban volt szabad népdalokat gyűjteni
Csá ngó fö ldö n. Példá ul amikor megkérdezte Sző cs Gergelyt, mikor beszélt
utoljá ra magyarul, ezt vá laszolta: „Jó egy éve nem, mert hát kivel a közelben?”
Teodó z atya fá radhatatlan, teljes ó raszá mban tanít a győ ri Czuczor Gergely
bencés gimná ziumban. 1991-tő l Győ rbő l autó busszal já r ki Vénekre, ahol
minden vasá rnap és pénteken szentmisét tart. 1990 ó ta szá mító gépen ír,
szerkeszt. Igaz tudó sítás címen elkészü lt az első kö nyve, amely a lektorá lá s
utá n kiadó ra vá r. Természetesen ez a kö nyv is csá ngó kró l szó l, akikrő l egykor
Petrás Vince ferences tudó sított elő szö r.) Húsz év csá ngó fö ldi utazá sait,
élményeit, tapasztalatait dolgozta fö l benne. Hetvenedik szü letésnapjá n sem
tortá t kívá nt, hanem azt, hogy adja meg a Mindenhat ó , hogy még egy kö nyvet
írhasson a csá ngó kró l, mert lenne mirő l…
Dr. Cs. Varga István (Gy 64)
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Hitbő l kövezett utak∗
Beszé lgeté s Já ki Sá ndor Teodó zzal
„Annak, aki érzékeny arra, amit egy tá j ü zenhet egy néprő l, gyö nyö rű élmény,
amint kifelé Erdélybő l á tmegy az Ojtozi-szoroson, a Gyimesi-há gó n, a Béká sszoroson vagy a Tö lgyesi-szoroson. Mindegyiknél elő szö r egyenesen folyó , esetleg út, vasút… ” – a pá ter szeme messzire réved. Alig beszélgetü nk pá r perce az
életét teljessé tevő hivatá sró l, kü ldetésérő l, negyedszá zada tartó csá ngó kutatá sairó l, lélekben fö lérepü l. Madá rtá vlatbó l pá sztá zza szerető tekintettel Erdély jó l
ismert útjait. Isten hozott-tal kö szö ntik a folyó k ívei, hegyeket á tfúró alagutak hunyorognak rá bará tsá ggal, szerpentinutak vakmerő karéjai tá rjá k elé ü dvö zlésre
karjaikat. Szavai nyomá n én is fö lü lrő l vizsgá lhatom az egész Ká rpá t-medencét,
a védett bö lcső t, „merre zúgnak habjai Tiszá nak, Duná nak”, majd kö vethetem
simogató an lefutó tekintetét a Ká rpá tok keleti oldalá n.
A bércek tetejérő l induló lejtő kö n erre megyü nk tová bb. A gerincen túli, valahai
Magyarorszá g terü letén meghatottan talá lkozom a keleti hatá rő rvidék utó dfalvaival. A Moldvá n túlra, Csá ngó fö ldre érkeztü nk.
„A legmagá rahagyottabb népcsoport, hadd mondjam így kedves túlzá ssal,
tisztességes túlzá ssal, Domonkos Pál Pétertő l tanult túlzá ssal, a legmagá rahagyottabb, legá rvá bb népcsoport, aki a vilá gon él, – kezdi a csá ngó kró l. – A trianoni békediktá tum utá n minden harmadik magyar ajkú ember kü lfö ldre szorult.
Ilyen mértékű nemzeti igazsá gtalansá g sehol a vilá gon nem tö rtént még, hogy
egy nép minden harmadik tagjá t arra kényszerítsenek, hogy külföldön éljen.
Mikor egy alkalommal Kádár János Burgenlandban já rt, jó l fogalmazott az anyaorszá g és a hatá rok melletti magyarsá g kapcsolatá ró l. Igaz, hogy más országban élünk – mondta – , magyarok vagyunk, ő k is és mi is, nem tehetnek ő k arró l
– így mondta – , hogy Magyarország visszahú zó dott tő lük. Ez a „visszahúzó dá s”
eredményezte, hogy „ottmaradtak” sokan, és akikért mi, ittmaradottak, felelő sséggel tartozunk.
É n 1929-ben szü lettem. Amikor a Felvidéknél azt a hatá rkiigazítá st végezték,
magyar terü leteket visszaadtak, kilencéves voltam. Tízéves, amikor Ká rpá talja
visszajö tt, tizenegy, amikor É szak-Erdélyt megkaptuk. É s tizenkét éves voltam,
amikor a délvidék magyarlakta terü letei visszakerü ltek az orszá ghoz. Ezt az élményt gyermekként szü leimmel, rokonaimmal éltem meg, majd harminckilencben Pannonhalmá ra, a gimná ziumba kerü lve a bencés gimná zium magyar érzelmű taná raival. Negyvenben fordult érdeklő désem a csá ngó k felé, amikor az
észak-romá niai, bukovinai ö t székely kö zség lakó i, tizenö t-tizenhatezren, s velö k
kb. ezer, a tö rténelmi idő kben bukoviná ba menekü lt moldvai csá ngó , régesrégen haza, Magyarorszá gra vá gyó ember telepü lt Magyarorszá gra.
∗ Utá nkö zlés a Hogyan tová bb? A Győ r– Moson– Sopron megyei pedagó gusok lapja
2001/1. szá má bó l
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Osztá lyunk a legelső gimná ziumi osztá ly volt. Mi húszan érettségiztü nk elő szö r. Nevelő ink nagy szeretettel neveltek bennü nket az igazsá gra. Latin műveltséget kaptunk, mindennap volt olaszó rá nk, naponta olasz tá rsalgá sunk is. A vallá si néprajz irá nti szeretetet dr. Danczi Villebaldtó l, volt osztá lyfő nö kö mtő l „ö rö kö ltem”, aki késő bb győ ri há zfő nö k-igazgató m lett. A magyar népdalok és népénekek szeretetét dr. Szigeti Kilián taná rom véste a lelkembe.
Bá tyá im Győ rbe já rtak gimná ziumba, a bencés gimná zium regő s cserkészeiként foglalkoztak a néprajzzal, a népdalokkal, a népénekkel, a néptá nccal. Nyaranként itthon lévén így kerü ltem kapcsolatba a népművészetnek ezzel az
á gá val.”
Az érzelmi kö tő dés kialakulá sa utá n dö ntéseivel (elő bb Szent Benedek-rendi
szerzetes lett, majd elvégezte a zeneművészeti fő iskola kö zépiskolai énektaná r
és karvezető tanszaká t; felkészü lt az egyhá zi szolgá lat tö bb szerepére; 1961-tő l
gimná ziumi taná r, aki tanít a budapesti nyá ri ká ntorképző tanfolyamon, a győ ri
hittudomá nyi fő iskolá n; a győ ri székesegyhá z Palestrina-kó rusá nak karnagya)
talá n kü ldetésének teljesítését segítette elő , amelyet való já ban majd hatvan év
múlva, annak beteljesedésekor érzett meg.
„Negyvenkilenc évesen voltam elő szö r Moldvá ban. Itt a Csá ngó fö ldö n él a
300 000 katolikus, akinek egyharmad r észe beszéli nyelvü nket, egyharmad
részével elfelejttették, egyharmadró l most fog majd eldő lni, hogy magyarnak
vallja-e magá t. Mivel vonzó dtam hozzá juk, népzenei oldalró l és magyarsá gtudatuk felő l akartam megkö zelíteni ő ket.
A magyar identitá sérzés és a nyelv megő rzése szoros kapcsolatban van ná luk
a ró mai katolikus vallá ssal. A já szvá sá ri katolikus pü spö kség 1999. évi almanachja mintegy 267 000 ott élő katolikusró l tud. A moldvai csá ngó k szá má t
Domokos Pál Pétertő l tudom, aki lehet, hogy kerekített, de az ő megítélésében
mindig bíztam.
A Ká rpá tokon túl élő 300 000 akkor is, ha nem vallja mag á t magyarnak, vagy
nem tud magyarul, akkor is csá ngó magyar szá rmazá sú. Nevü krő l nem lehet biztosan azonosítani hovatartozá sukat, hiszen a névhaszná lat mó dja az á llam erő szakos fellépésének kö vetkezménye is lehet. A keresztneveket á tírtá k romá nra,
Andrá sbó l Andrei lett, Gyulá bó l Juliu avagy Julianu, vagy Tiberiu a Tiborbó l. A
hatalom a vezetékneveket csak azért megvá ltoztatta, hogy a magyar szá rmazá st
eltö rö lje bennü k. A név ne emlékeztessen senkit a csá ngó magyar szá rmazá sra.
Hadd mondjam így, hogy ez a szó , hogy katolikus, ez sokkal tö bbet jelent,
mint hogy Ró mához tartozó katolikus vagyok. Ez csá ngó fö ldö n azt is jelentheti,
hogy én magyar vagyok. Volt egy rendtá rsam, aki má sodik vilá ghá borús fogsá gban kint volt a Szovjetunió ban. Volt kö zö ttü k egy moldvai szá rmazá sú, Gergely
nevű ember. Megkérdezte tő le: Te Gergely, mi is vagy Te voltaképpen, romá n
vagy magyar? Megszó lalt Gergely: Páter, én katolik vagyok. S ezzel tö kéletesen
elhatá rolta magá t mindentő l, ami nem magyar.
A csá ngó magyarok első hatalmas élménye az volt, hogy amikor ‘91-ben a
pá pa eljö tt Budapestre, az á llami vezető k ezer csá ngó t kihoztak Moldvá bó l. Ezer
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csá ngó hallhatta, hogy nemcsak romá nul lehet magyarnak beszélni! Még a pá pa
magyar beszédét is érthették. Augusztusban volt a pá pa itt, októ berben én já rtam a csá ngó kná l. Megkérdeztem: Mihá ly, ugye elfelejtetted má r, mi volt Budapesten? Bévéstük a szűvünkbe. Nem lehet elfelejteni. Ilyen gyö nyö rű magyarsá gtudat-élmények bizony tö bbet érnek, mint amit itt, Magyarorszá gon hallhatnak az erdélyiek gyakran magukra, hogy román. Szebben beszél magyarul az
erdélyi székely, mint mi.
Aki szigorú a csá ngó kkal szemben és olyan kiművelt nyelvtudá st vá r tő lü k,
ahogy mostani ká rpá t-medencebeli magyar sem beszél, vagy esetleg egy mai
magyar nyelvi dialektust feltételez, az csaló dik. A csá ngó magyar beszéd tö rténetileg régebbi.
Az ő smagyarok beszélhettek így. Lehet, hogy az itteni magyarok kö zö tt élnek
azoknak a honfoglaló magyaroknak utó dai, akik be sem jö ttek az orszá gba, hanem ott telepedtek le. Régészeti leletek, ő sszehasonlító nyelvi, népi á brá zoló
művészeti elemzések bizonyítjá k ezt. Terü leti, nyelvi elszigetelésü k kö vetkeztében kevéssé mó dosult a nyelvhaszná latuk. Ná luk a magyar nyelv a céltudatos
nyelvfeledtetés kö vezkeztében csak szá jhagyomá ny útjá n terjedhetett. Írott magyar nem volt, a templomokban sem szabad 100 éve magyarul megszó lalni.
Az erő szakos romá nosítá s ellenére a csá ngó magyar nyelvterü let gyemekeinek
egyharmad része igenis tud magyarul szépen beszélni. Hadd mondjam így,
hogy… egy kicsikét kedvesebben, szebben beszélnek, mint mi. Az ember mosolyog aká r gyors beszédjü kö n, aká r mosolyog azon, hogy milyen szavakat, szó kapcsolatokat haszná lnak.
A kö vetkező eset kö rü lbelü l húsz éve tö rtént, mikor egy kisgyermeket megajá ndékoztam. Mondd, örülsz a csokoládénak? – kérdeztem. Akkor még nem
jutottak csokolá déhoz. Rá mnézett a kislá ny, tízéves kö rü li, má r szépen beszélt
magyarul. Nem tudott rá felelni, hogy örülsz-e. Megszó lalt az édesanyja: Kicsi
Cinkám, örvendesz? Ö rvendek, örvendek! Mondom neki: Nézd, ezt az imát
mondd el te is! Nem tudta, mi az ima. Az édesanyja megmagyará zta: Kicsi
lányom, az imádság. Ja! Elmondom. É desanyja biztatta: Köszönd meg! Nem azt
mondta: Kö szi, nem azt, hogy kö szö nö m vagy há lá san kö szö nö m, hanem a
legeslegszebb magyar kö szö nő formulá t mondta: Isten fizesse! Ez a természetes. Esetleg: Iszten fizessze, mert egy kicsit selypítő sen is tudnak beszélni.
Iskolakö telezettség nem volt, a fiúkat még csak já rattá k iskolá ba, a lá nyokat
azonban nem. É n nem egy korombeli hatvan-hetvenes asszonnyal tal á lkoztam,
aki nem tudott írni, olvasni. Mindent fejben tartottak. Az im á dsá gaikat, az archaikus népi imádságokat, ahogyan Erdélyi Zsuzsanna nevezi szenzá ció s felfedezését. Az archaikus népi imá dsá g a latinitá s terü letén Madeirá tó l egészen a
csá ngó kig imádságművészet. Egységes a katolikus latinitá s alapjá n, mert azt
folytattá k népnyelven mindegyik orszá gban. É s Moldvá ban a legértékesebb
archaikus népi imá dsá gokat lehet gyűjteni, mert még most is mondjá k. Nincs
leírva, hanem nagymama unoká nak, lá ny majd az ő unoká já nak adja gyö nyö rűen tová bb.
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Boldog voltam, mikor az első csá ngó népdalt magam megtalá ltam. Ú gy emlékszem, mintha ma tö rtént volna. ’79 augusztus 10-e volt. Egy idő s, 83 éves néni
énekelte. Tessék nekem énekelni régi, magyar, templomi egyházi éneket! A néni
ott csaknem tíz percig úgy zokogott, hogy azt hittem, belehal. Mint amikor a
kisgyerek elesik és elkezd sírni, és nem tud levegő t venni. – Nekünk olyant nem
szabad! – mondta. – Saját nyelvünkön, magyarul. É s ő k tudjá k a legszebb vilá gi
és egyhá zi tartalmú énekeket, népdalokat és népénekeket, magyarul a legszebben és legértékesebben énekelni. A régi szép mó don még kö zö sségben is tudnak díszíteni. Dicsekvésképpen hadd mondjam, nem csak cs á ngó , hanem á ltalá ban magyar nyelvű egyhá zi népéneket ö tezer-harmincö tö t gyűjtö ttem. Az
ö tezer-harminchatodikat, amiért valamikor régen elindultam, két évvel ezelő tt,
’98 októ ber 28-á n: Jézus és Má ria búcsúzkodá sá t, pá rbeszédét. Tizenhá rom
versszak. Ez az ö tezer-harminhatodik tö bbet ér az én szememben, mint az elő tte
lévő k ö sszesen. É rtékesebb népének. Lujzi-Kalagorban, egy csá ngó magyar kö zségben talá ltam meg, az 1945-ben szü letett Csernik Antalné Tampu Mária énekelte nekem.” (Az Aranymiatyánk szö vegét lá sd a 70. lapon.)
A csá ngó khoz megtett első úttó l az „Aranymiatyá nk” meghallá sá ig viszontagsá gos utak vezettek. É jszaká zott a hatá ron, elviselte az elterelést… Hogy mit
érzett odavezető útjain?
„Régebben a hatá rtó l egy kis izgalmat, hogy sikerü l-e á tvinni azt, amit Euró pá bó l minden á llam mindenhova á tvihet, a kö nyvet. Amire ott, abban az idő ben
első sorban lecsaptak. S egy kö nyvért visszakü ldhették az embert. Ha sikerü lt kivinni egy magyar nyelvű bibliá t, imakö nyvet vagy má s vallá sos kö nyvet, az nagy
ö rö m volt. A magyarsá gtudat, a magyarok szeretete, egyhá zam szeretete segített utaimon. Semmi má s szá ndékom nincs és nem is lesz. Hatvannégyszer voltam a csá ngó kná l, Erdélyben nyolcvanhá romszor. Nem Ró má ba, Pá rizsba megyek – ez életemet betö lti. Irigyeltem mindig az értékre elkö telezett embereket. A
gyerekek sokféle érdeklő désűek, akik nagyon sok energiá t fordítanak értéktelen
idő tö ltésre. Olyan dolgokra, aminek az iskola évek utá n semmilyen folytatá sa
nem vá rható . Elvesztegetik az idejü ket, ahelyett, hogy a jö vő jü ket építenék. Az
értékre elkö telezett lenni! Csá ngó kutatá saimmal erre akarok tanítani. Mindenki
tudja ró lam, hogy amelyik ó rá n nem kerü lnek szó ba a hatá ron túli magyarok, a
kö vetkező ó rá ra nem kö telező eljö nni.
Minden ó rá n vasá rnapra is készü lü nk, amikor ebbő l a népének-kincsbő l vagy
á tvitten, vagy kö zvetlenü l énekelü nk. Ezért minden ó rá n elő kerü lnek a csá ngó k.
Egyszer fordult elő , hogy kifelejtettem egy késő n jö vő kö rö zvény miatt, s akkor
azt mondtam a diá koknak, hogy a jövő ó rára nem kellene eljönni, de amilyen jó
szívetek van, eljöttök biztosan. Egyszer való ban kimaradt egy ó ra – ö tvenhat ó ta
tanítok az intézetben – , no egyszer. De ha a hatá ron kívü li magyarokró l nem kerü l szó , akkor nem érdemlem meg, hogy a tanuló k eljö jjenek. Ha tanítom ő ket
hitre és magyarsá gra, akkor nem mulaszthatok el a legr á szorultabbak helyzetérő l beszélni. Az megható bb, mint ha kifogá stalanul leírva olvasná az ember.”
Lilik Ferencné
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Korzenszky Richárd OSB (Ph 59) hatvané ves
Kedves Richárd Atya!
Ú jonc voltam Pannonhalmá n 1964 augusztus utolsó napjaiban, amikor egy lelkes kis csapat: Ambrus, Anzelm és Richá rd atyá k, má jusban frissen szenteltek,
megjelentek folyosó nkon, hogy csomagoljanak. Ö rö mö tö k oka akkor az volt,
hogy végre megtudtá tok: mindhá rmatokat felvették az egyetemre, Budapestre
kö ltö zhettek. Ekkor lá ttalak elő szö r, ekkor tudatosult bennem elő szö r, hogy Te
vagy a Richá rd. Megfigyeltelek, és ez a kép emlékezetes marad: úgy á lltá l pá r
pillanatig, mint egy felkiá ltó jel, egész tested koncentrá ció volt, mutató ujjadat
ö sszeszorított szá dra tetted, befelé is figyelem voltá l, és kifelé is ezt parancsoltad, kö rü lnéztél, tá jékozó dni lá tszottá l az adott terepen, majd kinyújtva karodat,
elkezdted irá nyítani a pakolá st, tervezted a kö ltö zést.
Így lá ttalak késő bb is testvérként, így lá ttalak taná rként, igazgató mként, perjelként, a minisztérium munkatá rsaként, elő adó ként, ká ptalanjainkon: tudatossá g,
hatá rozottsá g, cselekvés a szellemi ember kivá ló adottsá gaival, éleslá tá ssal,
folyamatos érésével. Így irá nyítottad az iskolá t, építkezést, amit az élet eléd hozott. Fü lembe cseng, ahogy Ró nay György: Mit ér, hogy itt vagyunk, ha nem
tudjuk, hogy hol vagyunk c. versét szoktad olvasni. Beteljesü lt eddigi életedben a
kö ltő szava: „A cél sokszor maga az út, de csak ha nem céltalan.”
Sokat tanultam, és még most is tanulok Tő led. Kö szö nö m. Ha bencés kö zö sségü nkrő l beszéltü nk, beszélgetésü nk nagy ajá ndéka az volt, hogy rendü nk, kö zö s eszményeink, feladataink és helyzetü nk egészérő l az egyszerre- és együ ttlá tá s élményében részesedtem. Ezt is kö szö nö m. Magam is mindig erre az egyszerre- és együ ttlá tá sra tö rekszem.
Bocsá sd meg, hogy nem já mborsá gokat, paposakat mondtam ró lad. Ez most
kö vetkeznék, de ez is ugyanolyan igaz lesz, mint az eddigiek. Tev ékenységü nk
fedezete – és ezt Te is tudod – , maradandó értéke hitü nk, reményü nk és szeretetü nk. Ezt a há rmast karakterenként má sként tü krö zzü k. Ezek fényében és
erő terében kö szö nheted meg Istennek mindazt, amit talentumk ént, lehető ségként hat évtized sorá n kaptá l, és kö szö nheted meg azt is, amitő l megó vott.
Veled együ tt kö szö njü k meg a hat évtized minden ajá ndéká t.
Isten éltessen, és Lelke vezessen tová bb életed útjá n!
Asztrik fő apát
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Fé nyké pkiállítás∗
Kedves Richárd Atya, kedves Vendégek, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Sokat gondolkodtam rajta, hogy vajon mit mondhat az ember egy f ényképkiá llítá s megnyitó já n, ha nem művészettö rténész, nem fotó művész. Végü l az jutott
eszembe, hogy talá n azért kaptam én ezt a megtisztelő felkérést, hogy ez egyszer a Kö zö nség egy tagja mondhassa el, személy szerint neki mit jelentenek
ezek az alkotá sok.
„A művészet az emberben és a természetben megnyilvá nuló rejtelmesnek,
isteninek érzéki visszaadá sa.” Ú gy érzem, Liszt Ferenc szavai egy mondatban
ö sszegzik, amirő l beszélni szeretnék.
Hiszen mit mutatnak meg ezek a képek? – A teremtett vilá got. Mindenekelő tt a
természetet á brá zoljá k, a Balatont és Tihanyt.
A természetet: a fá kat, amelyek á gai kö zö tt á tsejlik a tó tü kre; a felhő ket,
amelyek eltakarjá k a Napot, de lezuhanó sugarait á tengedik; a hullá mokat, amelyek a szél jelenlétérő l á rulkodnak.
A Balatont, amelyet minden magyar ember ismer, f ü ggetlenü l attó l, hogy há nyszor jutott el a partjaihoz. Tihanyt, ahova gyermekkorom ó ta kedves emlékek
fűznek, s ahová egy kicsit mindig hazajö vö k.
Mégis, valahá nyszor csak végignézem ezeket a képeket, egy új Tihanyt és egy
új Balatont fedezek fö l rajtuk. Nemcsak azért, mert van itt hajnali és alkonyati
felvétel, téli és ő szi kép, s nemcsak azért, mert mindannyiunk szá má ra egy kicsit
má st jelent a tó , má s élmények fűznek hozzá , s senki sem tud kétszer ugyanúgy
tekinteni rá . Hanem azért, mert maga az alkotó is ott rejlik a képeken. – Mert
Richá rd atyá t is jelentik ezek az alkotá sok. Így csak ő lá tja a Balatont, s az élményét megpró bá lja á tadni nekü nk is.
Miutá n végignéztü k a képeket, Richá rd atyá t má r nemcsak mint a templom, a
kolostor, a Ká lvá ria felújító já t, á tépítő jét, a Tető téri Esték megá lmodó já t, a Tihanyi Kalendá rium szerkesztő jét, az ü nnepi já tékok tá mogató já t ismerhetjü k,
hanem mint Tihany és a Balaton fényképészét is.
Egy fényképező gép egyszerre szem és ablak. Szem a lá tá sra, ablak a vilá gra.
Olyan szem, amellyel má sok szá má ra is lá tható vá tudjuk tenni sajá t vilá gunkat,
amellyel irá nyíthatjuk a kö zö nség szemét, hogy Lásson. Ezt teszi Richá rd atya
is. Ma itt az ő szemével lá tjuk a vilá got.
A szem a lélek tü kre, a test ablaka, tartja a mond á s. Ezeken a képeken az a
csodá latos, hogy nemcsak a fizikai, lá tható vilá g jelenik meg, hanem a fényképező gép lencséjén, ablaká n keresztü l a belső fény, a lélek is tü krö ző dik. Az
alkotó megmutatja sajá t lelkét, személyiségét is.
S végü l, bá r talá n ezzel kellett volna kezdenem: ezek a képek a Teremtő t is
jelentik. A Teremtésben és a teremtett vilá gban jelen lévő Istent, aki megalkotta
az évszakokat, a fényt és a vizet, a nappalt és az éjszaká t. A teremtett vilá gban
∗ Elhangzott a tihanyi Rege Ká vézó ban 2001 augusztusá ban rendezett fotó kiá llítá son.
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jelenlévő Istent, Aki egyszerre lá tható és lá thatatlan, hiszen az emberi szem szá má ra lá thatatlan, a teremtett vilá gban, alkotá sá ban azonban mindig megmutatkozik. A képeken is tü krö ző dik ez a lá thatatlan jelenvaló . Nem lá tjuk a Napot a
felhő ktő l, de lezúduló sugarait igen. Nem lá tjuk a szelet, de a Balaton fodrozó dó
hullá mai elá ruljá k jelenlétét. Nem lá tjuk az apá tsá got, de a szikrá zó havon ott
lá tjuk az á rnyéká t.
É s megtalá lhatjuk a képeken a műalkotá sban jelen lévő Istent, hiszen ezek az
alkotá sok tulajdonképpen imá k. „Egész életü nk egyetlen istentisztelet” – mondja
Novalis. Szá momra Richá rd atya minden egyes képe ima, egyfajta há laadá s a
teremtésért és a szépségért.
Boldog az a festő , aki ecsettel is tud imá dkozni – olvastam egyszer. É s boldog
az a fotó művész, aki fényképező -gépével is tud imá dkozni – gondolom most én.
Tisztelt Hö lgyeim és Uraim!
Kérem, engedjék meg, hogy Ruskin szavait idézzem befejezésü l: „A képző művészetben az ember keze, elméje és szíve együ tt alkot.” Azt hiszem, aki
végignézi ezeket a képeket, érezni fogja a kéz: a fényképező gép, az elme: a
tudá s, és a szív: a hit és a szeretet kö zö s művét.
Kö szö nö m megtisztelő figyelmü ket.
Mádl Ferencné

Köszönté s Korzenszky Richárdnak,
a magyar nyelv é s irodalom tanárának ∗
Kedves Richá rd Atya!
Hatvanadik szü letésnapja ü nnepén nagyon sok szeretettel kívá nom, hogy belső derűje forrá sa soha ki ne merü ljö n. Kívá nom, hogy a vilá gban a kü ldetését
kereső két szerzeteséhez hasonló an a kutatá s végén megnyíló ajtó kü szö bérő l
feltá ruló cellá t Isten á ldá sa tö ltse be.
Kérem, nézze el, ha a fogalmazá s néha akadozik. Való színűleg nem emlékszik életem apró , de kellemetlen esetére, amikor érettségi elő tt há rom héttel felmutatta irodalom dolgozatomat a dupla ó ra alatt kiizzadt ö t á rvá lkodó sorral. Ennek a fü zetnek az emléke meg-megá llít, ha szemben ü lö k a papírral. Megpró bá lom megfogni elmúlt idő ben elbújó négy esztendő emlékeinek egy részét.
Ifjú és bohó első sként dö bbent ijedtséggel és irigységtő l sá padtan lestü k, ahogyan Atya az újkori bencések Trabant típusú szamará val a gazdasá gi udvarró l
felengedett kuplunggal, kék fü stbe burkolt autó val megá llá s nélkü l tolatott a fő monostor bejá ratá ig. Egy-egy ilyen út híre hetekig keringett a gimná zium berkei∗ Utá nkö zlés az Üzenet 2001. decemberi szá má bó l
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ben. Azt is tudtuk, hogy bencés a Budapest-Győ r orszá gutat megalapítá sa ó ta
Richá rd atyá ná l rö videbb idő alatt még nem autó zta végig.
Há rom esztendő n keresztü l a diá k-hétkö znapjainktó l tá vol élt. Ritka estéken
vará zsolt a vá szonra fénybő l, szó bó l és zenébő l csodá kat. Egyszerű, tiszta gondolatfűzése magá val vitt minket. A vetítések végén ugyanazzal a dö bbenettel
jö ttü nk ki, mint az a kö zö nség, amelyik elő tt az erő művész leejti a kö nnyedén
mozgatott, lá tszó lag pillekö nnyű súlyzó t, és az á tü ti a padló t.
Negyedik év elején vette á t a gimná zium igazgatá sá t és osztá lyunkban a magyar tanítá sá t. Erő sen tartottunk szigorá tó l. Nagy tudá sú, hatá rozott egyéniség
és még rá adá sul igazgató is. Az első néhá ny ó ra beigazolta félelmeinket,
való ban csak halvá ny sejtéseink voltak az irodalom rejtelmeir ő l. Egy-két hét elég
volt arra, hogy meggyő zzö n minket tudatlansá gunkró l és arró l, mindent meg
tudunk tanulni, ha akarjuk. Minden ó rá n szellemtö rténeti kirá ndulá sra vitt minket.
A szigorú értelemben vett „anyag”, egy szerző vagy egy korszak fő vonulata
mellett mindig érezni lehetett, honnan jö tt és hová érkezett meg, kikkel utazott
együ tt. Taná raink néha megjegyezték magyar ó ra utá n, hogy haszná lhatatlanok
vagyunk. Hja! Nem olyan egyszerű kiszakadni abbó l a vilá gbó l.
Rengeteg verset tanultunk kívü lrő l. Felelés kö zben kajá nul lestü k, hogy ki
kényszeríti arra az Atyá t, hogy kinyissa a kö tetet, mert nem ismeri a verset.
Keveseknek volt sikerélményü k. Soha nem derü lt ki, hogy erő síteni vagy alibinek
hordta magá val a verseskö teteket. Má ig sem tudom mitő l, de a rengeteg fá rasztó magolá s utá n egyszerre miénk lett az a rengeteg vers. Kö nnyebben tanultuk
ő ket és jó volt sorokat, egész verseket ismerni. Ez a lendü let engem még arra is
rá bírt, hogy megtanuljam a Toldit.
Délutá nonként a fő monostori diá kszobá ban gyúrtuk egymá st vagy huszan. Kerestü k és megtalá ltuk azokat a műveket, amelyekért érdemes volt egy jó ízű vitá ra leü lni. Egyszer hangosak voltunk egy kicsit, mindenkit elragadott az indulata.
Nyílt az ajtó , bejö tt Richá rd Atya, lá tszott, a hangoskodá sunkkal túlfeszítettü k a
húrt. Megtalá lta a megfelelő kérdést. Hamarosan tízen magyará ztuk a vita tá rgyá t. Ehhez neki is le kellett ü lnie, szorítottunk egy helyet az á gy szélén. „É n,
mint fizetett hozzá szó ló ...” há rom mondattal rendet rakott a tü zes kamaszfejekben annyira, hogy tá vozá sa utá n emberi mó don folytattuk takarodó ig.
Taná ri mó dszerében a manapsá g divatjá t élő reformpedagó gia ö sszes elő nyét
és pozitívumá t alkalmazta. Teljes mértékben kihaszná lta a szá munkra felmérhetetlen szellemi fö lényét. Minden percben éreztü k, hogy tá maszkodhatunk erre a
tudá stö megre, mely medret alkotott és korlá tot tá masztott gondolatainknak az
ó rá kon. A korlá t nem csak akadá lyoz a szabad mozgá sban, hanem alá zattal
helytá ll, amikor belé kapaszkodik a felfelé kü szkö dő . A felesleges szabadossá g
gyomlá lá sá val tanítgatott gondolkodni, és ezen a nehéz úton teljes személyiségével mellettü nk á llt.
Há rom kö rre bontható az így megszerzett tudá sunk. Amit má sok leírtak, az
eredeti mű teljes egészében vagy idézetekben, és az ezekre épü lő sajá t vá laszunk, amely a műben gyö kerezik és belü lrő l jö n. Tanított a há rom terü let egy-
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ségére. Megnyugtató biztonsá ggal tudtuk, hogy valaki meghallgatja, amit mondunk és ő szinte véleményt vagy kritiká t mond, kü lö nö sen a sajá t forrá sbó l szá rmazó gondolatokra, mert ez a harmadik k ö r vagyunk mi. Azokban a hó napokban
kétségbeesetten pró bá ltunk minél tö bbet ö sszeszedni. Mint kicsi lá nyaim egy
kirá ndulá son ö sszeszedtek mindent, amit kincsnek éreztek, szép falevelet, kavicsot, faá gat. A kisebbik zokogott, mert nem tudta m á r ö sszefogni kicsi kezeivel a
sok szépséget, hogy hazavigye. Félúton hazafelé má r azt szá molgattá k, mi minden maradt a felszedett értékekbő l, kö nnyes szemmel keresték a legszebb, azó ta elhullatott darabokat. Férfikorom delén így szá molgatom, mi maradt fogyatkozó tudá sombó l?
Legutó bb a tihanyi folyosó n talá lkoztunk. Atya rá mkérdezett, hol voltam, mert
mostaná ban nem lá tott itt. Megdö bbentem, zavarba jö ttem. Helyettem mellettem
á lló bará tom vá laszolt. Hogyan mondhattam volna el, hogy hagytam elsodr ó dni
magam és most keresem helyem, hogy ne szélsodorta gally legyek, hanem
tö rzséhez nő tt á g. A taná r vagy a pap ö sztö ne diktá lta a kérdést? Mindegy. Üzenet volt, fontos volt, engem megismernek és szá montartanak.
Mit tanultunk Atyá tó l az irodalom tudomá nyá ba burkoltan? A szó fontossá gá t,
a Megvá ltó tanítá sá t ugyanolyan mó dszerességgel á télni, ahogyan a műveket. A
harmadik, a ró lunk szó ló rész, az az életü nk. A Tanítá s gyö kereibe kapaszkodva,
az eredeti szö veg nagysá gá hoz méltó legyen az életü nk. Vá lasznak csak a
belü lrő l jö vö gondolatok és tettek felelnek meg.
Ünnepeltnek adni, és nem tő le kérni szoká s, most mégis én kérek valamit.
Imá dkozzon értü nk, tanítvá nyaiért, hogy ama napon életü nk fü zetében ü res
oldalakon ne csak néhá ny sor á lljon á rvá n.
Tanítvá nya:
Veszprém, 2001.11.13.
Novák Á rpád (Ph 80)
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Mié rt nem „szól” Né meth László?
Szobá mbó l rá lá tok a Balatonra. Az elnyúló Tihanyi-félsziget, ahol lakom, megszakítja ezt a lá tvá nyt. Ha tová bb viszem a tekintetemet, jobbra az erdő mö gö tt
Sajkod há zai húzó dnak. Innen nem lá tni ő ket. Vékonyka út visz be oda a félsziget peremén. Ott á ll – egyre kevesebben tudjá k – Németh Lá szló há za. Hol
vagytok, tihanyi nagy szellemek? Illyés Gyula és Borsos Mikló s, hogy csak kettő t
említsü nk még a népes tá rsasá gbó l. Borsos há zá t még vannak, akik ismerik. De
Illyés Gyulá ét? S azt a szellemi épü letet, az igazá n emberszabá sút, a lakható t ki
ismeri még? S amikor elá raszt a hírö zö n, reggel, délben és este, eszembe jutnak az „ő rző k”, akik tudtak vigyá zni a strá zsá n.
S eszembe jutnak régi irodalomó rá k, amikor tanítvá nyaimmal megpró bá ltuk
megkö zelíteni Németh Lá szló írá sait. Drá má kat olvastunk, regényeket elemeztü nk. Má s-má s művet kapott az osztá lyban tö bb csoport, és beszá moltak egymá snak, mit jelentett nekik ez a szellemi birk ó zá s. A legemlékezetesebb szá momra, amikor az „Irgalom” című regény kerü lt sorra (nem feledve az „Iszony”
vagy a „Gyá sz” vagy az „É gető Eszter” mélységeit). A má sik emberért élő élet
példá zata az „Irgalom”-ban túl minden politiká n ma is sü rgető en idő szerű. Mert
valami nagyon furcsa, kisszerű vilá g az, ami – ha nem vigyá zunk – kiépü l kö rü lö ttü nk.
Illyés kérésére ír Németh Lá szló az oktatá sró l („A tanü gy rendezése”, 1945).
„Ahogy mind nehezebb lesz (lassan a falvakban is) elmaradt embernek lenni:
olyan nehéz a magasabb műveltség légkö rében megmaradni. Nincs hozzá tá rsasá g, csalá d, hivatá s, szó rakozá s. Hisz még az író k kö nyveibő l, a tehetségesekébő l is, az a vulgá rműveltség szó l hozzá , amelyhez hivatalá ban, vendégei kö rében alkalmazkodnia kell. (… ) Az emberek műveltsége a mi korunkban jobban
ö ssze van lá ncolva, mint régen: az egyéni műveltség belevész a tö megműveltségbe. A tö megműveltségnek kell há t megkö zelítenie a régiek egyéni műveltségét.”
„A tantá rgyak ö sszevoná sá ná l is nagyobb erő megtakarítá st érü nk el, ha megpró bá lunk 'tudá s'-on má st érteni, mint eddig. A kö zépkorban, mikor a kö nyv ritka
kincs volt, a fej volt a kö nyv: minden doktor egy kö nyvtá rat hordott a sü vege alatt. A mai iskola is még mindig ezekre a nagy sü vegű doktorokra emlékezik. Egy
má sodikos fö ldrajzvizsgá ra a kisdiá knak, ha győ zné a nagy kö nyvet, annyi idegen szó t kellene fö lvinnie, mint egy bonctani szigorlatra. A hatodikos vegytanban
(Szent-Gyö rgyi említette egy elő adá sá ban) olyan dolgokat kell bevá gni, amiket a
Nobel-díjas vegyész sem tud. Mi szü kség erre? Hisz ma még a kutató tudó s is
polcon tartja az emlékezetét; azt tudja, hová kell nyúlnia. A tudá s ma képesség
és tá jékozottsá g. Az iskolá nak á ttekintést kell adnia, s bizonyos képességeket
torná ztatni. Sokkal kevesebb lexikon és sokkal tö bb mozgékonysá g. A jó tankö nyv: negyvenoldalas 'térkép', amely eligazít, s egy antoló gia, amely szá zfelő l
csillantja meg az anyagot, s kívá natossá teszi az író kat – bioló giá ban, fiziká ban:
a kutatá st. A jó iskola ma: bevezetés a kö nyvtá rba vagy a laborató riumba."
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Sajkodi esték: itt alkonyatkor is lá tszik a Nap fénye. Naplementék idején elgondolkodom, miért nem „szó l” ma Németh Lá szló ? Holt betű volna, amit leírt?
Koszorúkat, emléktá blá kat lá tok, de nem érzem azt az igényességet kö rü lö ttem,
ami Németh Lá szló életművébő l ma is sugá rzik. „Bealkonyult” a gondolkodá snak? Vagy csak ún. „politikai gondolkodá s” létezik?
Ezt írja má sutt: „Ami nemzeti szempontbó l szomorú, hogy Euró pa egyik olyan
népe vagyunk, mely évszá zadok ó ta egyre kö zvetlenebb életveszélyben a létnemlét hatá rá n élt, az író nak egy ironikus vilá gban komolysá got s má r-má r ó szö vetségi méltó sá got adott. Hol kapott a tanulmá nyírá s olyan feladatot, mint a mi
ifjúkorunkban, ahol a szétfoszlott nemzeti tudatot kellett a maga erej ébő l újrasző nie? A lá zá lomszerű, való sá gos orszá gokban, melyekben polgá rai éltek,
majd szétszó ró dtak, az irodalom ő rizte az igazit, a virtuá lis Magyarorszá got,
amely ö sszefűzte s fö lemelte ő ket. S ez a virtuá lis Magyarorszá g itt-ott má r a
virtuá lis Euró pa, az emberhez méltó élet modelljét is ott hordja magá ban.” (Levél
a szerkesztő hö z. In: Kiadatlan tanulmá nyok II. 480.o. Magvető 1968)
Fá jó an idő szerűek Németh Lá szló nak ezek a sorai. É vtizedek múltak el (fél
évszá zad!), és még mindig hiá nyzik a kö zgondolkodá sbó l (ha egyá ltalá n van
ilyen) az emberi minő ség – á ltalá ban a minő ség – fogalma, hiá nyzik a dolgok
egységben lá tá sá ra való igény és tö rekvés, vilá gkép nélkü l, csak a sajá t „szűkhatá rú” létezésével tö rő dü nk, személyiségi jogainkat hangoztatva, kö z-ü gyekkel,
kö zö sséggel, csalá ddal, néppel, hazá val nem tö rő dve. Vagyonosodni akar egy
orszá g, de hiá nyzik az a vá gy, hogy magunk fö lé emelkedjü nk. Szétdaraboló dunk, elmagá nyosodunk, ahelyett, hogy odafigyelnénk egymá sra, azokra, akik
szá má ra az emberi élet kereteit jelentette a nép, a nemzet. Magyarorszá g és
Euró pa: tá gabb és szűkebb való s, kulturá lis hazá nk, kultúrá nk, otthonunk. É rdemes odafigyelni a kö vetkező mondataira is:
„Szó rakozá saink megvá lasztá sá ban lá tszó lag tö bb a szabadsá gunk, mint
munká nkéban. Való já ban ezt is elég szorosan meg szokta szabni az alkalom, a
kö rnyezet, a tá rsadalom szoká sjoga. Pedig ha valahol, há t itt kell ma magunkért
kü zdeni. A tő késvilá g, tudjuk, megfordította a viszonyt termelés és élet, fogyasztá s kö zt; régen az emberek azért termeltek, hogy élhessenek, ma azért élnek,
hogy fogyasszanak. Ha új autó t, rá dió t, televízió t, filmet, műanyaginget, só szó ró t, já tékszert termelnek: akkor a polgá r azt kö telességének érzi, hogy megvegye. S e termelvények megszerzése és elfogyasztá sa kö zben el is telik az
élete. Félő s, hogy az életszü kségleti cikkek, szó rakozá si alkalmak bő vü léseivel
ná lunk is erre hajlik az élet, az emberi agyat szó rakozá s ü rü gyén elborítjá k a rá bocsá tott termelvények.” (Ha most lennék fiatal, Sajkodi esték, Bp. 1961. 63. o.)
A „rá nkbocsá tott termelvények” piacosított vilá gá ban ne múljék el embertelenü l,
otthontalanul, hazá tlanul az életü nk!
A vallá sos nevelésrő l írt esszéjének néhá ny gondolata újra és újra szíven ü t.
„Az érvényesü lési ö sztö nt elzsongítani, ha lehet is: hiba volna. De helyes életcélok kitűzésével és elfogadtatá sá val á t lehet nevelni erkö lcsi lendü letté.”
Ugyanott olvasom: „A nevelő nek tulajdonképp nincs is nagyobb feladata, mint-
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hogy magá ban építse fel a példá t, amellyel a fiatal lélek tá jékozó dó (s részben
utá nzó )-kedvét az igazi nagysá g felé fordítja, hogy ott a csalá dban, osztá lyban
jö jjö n létre az az atmoszféra (mert hisz igazá n nevelni csak atmoszférá val lehet),
amelyben az érvényesü lési ö sztö n erkö lcsi ö sztö nné alakul.” Atmoszférá val
nevelni: micsoda intelem! S ha komolyan venn énk, hogy atmoszférá ja van (kell,
hogy legyen!) csalá dnak, falunak, vá rosnak, orszá gnak, akkor nem há rítaná nk á t
minden feladatot az iskolá ra, mert tudná nk – Illyéssel szó lva – hogy „mindenki,
de mindenki hadviselő ”. Eltűnő dik Németh Lá szló : „Arró l (… ) nem vagyok meggyő ző dve, hogy az ember traktoraival és televízió já val, de Istene nélkü l, ha bizonyos feladatokat meg nem old, való ban kü lö nb lesz, mint Istenével volt, traktortalan. Abban is igazat adok, hogy az á llam nem pó tolhatja semmiképpen az
Istent, s hogy az ő tekintete, aká rhá ny á rgus szemen á t figyel, nem érhet le oda,
ahol az ember erkö lcsisége való ban kialakul.” (A „vallá sos” nevelésrő l. In: Kiadatlan tanulmá nyok II.) Manapsá g, amikor egyesek oly heves indulatokkal beszélnek iskolai hit- vagy erkö lcs-oktatá s ellen, érdemes volna elgondolkodni
azon, vajon mit is érthetett Németh Lá szló ezen a kijelentésen: „a mi nevelésü nkben nincsen hittan ó ra, s valahogy mégis minden ó ra hittan ó ra, a nemtanó rá k is… ” S még egy mondat, ugyanebbő l a tanulmá nybó l: „Ady figyelmeztetett rá , hogy az Istenhez való viszony az egyhá zon kívü l egy nagy embernek is
lehet fontos dolga.”
Németh Lá szló írá sait olvasva kérdések sora tá mad az emberben: mit szó lna
ő a mai vitá khoz? Mi volna a véleménye, ha lá tná , mennyire ü zletté vá lt az, ami
pénzre sosem vá ltható , és pénzért meg nem vá sá rolható ? Hol van ma igazi
minő ség? Hol vannak, akik együ tt, kö zö sen, egy irá nyba tekintve felelő sen gondolkodni képesek és készek?
Az ö nmagá ba burkoló zó , ö nző élet helyett a má sokért való élet nagyszerű
példá já t írja meg az „Irgalom” című regényében. „Legendá t” akar írni, olvasmá nyt, amin tisztulni, épü lni lehet a léleknek. Odaá ll Németh Lá szló a sá nta emberiség mellé, „amelynek hitet kell adni, hogy futni tud, a l á bá ra is vigyá zni kö zben, hogy sá ntasá gá ba bele ne gabalyodjék”. Aki veszi magá nak a fá radsá got,
hogy végigolvassa ezt a regényt, rá ismer majd az evangélium mindenki szá má ra
érvényes paradoxoná ra: „Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki
érettem elveszíti életét, megtalá lja azt.” (Luká cs 9,24) Azé a jö vő , aki hitet tud
adni, hogy érdemes élni. É s ez a hit akkor fakad, ha meri vá llalni az ember a
szeretet kocká zatá t. Ne féljü nk kimondani: ez evangéliumi ü zenet.
Nem Németh Lá szló nak van szü ksége arra, hogy odafigyeljü nk ő rá . Nekü nk,
akik itt élü nk, hogy ne feledjü k: „Az élet egy ü gy, egy zá szló , amit tö rik-szakad fö l
kell valami belső , lelki oromra ü tnü nk.”
Dr. Korzenszky Richárd OSB (Ph 59)

118

└

┘

┌

┐

Pilinszky János: Ama ké sei ∗
Né meth Lászlóra emlé kezve
Kapcsolattörté neti elő zmé nyek
Kivételes emberi és szellemi-lelki mélységekbe vilá gít bele Németh László és
Pilinszky János bará tsá gá nak tö rténete. Németh Lá szló nak, a magyar népi író i
mozgalom eszmeteremtő és mintaadó személyiségének és az „urbá nus”-nak
tartott Pilinszky Já nosnak a kapcsolattö rténete kö nyv terjedelmű tanulmá nyt
kívá n. (...) Errő l most csak érintő legesen szó lhatok.
Kapcsolatukró l Vekerdi László írta az első , sok szempontbó l irá nymutató , tö bb
vonatkozá sban tová bbgondolá sra késztető esszét A lélek csendje címen, Pilinszky Németh László életében alcímmel. Kapcsolatuk tö rténetét legtö mö rebben
Domokos Mátyás foglalta ö ssze a Németh Á gnes á ltal ö sszegyűjtö tt és vá logatott Németh László élete levelekben há rom kö tetes monumentum jegyzeteiben.
Géher István a kapcsolattö rténet kulcsjelentő ségű alkotá sá t, az Ama kései textusá t szoros olvasatban értelmezte az újrainduló Pannonhalmi Szemle első szá má ban. Tüskés Tibor pedig mindkét alkotó val kü lö n kö nyvben foglalkozott. A
versajá nlá sró l tü zetes vizsgá ló dá st végzett Gattyán Nikolett–Szalay László az
„Egyedü l Istennek írunk” című tanulmá nyban (Magyar Napló , 1993. má jus 28.)
Németh Lá szló a Homálybó l homályba II. kö tetében szá mol be Pilinszky Já nossal való bará tsá gá nak kezdetérő l. Pilinszky verseit a Válaszban olvasva figyelt fel Németh a kö ltő jellegzetességére: a „reménytelenü l kemény vonalak
kö zt egy finom, beszorult idegrendszer vibrá lá sá ”-ra. Hó dmező vá sá rhelyen talá lkoztak elő szö r, amikor Pilinszky az Ú jhold csapatá val érkezett a vá rosba. (… )
Németh szerint „valami ö cs-bá ty viszony” volt kö ztü k: „mintha csak az én húsz év
kö rü li életem folytatta volna, megvá ltá s nélkü l, egy még érzékenyebb lélek, a
szemérem még jobban rá dermedt lá rvá ja alatt.”
A kö lcsö nö s bará ti érzés hívta és vitte le 1950 á prilisá ban Pilinszkyt Hó dmező vá sá rhelyre. Németh Lá szló a szomszédban, két ö reg hö lgynél (Bercsényi u.
19.) szerzett neki albérletet, akik reggelenként a jezsuitá khoz já rtak imá dkozni.
Grezsa Ferenc utal rá , hogy ebben az idő ben villan fel Németh elő tt a karthauzi
életforma lehető sége, a Vásárhelyi certosa terve.
Németh szellemi-lelki rokont keresett az ifjabb nemzed ékben: „megvá ltá s lett
volna há t egy ifjú agy, amelyet legalá bb a terveimbe beavathatok, a gondolatcsírá kat á tü ltethetem belé, hogy ha nem is a művek, de a szellem, a lehető ség
mégis tová bbö rö klő djék. S Já nost nemcsak alkatilag éreztem rokonnak, beszédeinkben a gondolatok is ö sszecsiszolt fogaskerékként illeszkedtek egymá sba.”
Németh Lá szló szerint: „A fiatalok kö zt nem volt senki, aki kö zelebb á llt volna
hozzá m, igaz nem is ismertem fiatalokat. ”
∗ Részlet a 2002. februá r 11-én, a BDSZ szervezésében, a budapesti Bencés Gimná ziumban elmondott elő adá s írá sos vá ltozatá bó l.
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Amire Németh kiszemelte ifjú bará tjá t, arra Pilinszky tö kéletesen alkalmatlannak bizonyult: „neki elég volt a maga életének a terhe, a maga verseit is alig tudta gyenge testén á tpréselni, az első jelre, hogy itt idegen terheket akarnak r á rakni, megneszelt, ő szintén megmondta, hogy ő arra képtelen s nem hajlandó . De
meg milyen má s műhely is volt a kettő nk agya. É n mindig valami erő met meghaladó , félig nyerskő nek maradó tö mbben véstem, kalapá ltam, ő egy testetlen
hangot igyekezett kihegedü lni magá bó l; (… ) ő félig tudatlanul a XX. szá zadi
nyugati líra logiká n túli kísérletében vett részt; én az újkor szellemének pró bá ltam az új tö rténeti helyzetben is érvényt szerezni, neki, a katolikusnak, nem
mondott semmit ez a híg, optimista vallá s (… ) – ő a maga ü dvö sségét, transzcendens honossá gá t pró bá lta e sö tét vilá gbó l kimenteni.”
Pilinszky emlékezetes hó napot tö ltö tt Hó dmező vá sá rhelyen. A két jó bará t
néha a há z asszonyá val, Kristó néval, az É gető Eszter modelljével há rmasban
késő éjjelig beszélgetett. Németh így emlékezik vissza: „Já nos nagyon szeretett
trécselni (… ), de ha művekrő l kellett véleményt mondani, vagy épp a kö ztü nk
levő fő eltérésre s tá n éppen ezért ö sszekö tő témá ra, a vallá sos érzés természetére tért a szó , a kö nnyed, szellemeskedéstő l ment tá rsalgá sba ó vatosabb és
felelő sebb csomó sodá sok tá madtak. Ha egy vallá sos ember lelkét egyszer belü lrő l kellene megírni, ezek a beszélgetések lennének a kiinduló pontjaim.”
Fontos vonatkozá si pontot, mércét jelentettek egymá s szá má ra. Németh
alapelve: „Az írá s: erkö lcs”, „Az író -- vá llalkozá s”; életműve: erkö lcsi vá llalkozá s,
amelyben meghatá rozó az „erkö lcs-sarkalló ” tö rekvés. Az etikumra építő minő ségeszme, a kö vetkezetes humanizmus, az emberi és szellemi kivá ló sá g feltétlen tisztelete, Pilinszky hite, Németh ü dvö sségü gye lehetett a két alkotó kö zö tti
bará tsá g fundamentumá t képező alap, amelyre az író és kö ltő kö zö tti kapcsolat
épü lt. Mindketten a maguk mó djá n élték is Gabriel Marcel etiká já nak lényegét:
„Mindenki nyilvá nosan él a fö ldö n mindenki elő tt, de lelkében mégis magá nyosan Isten elő tt.” Pilinszky igen jelentő s volt Németh Lá szló életében: „A Galilei
megjelenése és bemutatá sa elő tti meghurcoltatá sban példá ul az ő ítéletét, illetve
vigasztalá sá t kívá nta… ”
A barátság gyé mántpecsé tje: Ama ké sei
Pilinszky Já nos má r 1948-ban a Válaszban Németh Lá szló nak ajá nlotta Utazás
című versét, amely késő bb a Harmadnapon kö tetben ajá nlá s nélkü l és Senkiföldjén címmel lá tott napvilá got. Domokos Mátyástó l tudjuk, hogy az első kiadá skor még azért is hiá nyozhatott az ajá nlá s, mert a kö tet megjelentetésének egyik
feltétele volt, hogy a kö ltő mellő zze verseinek ajá nlá sait. Eredetileg az Ama
kései című vers a Harmadnapon kö tet „Senkiföldjén” című ciklusá nak zá ró verseként jelent meg 1959-ben, a datá lá s szerint 1952-ben keletkezett.
Az Ama kései Pilinszky egyik legszebb, miniatűr remeklése. A kö ltő itt való ban
„ível”, dimenzió kat, vilá gokat fog á t. Remekművében a legmagasabb művészi
fokon ő rző dö tt meg valami maradandó Németh Lá szló há romnegyed szá zadot
á tívelő életérő l, szellemi ö rö kségének sorsá ró l, az emberi histó riá ban mindeddig
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ember és Isten ellen legnagyobbat vétő XX. szá zadró l. Pilinszky 1965 végén,
szilveszteri ajá ndékként, Simone Weil műveinek francia nyelvű vá logatá sá val
ajá ndékozta meg író bará tjá t és a címlapon ezzel az enigmatikus tö mö rségű és
szépségű verssel és dediká ció val emlékezett meg Németh Lá szló kö zelgő 65.
szü letésnapjá ró l:
Ama kései
Németh László nak
Ama kései, tékozló remény
az utolsó , már nem a földet lakja
mint viharokra emelt nyárderű
felköltözik a halálos magasba.
A Németh Lá szló nak ajá nlott kö tetnyi vers kö zü l tö mö rségével, egyetemes kö ltő i
minő ségével emelkedik ki az Ama kései című négysoros, amelyet a kö ltő a
Nagyvárosi ikonokban (1970; 1971.) nyomtatá sban is bará tjá nak dediká lt. Németh és Pilinszky bará tsá gá nak gyémá ntpecsétje a vers.
Vekerdi László első ként mutatott rá arra, hogy a vers sugá rzó kö zpontja, a
„viharokra emelt nyá rderű”: Erdély-metafora. Az idéző jel nélkü li idézet konkrét
lelő helyét, bá r tudta, mégsem kö zö lte, de a lényeget konstatá lta: Pilinszky Némethtő l kö lcsö nö zte az Erdély aranykorá ra utaló poétikus képet, és verses dediká ció val adta vissza eredeti szerző jének a fenséges gondolatot. „… a »viharokra
emelt nyá rderű«-t, – ahogyan Németh egykor annyi nosztalgiá val nevezte Erdély
tö rékeny aranykorá t”.
A kulcsjelentő ségű alkotá st Géher István a „vendégszö veg” felismerése nélkü l
is kivá ló an értelmezte, bá r a „vendégszö veg” filoló giai leleménye az értelmezést
jelentő sen mó dosíthatta volna. Amint az is fontos, hogy az 1952-s keletkez ésű
vers alá a kö ltő odaírta, mintegy folytatá sként, az 1965-ö s zá radékot is: „ECCE
HOMO. Elnehezült szíve / végre zuhanni kezdett.” textusá t, és az „Ő szinte szeretettel: János.” A zuhaná s végpontja: a „mélypont ü nnepélye”, a lelki feltá madá s.
Annak, hogy Pilinszky nem idézetként, nem idéző jelbe téve építette be Németh Lá szló szö vegét a versbe, oka lehet, hogy 1958-ban szigor ú pá rthatá rozat
szü letett a népi író k ellen, amely fő képpen a gondolkodó , az „ideoló gus” Németh
Lá szló t ítélte el. 1959-ben pedig az MTA Irodalomtö rténeti Intézetében kü lö n
vitaü lésen bírá ltá k a népi író k tevékenységét. „Ebben a légkö rben egy Németh
Lá szló nak szó ló versajá nlá s nyílt demonstrá ció nak tűnt volna a tá madott író
mellett.”
Amikor Németh Lá szló író i jubileumá t ü nnepelték Mező szilason az 1965. november 14-én rendezett esten, Pilinszky ajá ndéká ra, Simone Weil: La Pesanteur
et la Grâce (A nehézkedés és kegyelem) című kö nyvére vá laszolva, 1966. januá r
3-á n írja: „Az első gondolata rö gtö n ismerő s volt; az Emberi színjá ték egyik
vezéreszméje: az ellengravitá ció volt – a dolgoknak megvan a természetes esésü k, de élni csak vele szemben érdemes --, úgy hiszem, ez az, amit ő grâce-nak
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nevez. Ú jabb bizonyíték a szememben, hogy a vallá s dolgaiban is egy invariá ns
nyelvre kell tö rekednü nk: ez a feltétele a belá tó hívő k s a (… ) hitetlenek kö zt
mostaná ban annyit emlegetett dialó gusnak. Az első lapra írt gyö nyö rű vers nem
tudom há nyadrészben vonatkozik új hő snő dre és kö nyvére, s megilleti-e egy
picikét azt is, akinek ajá nltad. Szerzetesi regulá mra én is a derűt, épp ezért
helyeztem legfelü l (tisztasá g, tevékenykedés, érdeklő dés, az indulatok kikü szö bö lése; a vilá g irá nti á hítat, emberek irá nti jó indulat, derű) – sajnos szerep és
foglalkozá s, az ö rö kö lt, sö tét bioló giai forrá sok inká bb a viharokat tá plá ljá k --, s
ritká n éreztem úgy, hogy ama kései, tékozló remény fö lü lkerü lt.”
A versbeli vendégszö veg forrá sa Németh Lá szló Bethlen Mikló s című esszéje,
amelynek nyitá nyá ban, az első bekezdés zá ró mondataként jelent meg: „Bethlen
Gá bor uralma, -- melyben a má sfél szá zad ö nmagá t felü lmúló értelmet nyert –
az egyéniség diktatúrá ja az egyéniség fö lö tt; viharokra emelt nyárderű.”
A szinte gyö kversnek nevezhető , mindö ssze négy sorbó l á lló Ama kései című
vers a Pilinszky-négysorosok egyik legszebbike. Végletesen reduká lt, egyértelmű szerkezete zá rt. Egy-egy szavá ban a teljesség csillan meg, aztá n a hallgatá s
és a csö nd kö vetkezik. Csak a legszü kségesebb kulcsszavakat írja le a kö ltő .
Mégsincs hiá nyérzetü nk. Nem érezzü k befejezetlennek, mert pontosan, szigor úan és végérvényesen lezá rt. Eszmei és esztétikai szempontbó l is a tö kéletességet kísérti, az egzisztenciá lis magá nyt, halá ltudatot, létszorongá st érzékelteti.
Géher István a „krisztusi példá t” veszi magyará zatul: „A miniatúra-méretbő l tá vlatosan kiterjeszkedő , kozmikusan nagyrafeszített lá tomá st (… ) az égnek meredő
Ká lvá ria, az égbekiá ltó botrá ny, a viharozó vilá gkatasztró fa optimizmusa hatja
á t… ”
A dikció „megkö zelíthetetlenü l személytelen”, a kijelentés ö nmagá t jeleníti
meg, mint egy „odatúlró l diktá lt szö veg”. Hangot ad „a csö ndben »eleve bennefoglalt« evidenciá nak”: „A kö zlés: logikailag ítélet, szemantikailag ítélkező beszédaktus; nem megnyilatkozá s, hanem kinyilatkoztatá s, jö vendö lő , pró fétai szó zat. S ahol a Szentlélek szó l, ott a lélegzet elá ll.” „Ilyen fö ldö ntúli nyelven szó lni:
isteni adomá ny. Vagy talá n istenkísértés? (… ) Szent szö veget írni, azaz újonnan
kimondani, a modern kor profá n szavaiban apokrif inkarná ció ra kényszeríteni az
Igét, szinte má r szentségtö rés. Elrémü lü nk a kegyelmi á llapot kü lö nleges kegyetlenségén, ahogy a megtö retés á ltal teremti meg a maga »elvéthetetlen« szentségét.”
A négy sor mindegyike mondatértékű, formai szempontbó l is egységes. Az
első sor címadó sortö redék („Ama kései”), szakrális intoná ció val, bibliá s rá mutatá ssal („Ama”) egy bizonyos személyt jelenít meg a létező személyek kö zü l, aki
az „Ama kései, tékozló remény” megtestesítő je. A rejtjeles verstá virat való ban
kö ltő i válasz Németh Lá szló nak, akinek a viszontvá lasza belső dialó gusokban
olvasható : „Olyan csá bító volt még egyszer, a halá lhoz most má r biztosan kö zel,
az alkotá s megszorított fegyelme helyett az emberhez méltó tető ért, az ü dvö sségért, a magunk ellenében vívott, való ban viharokra emelt derűért szá llni harcba.”
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Pilinszky miniatűr verses episztolá ja „ama kései” vilá g- és tudatá llapotró l szó l,
amikor „a végítéleti megvilá gosodá sban az ellentétek á ttűnnek egymá sba, a
remény a reménytelenségbe és viszont.” A kö ltő a fö ldi síkbó l, az anyagi vilá gbó l
kiemeli, metafizikai, spiritu á lis tartomá nyba helyezi: sajá t meggyő ző désének,
hitének kifejező jévé teszi a verset. Ebben a versben is folytató dik a „képek elvesztett édenkertjének” kö ltő i visszahó dítá sa, újrateremtése. Pilinszky egyik fő
példaképe, Pierre Emmanuel igazá t vallva a kö ltő i kü zdelem szépségérő l: „minden gondolat (emberi szó ) erő feszítése végső hatá rá n: imá dsá g.”
„… felköltözik a halálos magasba.”
A versben az ellentétek feszü ltsége meghatá rozó erejű, a mélység a mélységet,
magassá g a magassá got hívja. A földi horizont és az égi magasság, a viharok és
a nyárderű betö lti a mindenséget. Az ö sszetorló dó jelző k kö zé szorított „Ama kései, tékozló remény, az utolsó ”, a fö ldi létben még lehetséges remény bizonytalanul, tékozló n vá rat bennü nket, de ró la is kiderü l: „má r nem a fö ldet lakja”. A
kü lö nö s mó don halmozott jelző s szó szerkezetben a kései, tékozló , utolsó remény a fö ldi perspektívá bó l az isteni realitá sra mutat. Itt a fö ldö n el nem érhető ,
talá n meg sem lá tható , vá rakozá sunk éppen ezért reménytelen. (Prosperó t is
jobban érdekelték a kö nyvei, mint kirá lysá ga, a vará zslat, mint a hatalom, ezért
forgatjá k ki mindenébő l; ezért lesz szá műzö tt magá nya szigetén… )
Az „Ama kései, tékozló remény, az utolsó ” szintagma centrumá ba helyezett
tékozló jelző a dö ntő en lényeges, szent reményhez tagadó an kö tő dik, fontos
intelem rejlik benne. Az Apokrif méltá n híres, a tékozló fiú bibliai tö rténetét idézi
emlékezetü nkbe, amelyben nem a Tékozló fiú a fő hő s, hanem az irgalmas Atya:
„Haza akartam, hazajutni végü l, / ahogy megjö tt ő is a Bibliá ban.” Kettő s értelemben is értelmezhető a tékozló jelző . Első dlegesen az Atyá t elhagyó , tékozló
fiút és életmó djá t jelö li, de á tvitt értelemben a hazatérő , megtérő fiút fogadó Atya
megbocsá tó jó sá gá t, ö nzetlenü l kiá radó szeretetét, kegyelmét is jelenti. (Dö bbenetes művészi erő vel jeleníti meg mindezt Rembrandt képe, A tékozló fiú
megtérése.)
A harmadik verssorban („má r nem a fö ldet lakja”) megá llapítá s idő - és irá nymegjelö lést tartalmaz, a fö ldi szemantikai mező bő l az égre, a végtelenre nyílik a
szemü nk. A kö ltő az univerzá lisan poétikus képben, két igei á llítmá ny kö zö tt
természeti jelenséggel, meditatív á lló képben érzékelteti és jellemzi Németh
életét és életművét „mint viharokra emelt nyá rderű”. A vertiká lis felhajtó erő t
ugyan nem nevezi meg a kö ltő , de azt mégsem mondhatjuk: „A képbefoglalt
nominá lis fogalomkomplexum: maga az érzékelhető értelmezhetetlenség.” Anná l
is inká bb, mert jó l érzi Géher István, hogy a „felkö ltö zés” a „halá los magasba”
viszonyrendszerében pozitívumot, „egy magasabbrendű létezés lehető ségét lá tjuk”, bá r fogalmi kristá lyrá csba nem tudjuk belezá rni, hogy „Mit prédiká l a szent
derű apokaliptikus pró fétá ja?”
Németh Lá szló há romnegyed évszá zadot, vá lsá gkorszakokat élt á t, mégsem
lett vá lsá gfilozó fus. Morá lis forradalmat, szellemi-lelki emelked ést sü rgetett, ó riá -
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si veszélynek lá tta a demoralizá ló dá st, amely reménytelenné tesz minden tá rsadalmi vá ltozá st. Németh Pilinszkyhez hasonló an 1945 utá n hamarosan a tiltott
kategó riá ba kerü lt, késő bb pedig a tiltá s és megtűrtség mezsgyéjén foglalt helyet. Mindketten fü ggetlen és szuverén gondolkodó k voltak. Németh kü lö nö sen
megszenvedte a sérelmeket, a nemtelen vá dakat, tá madá sokat, bá r azt vallotta:
az emberi „méltó sá g abban érhető tetten, hogy a méltá nytalansá got hogyan
viseli el”. „É denalapító ” á lmait a sok-sok „ő rü ltség” elrontotta. Ö nmagá val és a
vilá ggal folyvá st kü szkö dő alkata, nyitottsá gra tö rekvő , de sokszor élesen elhatá roló dó egyénisége az igenlés és tagadá s, hit és kétségbeesés, életö sztö n és
aszketikus lemondá s kö zt vívó dott.
A kö ltő a versben a vég gondolatá t, sejtését ellentétként tá rsítja valami végtelen „nyá rderűvel”. A fö ldi élet viharai fö lé emelkedő nyárderű Pilinszky hitének
szellemében a gravitá ció t is legyő ző kegyelem műve olyan, mint egy há laadó
ima- vagy himnusz-tö redék. Asszociá lható hozzá Németh Lá szló legfő bb tanítá sa: az etikumra emelt minő ségeszme, az egyén és kö zö sség á lma: Az emelkedő
nemzet kö ltő i visszfénye is. A vég- és veszélyá llapotban a remény a halá los magasba kö ltö zö tt, ahol elérhetetlen. A zá ró sorban a „felkö ltö zik” ige és a dermesztő „halá los magasba” ellentéte egyszerre fennkö lt és rémisztő ; a halá l egzisztenciá lis kérdését érinti, a szellemi ö rö kség sorsá t is sejteti. A „halá los
magasba” kö ltö zés csak „halá lt” á rasztó magassá got jelenthet, amelyben az élet
és az életmű a halá l martaléka lesz, de a Pilinszky-kontextusban ink á bb a „halá lon vett”, csak a halá l á ltal elérhető , vagyis halá lon túl rá nk vá ró transzcendens
magassá got érzékelteti.
Megfontolandó Roland Barthes „A szerző halá la” című esszéjének végső
kö vetkeztetése: az írá ssal „a szerző belép sajá t halá lá ba. (… ) Nyelvészeti szempontbó l a szerző pusztá n az, aki ír, ahogy az én is pusztá n az, aki kimondja,
hogy én: a nyelvnek »alanya«, nem »személye« van” (51-52.) Barthes nem tulajdonít a szerző nek olyan szerepet, hogy a szö veg létrehozá sá ban a szerző lenne
a szö veg eredete, titká nak letéteményese.
A kö ltészet és a liturgia kö zt az alkotó szó és kép teremt kapcsolatot. Az emlékezetet megújító megismerésbő l, rá ismerésbő l fakad a felfedező csodá lat. A
szakrá lis kö ltészet valamit érzékeltetni képes a liturgia csodá já bó l: Isten és ember szü nergikus együ ttműkö désének „viharokra emelt nyárderű”-jébő l, a tékozló
remény hazatérését, megérkezését a kozmikusan drá mainak a csodá já ban.
Németh Lá szló életigazoló író és gondolkodó volt. Vele, író i-gondolkodó i elnémulá sá val, a halá lá val valami végérvényesen megszűnik: a „tékozló remény”
felkö ltö zö tt a halá los magasba. É ppen errő l a szellemi-lelki magaslatró l szemlélve, Pilinszky Já nos és Németh Lá szló szellemiségének, lelkiségének minden
kü lö nbö zése ellenére a versben a kö zö s forrá s transzcendens dimenzió já ra is
rá lelhetü nk. A spirituá lis és transzcendentá lis szempontú értelmezés szerint „a
felkö ltö zik a halá los magasba” azt jelenti, hogy a csak a halá lon á t, a halá llal
elérhető „viharokra emelt nyá rderű” egyben elő vételezés az égi derűbő l. Szent
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Maximosz szerint a mindenség kozmikus egyhá zá nak „hajó ja ez az érzékelhető
vilá g, szentélye pedig a szellemi vilá g.”
A lélek gyü mö lcsei, a kegyelem ajá ndékai Németh Lá szló ná l a tö kéletesedési
folyamat szerzetesi regulá já nak hét lépcső foká t alkotjá k: tisztasá g, rendtartá s,
tevékenység, érdeklő dés, jó indulat, a lélek csendje, s végü l: derű, amely az Ama
késeiben is szerepel a remény tá rsasá gá ban. Pilinszky kö ltészetében kulcsfogalom a remény. Mú ltunk reménye címmel cikket is írt. Azt vallotta: „a remény egy
és oszthatatlan (… ), egyik legfő bb tanító mestere az alá zat.” Aki elfogadja a
reményt, az „automatikusan mindenki ü dvö zü lésének reményét fogadja el.” Pilinszky a remény ő sforrá sá ró l beszél, amelyrő l Péter apostol (1,3) ezt vallja:
„Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassá ga szerint újonnan szü lt minket élő reménységre.” (Illyés Bernáth Aurél egy képe
alácímű versének zá ró mondata: „A legnagyobb bá torsá g a remény.”)
Egy levelesládábó l címen a Vigiliá ban, Ró nay György kö zleményében (1975.
8. sz. 547– 550.) jelent meg Németh László Levél Raffaelli Raffaela nő vérhez
című írá sa. (Sajkod, 1968. jún. 10.). Ebben Raffaela irgalmas nő vérnek megkö szö ni a neki kü ldö tt csodá s érmet „mint szeretete” és „féltése jelét”. Kifejti,
hogy az imá dsá g erejében csak annyira hisz, „amennyire minden erő s vá gyéban, amely megtisztult pillanatainkban t ö r fel lelkü nkbő l – mégis há lá s vagyok
annak (mert van egy-két ilyen ember) – , aki azzal biztat, hogy imá dkozik értem;
erő sítő gondolat értü nk aggó dó emberek intim, Isten fele fordult perceiben jelen
lennü nk.” A Ghandira emlékeztető , az erkö lcs primá tusá t felismerő , á ldozatos
életű Albert Schweitzer volt az egyik legfő bb példaképe, aki „azért emlegeti
gyakran Istent, hogy megerő sítse a hívő ket, én azért hallgattam sokszor el, hogy
ne riasszam el azokat, akik még ott nem tartanak… ”
„Örök hálával é s szeretettel: János.”
Németh Lá szló és Pilinszky levelezésének anyaga ma má r hozzá férhető . Ebbő l
kiderü l, hogy kapcsolatuk folyamatá ban akadt hiá tus és probléma is. Amennyire
a levelekbő l kivehető , ezeket a gondokat fő képpen a hírhordó kö zö s bará tok
okoztá k. Példá ul elhitették Pilinszkyvel, hogy Németh Lá szló csaló dott benne,
pedig levelek tanúsítjá k, Németh Lá szló tö retlen nagyrabecsü lését kö ltő bará tja
irá nt. Pilinszky minden levele hangsúlyozott tanúsá gtétel, tiszteletének, szeretetének briliá ns kifejezése. Csupá n azért idézek néhá ny levélrészletet, mert azoknak a figyelmébe szeretném ajá nlani ő ket, akik szeretik kijá tszani egymá s ellen
az író kat.
Az 1960 tavaszá n kelt egyik Pilinszky-levél ö nmagá ért beszélő tanúsá gtétel:
„Igen tisztelt, kedves Bará tom! Leveled nehéz pillanatokban érkezett, s újra beigazolta elő ttem, hogy milyen rendkívü li emberség lakik benned. Tö bb mint tíz
évvel ezelő tt kaptam Tő led egy hasonló levelet, mely eldö ntö tte belső krízisemet,
megértő s feloldó volt egyszerre, s a sírá sra, amit kivá ltott belő lem, ma is úgy
emlékezem vissza, mint tizenö t év keserveinek a befejezésére. Nagyon nehéz
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errő l írnom, de még nehezebb lenne elviselnem, hogy ne tudd r ó lam és Ró lad a
teljes igazsá got.”
Pilinszky tanúsá gtétele ö nmagá ért beszél: „De ha valakit szeretek a magyar
irodalomban, az ma is Te vagy. (… ) Erkö lcsben és művészetben a magam mó djá n vá ltozatlan példaképnek tekintelek, s ezt a meggyő ző désemet soha senkivel
szemben egy pillanatra se á rultam el. Ö rö k há lá val: Já nos”. É rdemes egy má sik
Pilinszky-levélbő l is idézni: „Ö reg fejjel is »kritiká tlanul« és csodá lattal tudok
viszonyulni csak Hozzá d. Kö szö nö m mindazt, amit akarva s akaratlanul életre
szó ló ajá ndékként kaptam Tő led. Ö rö k há lá val és szeretettel: Já nos.” Németh
Lá szló levelében megkö szö ni Pilinszkynek a Végkifejlet című verskö tet megkü ldését és dediká ció já t, amelynek szö vege mélységesen jellemző a kö ltő re.
„Németh Lá szló nak bará ti és tanítvá nyi szeretettel és ragaszkodá ssal/Já nos.”
„Egyedü l Istennek írunk” – „Istennek írok”
Pilinszky Já nos lírá já ban érezhető a kö ltészet liturgiá ja is, amelybő l a kö ltő evangéliumi esztétiká ja forrá sozik. Pilinszky hitvallá sa: „Egyedü l Istennek írunk”.
Ugyanezt írja Németh az Utolsó széttekintés napló jegyzeteiben, szá ndéká nak,
elhatá rozá sá nak vajúdá sá t is érzékeltetve: „Istennek írok, igen; de ő neki írok, s
tá n nemcsak olvasó napló kat. Az á hítat szá rnyait bontom ki, maradék erő mmel.”
Németh Lá szló egész életében ismerte az eszményt, élete végén meg is való sította: „Bá rmit tesztek, szívbő l tegyétek, mintha az Ú rnak és nem embereknek
tennétek.” (Kolossze 3,23)
Az író és a kö ltő bará tsá ga, mint az Ama kései című Pilinszky-remekmű, a
Szent Lator című vers végén felragyog a „barát, barátság mindörökre” emberi
igazsá ga és fö nséges szépsége. Bará tsá guk tö rténete a szeretet garanciá já t,
teofá niá já t is érzékelteti. Mindketten a kegyelemtő l á tjá rt emberek, Isten emberei
voltak. A lélek csendje: a Lélek kiá radó szeretete Németh Lá szló életében, a
Pilinszkyhez fűző dő bará tsá gá ban. Ettő l a szeretettő l, tragikusan fenséges szépségtő l sugá rzik Pilinszky Já nos Németh Lá szló nak dediká lt verse. Bará tsá guk is
bizonyítja, milyen iszonyúan hamis és ká rtékony a népi és urbánus megosztottsá g, hogy Németh és Pilinszky élete és műve egymá stó l elvá laszthatatlanul és
kitö rö lhetetlenü l egyűvé tartozik: a való sá g része.
Dr. Cs. Varga István (Gy 64)
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Alsóő ri plé bánia
Beszámoló a 2001. é vrő l
Kedves Bará taim!
Ez az év is a megelő ző khö z hasonló an kezdő dö tt. Mindjá rt újév napjá n Ő risziget
katolikusait kerestem fö l a 3 kirá llyal megá ldva há zaikat. 25-én Pulyá n kö zö s
ö sszejö vetelü nk volt evangélikus lelkészekkel. Bauer grá ci ö kumenikus teoló gus
nagyon pozitív tényeket tá rt fel a mozgalom lehető ségeire vonatkozó an. Így jó
elő készü let volt a 28-á n tartott hagyomá nyos magyar ö kumenikus istentiszteletü nkre, melyet a felső ő ri reformá tus templomban tartottunk. A prédiká ció t én tartottam. Arró l beszéltem, hogy mi nagyon komolyan szeretnénk venni a keresztények egységét. 30-á tó l Pannonhalmá n lelkigyakorlaton vettem részt, a chevetoni
apá t vezette francia nyelven. Az első elmélkedésen csak egyes szavakat értettem, de késő bb má r szinte mindent (természetesen magyarra is fordítottá k).
Februá r kö zepén Á dám Sándor (Bp 38) osztá lytá rsam temetésére hívott a
csalá d. Az osztá lytá rsak nevében búcsúztattam, bá r kevesen jö ttü nk ö ssze.
Reggel utaztam s még aznap visszajö ttem.
Má rcius 1-én kaptam meg pü spö k úr bö jti kö rlevelét. É jfélig fordítottam, mert
má snap, első pénteken egész nap á ldoztattam, harmadnapra pedig Pulyá n kellett lennie. l5-16-á n Bécsben a National Bibliothekban megny ílt „Csá szá r és kirá ly" kiá llítá st tekintettü k meg a Collegium Hungaricum tö rténész igazgató já nak
vezetésével. Má snap a Diplomá ciai Akadémiá n EU-ró l szó ló kerekasztal-konferenciá ra kerü lt sor. Szt. Benedek napjá n Pannonhalmá n voltunk, Má dl Ferenc
nyitotta meg a bencések sokoldalú munká ssá gá t bemutató új kiá llítá st. A magyar
lelkinapot 24-én a magyar rá dió ban évek ó ta szereplő Lipp Lá szló vezette.
Április 7-én az ö reg iskolá ban festménykiá llítá s nyílt meg. Titkoló dzva „meglepetést" emlegettek. Ez pedig abban á llt, hogy a sá rvá ri rajztaná r-festő művésznő titokban tö bb alsó ő rirő l is készített festményt. É n is kö zéjü k kerü ltem. A
nagyheti szertartá sok alaposan kifá rasztottak. Ezért, no meg mert helyettest sem
kaptam, nem jutottam el a Pax Romana kongresszusra. 21- én elvittek a soproni
bencésdiá k-zará ndoklatra. 22-én Ágoston segített, így meg tudtam tartani a
szigeti búcsús szentmisét. 24-25-én Reizer Pá l szatmá ri pü spö k úr lá togatott
meg (én má r tö bbszö r élveztem vendéglá tá sá t). Nagyon pozitívan nyilatkozott
Horvá th Já nosró l, ö rü lne, ha ide kerü lne. 26-á n Németh Lá szló csornai plébá nos
já rt itt. Ő is szívesen jö nne, de pü spö ke nem engedi.
Má jus folyamá n tö bb csoportot is fogadtunk: Dobó Attila vezetésével pécsi
egyetemistá k, kisbá csai szeniorok. 11-én a kontaktcentrumban az édesanyá kat
kö szö ntö ttü k. A beteg Rá cz polgá rmester helyett nekem kellett beszéddel beugranom. 14-én Horvá th Já nos jö tt „há ztűznéző be". Fiatal munkatá rsaimra is
nagyon jó benyomá st tett. 16-á n Békefi Antal volt szombathelyi fő iskolai zenetaná r két emléktá blá t is kapott. É veken á t já rt hozzá nk elő adá st, énekpró bá t tartani. 20-á n 12 első á ldozó nk volt az idén, de amit reméltem, hogy majd jö nnek
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ministrá lni is, csak néhá nyná l kö vetkezett be, legtö bbjü k még a vasá rnapi misérő l is elmarad. Kö rmenden honismereti napon, Pannonhalm á n meg a hagyomá nyos bencésdiá k-talá lkozó n vettem részt. 30-á n a burgenlandi kö nyvtá rosok soproni tanulmá nyútjá t vezettem. Szinte egész nap beszélnem kellett (kalauzoltam,
fordítottam, Há zi Jenő még nem publiká lt visszaemlékezését a 80 évvel ezelő tti
soproni népszavazá sró l németre fordítottam és felolvastam).
Június 2-á n, pü nkö sd vigíliá já n eredetileg 4 szentmisém lett volna. A temetésit
és az estit a nyugalomban lévő Andreas Karall vá llalta, így délelő tt Pannonhalmá n a 80-éves Szennay Andrá s fő apá t úrral koncelebrá lhattam (Emlékkö tetébe
egy kis beszá moló t kü ldtem itteni munká nkró l), délutá n meg Csémben (Schandorf) a nagy Kausz csalá d há laadó ö sszejö vetelén is megtarthattam a kért szentmisét. 8-á n nyílt meg az ö reg iskola padlá sterében a kö nyvtá r új része és az
informá ció s kö zpont az EU-program és az Illyés alapítvá ny anyagi tá mogatá sá bó l. Erhard Busek és Németh Zsolt magyar á llamtitká r voltak prominens vendégeink. Utó bbi ismerő sként kö szö ntö tt, mert má r já rt kö nyvtá runkban egyetemista
korá ban (meg is talá ltam lá togatá suk utá n írt kö szö nő levelét). 16-á n Pesten
kereszteltem meg Mikló s és Péter unokaö csém fiait. 19-én ismét Pannonhalmá n
voltam egyik csepeli osztá lyunk nagyon jó l megszervezett talá lkozó já n. Erre
Kó sa Sá ndor egykori énektaná runk vitt el.
Július 2-á n Kismartonban pasztorá lis konferenciá n, 3-tó l pedig Kő szegen a hagyomá nyos kultúrtö rténeti szimpozionon vettem részt Kelemen Lacival. Hozzá szó lá somban Széchényi Ferenc és lá nya Franciska burgenlandi vonatkozá saira
hívtam fel a figyelmet. E hét végén Ádá m rendtá rsam talá lkozott itt a plébá niá n
egykori győ ri tanítvá nyaival. 19-én temettü k Csoknyai Pétert, akit lelkileg fö lkészítettü nk, 1957 ó ta ismertü k egymá st a cserkészet révén, a 60-as évek ó ta
pedig itt dolgoztunk együ tt a magyar kulturá lis munká ban. Temetésén 8 beszéd
hangzott el. Szimpatikus erdélyi fiatalok és két nagyobb magyarorszá gi csoport
volt itt hosszabb ideig: a pesti Szt. Kereszt pl ébá nia fiataljai és a kiskö rei iskolá sok igazgató juk vezetésével. Utó bbiaknak sikerü lt jó kapcsolatot kiépíteni fiataljainkkal. 25-én Oros rendtá rsunk halá lá nak 10. évforduló ja alkalmá bó l együ tt
miséztü nk Kő szegszerdahelyen. 28-á n Paksró l volt itt egy csoport.
Augusztus 4-én a debreceni Szt. Anna templom énekkara szerepelt esti szentmisénken. Az énekkart a két vilá ghá ború kö zö tt a burgenlandi szü letésű Kollwentz Rezső vezette, akirő l Ő rség lapunk 1998. évi szá má ban írtunk. 11-én tö bb
szá z piros trikó s magyar fiatal „foglalta el" a németújvá ri vá rat. No nem harcró l
vagy vilá gnézeti színvallá sró l van itt szó , hanem valami szívvidító jelenségrő l:
magyarorszá gi fiatal gyalogos zará ndokok voltak. Első útjuk Batthyá ny Lá szló
sírjá hoz vezetett, este meg a vá r templomá ban vettek részt szentmisén. 14-én
ismét Pannonhalmá n já rtam és Fő apá t úrnak bemutattam Horvá th Já nost. 15-én
kerékpá ros túrá n résztvevő fiatalok voltak a vendégeink Somogyvá ry Gyula (a
jeles burgenlandi szü letésű író unoká ja) vezette a csoportot. 22-én Németorszá gba utaztam vonaton, hogy Gizella húgom új lakó helyén meghosszabbíttassam személyi igazolvá nyomat. Ekkor Pelbá rt rendtá rsam helyettesített.
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Szeptember 4-én Kismartonba hívtak a Schü ssel-Orbá n talá lkozó ra. 8-á n
burgenlandi zará ndoklatra jö ttek ide hozzá nk a szombathelyi ö reg-bencésdiá kok.
Autó buszuk elromlott, ezért mó dosítani kellett a programot. 15-én az ü rgemajori
magyar bencés birtok restaurá lt ká polná já nak felszentelésén vilá gi elnö kö mmel
tá rgyaltunk Fő apá t úrral és Iby pü spö k úrral az alsó ő ri plébá niá ró l. A 17-20 kö zö tt tartott „Szaló naki beszélgetések", csakúgy mint az idei burgenlandi konferenciá k legtö bbje, a tartomá ny 80-éves fenná llá sá hoz kapcsoló dott. 29-én karikatúra-kiá llítá s nyílt meg az ö reg iskolá ban, az asztalokon pedig humoros tartalmú magyar- és németnyelvű kö nyveink egy részét á llítottuk ki.
Októ ber 8-á n tartottuk idén a terményhá laadá st, délutá n a felső ő ri osztrá k
cserkészek ü nnepelték megalakulá suk 50. évét. É vtizedeken á t lelkészü k voltam. 10-én ismét ná lunk, az ö reg iskolá ban tartottá k a burgenlandi kö nyvtá rosok
évi kö zgyűlésü ket a hazá ró l (Heimat) szó ló felolvasá sokkal. 14-én magyar– osztrá k– szlovén „há rmashatá r" ü nnepség volt Kő szegen a nagytemplomban majd a
vá rudvaron. Segítettü k a szlovéniai magyarokat tanulmá nyutuk elő készítésében
és lebonyolítá sá ná l. 19-én 14 ó rakor Pinkafő n kezdő dö tt keresztúttal az egyhá zmegyei szerzetesek napja. 16 ó rakor Alsó ő rö tt hídavatá s és szentelés, 18.30-kor
Felső ő rö tt kulturá lis egyesü letü nk októ ber 23-i ü nnepsége, a Kétnyelvű Gimná zium taná rai és diá kjai szervezték. 22-én a győ ri bencés gimná zium diá kjainak
beszéltem 1956 győ ri eseményeirő l abban a díszteremben, amelyet a tö rténelmi
események egyik napjá n a vá ros pedagó gusai zsúfolá sig megtö ltö ttek.
Novemberben Szt. Má rtonra az ó vodá sok jö ttek lá mpá saikkal a templomba
á ldá sra. Kismartonban Chiara Lubich volt az ü nnepi szó nok, a fiatalok pedig
mozgalmuk tö rténetét mutattá k be. 16-á n a szombathelyi fő iskola és a megyei
kö nyvtá r informá ció s elő adá sain szerepeltü nk Kelemen Lacival. 17-én tartottuk
az idén intézetü nk taná cskozá sá t: „A burgenlandi magyar kisebbség 80 éve"
címen. A szlovéniai magyarok helyzetérő l szó ló elő adá s nyomá n lá thattuk, hogy
mi minden hiá nyzik ná lunk. 18-á n Horvá th Barbara szervezésében ismét nagyszabá sú énekes délutá nt élvezhettü nk alsó ő ri nagyterműnkben. A rendezvény
jó tékony célzatú volt a „Licht ins Dunkel" akció keretében. 29-30-á n Budapesten
az Anyanyelvi Konferencia vá lasztmá nyi ü lésén vettem részt. Talá lkoztam csepeli osztá lyom néhá ny tagjá val. Megkereszteltem Mikó falvy Franciská t, akinek
szü leit tavaly eskettem. Hazaérkezve a Magyar Média és Informá ció s Kö zpontunk rendezésében tartott és az EU keleti bő vítésérő l szó ló elő adó i fó rumon is
részt vettem.
December 2-á n Schwartz Elemér emlékü nnepet tartottunk a kontaktcentrumban, melyen a bécsi magyarok Liszt Ferenc kó rusa és a felső ő ri egyhá zi kó rus is
kö zreműkö dö tt. Rö viden beszéltem az ü nnepelt munká ssá gá ró l. 8-á n a felső ő ri
katolikus fiatalok Jó kai: „Melyiket a kilenc kö zü l?" kis kará csonyi já téká t mutattá k
be. 24-én délutá n az alsó ő ri gyerekekkel felá llítottuk a betlehemet és gyerekmisét tartottunk. Szlovéniá ba az idén nem jutottam el.
Mint ebbő l a beszá moló bó l is kitűnik: pró bá lkoztunk gondoskodni az itteni lelkipá sztori munka folytatá sá ró l. Szeptember elején lesz 33 éve annak, hogy itt az
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ő riek kö zö tt dolgozom mint taná r és felső ő ri magyar lelkész, 25 éve vagyok Alsó ő r plébá nosa. Há lá s vagyok az itt tö ltö tt évekért, a sok szép élményért, segítségért, szeretetért amit itt kaptam. Ugyanakkor érzem hibá imat, mulasztá saimat.
Bá nt, hogy egyre tö bb az ü res hely a templomban, az énekesek, a gyermekek és
fiatalok elmaradá sa, hogy nem beszélnek magyarul a csalá dban és egymá s
kö zö tt, idegenkednek magyar csoportok fogad á sá tó l, nem akarnak kapcsolatot
magyar kö zségekkel, egyhá zkö zségekkel.
Ha á t is adom a plébá nia vezetését, nem akarok mindjá rt „eltűnni" innen, szeretnék tö bb megkezdett magyar kulturá lis munká t (plébá niatö rténet, dokumentumok rendezése, csalá dfá k, a kö nyvtá r elektronikus katalogizá lá sa) ha nem is
befejezni, de olyan á llapotba hozni, hogy má sok folytatni tudjá k. Hiá ba, érzem,
hogy megö regedtem és a lelkipá sztori munka fö llendítése érdekében is kívá natos az á tadá s, aminek elő bb-utó bb be kell kö vetkeznie.
Szeretettel kö szö ntö k mindenkit.
Dr. Galambos Iréneusz OSB (Bp 38)

Szent István vé grendelete
Fá radt vagyok, az erő m elhagyott,
Nincs folytatá som, fiam rég halott,
Az életemnek lassan vége má r,
Eljö n értem a gonosz, rút Halá l.
Amit alkottam, vajh, megmarad-e,
Vagy a széthúzá s sírba dö nti be,
É s eltűnik a Fö ldrő l a magyar,
Miként Ró ma, a hun és az avar?
Kire bízzam szeretett népemet,
Hogy á télje az új évezredet,
É s gyarapodjon, alkosson sokat,
Termő fö ldeket és templomokat?
Nincs senki sem, kiben megb ízhatom,
Csak Te vagy nekem, drá ga Jézusom,
É s Szűz Má ria, jó É desanyá d,
Ki megvédi e gyü nyö rű Hazá t.
Isten Anyja, most eléd térdelek,
Legyen a magyar is a gyermeked,
Védd a viharban, ne hagyd el soha,
Vigyá zz rá nk, ó , hazá nk Védasszonya!
Budapest, 2001. augusztus 15.
Dr. Nedeczky György (Bp 36)
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A Szent Benedek-keresztes é rme∗
Szinte magá tó l értető dő , hogy a kereszt, amelyen Krisztus legyő zte a bűnt és a
halá lt, az első szá zadok ó ta a keresztények szemében a megvá ltá s jele lett. Az
V– VI. szá zadban élt nursiai Szent Benedek (480– 543), a nyugati szerzetesség
atyja, még kö zelebbi kapcsolatban á llott az ő segyhá zzal: a keresztnek ezt a
győ ztes jelét konkrétabban á télte. Tanítvá nyai szá má ra írt Szabá lyzatá ban, a
Regulá ban is szá mos nyoma van ennek, de talá n még fokozottabban emeli ki a
kereszt szerepét Benedek életében Nagy Szent Gergely pá pa, aki alig ö tven
évvel Szent Benedek halá la utá n megírta annak életét. Ebbő l az írá sbó l is
kitűnik, hogy Szent Benedek a gonosz elleni k ü zdelemben kü lö nö s erő t, védelmet tulajdonított a kereszt jelének.
A hitújítá s ideje megtépá zta a bencés kolostorokat és a szentek tiszteletét is.
A XVII. szá zadban azonban új lendü letet kapott Szent Benedek keresztjének
kultusza is. Metten apá tsá gá hoz fűző dik, hogy rajta nem fog semmi vará zslat,
mert a szent Kereszt oltalma alatt á ll. Rá is talá ltak a kolostor falain bizonyos
keresztrajzolatokra és olyan betűkre, amelyek a Szent Benedek-érmén ma lá tható k. A kolostor kö nyvtá rá ban pedig felfedeztek egy 1414-bó l szá rmazó bibliakommentá rt, amelyben a jelek és a betűk magyará zatá ra akadtak. A kó dex ma a
mü ncheni Állami Kö nyvtá rban talá lható . Ebben van egy olyan Szent Benedeká brá zolá s, ahol a Szent baljá ban tartott kereszten, valamint szalagon lev ő betűk
az ismert Crux sacra sit mihi lux… Vade retro satana… ö rdö gűző fohá sz
szavainak kezdő betűi. Maga a jelenet Szent Benedeknek a vil á g és a gonosz
lélek tá madá saival szemben a kereszttel való hatékony védekezésére mutat.
A salzburgi dó m-múzeum 1980-ban „Szent Benedeknek, Euró pa patró nusá nak 1500 éve” témakö rbő l értékes kiá llítá st rendezett Má riacellben. A kiá llítá s
természetesen a Szent Benedek-érmékkel és -keresztekkel is foglalkozott, és az
ugyanazon címmel kiadott gazdag tartalmú kataló gus bemutat belő lü k néhá nyat.
A kataló gusban szerepel egy metszet 1664-bő l, amely az Innsbruck melletti
St. Georgen (Fiecht) bencés kolostor szá má ra készü lt. A metszet a latin betűk
német fordítá sa mellett fő leg a Benedikt-Pfennig eredetérő l szó l. A szerző szerint
a Pfennig haszná lata nagyon régi, de csodá latos ereje elő szö r 1643-ban mutatkozott meg.
A Szent Benedek-kereszt elterjedéséhez tö bbek kö zö tt a IX. Leó pá pá val
(1048– 1054) tö rtént események is hozzá já rultak. A gró fi csalá dbó l szü letett gyermek anyja még gyermeke szü letése elő tt á lmot lá tott. Ebben az á lomban gyermeke teste keresztekkel volt befedve. A gyermek m ég fiatal korá ban mérges
kígyó mará sa kö vetkeztében két hó napig élet és halá l kö zö tt volt. Egyik napon
vilá gosan lá tta, hogy az égbő l á gyá hoz egy létra ereszkedik le, és az azon hozzá
lejö vő ő sz ö reg emberben Szent Benedeket ismerte fel. Sug á rzó kereszt volt a
∗ Részletek a szerző azonos című kö nyvébő l (EFO Kiadó Budapest, 2000). – Dr. Scherer
Norbert (Bp 48) vá logatá sa
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kezében, amellyel testét megérintette, mire az teljesen meggyó gyult. Késő bb
há lá bó l belépett a bencések kö zé, kolostort alapított, és mint pá pa sokat tett a
Szent Benedek-kersztje elterjedéséért. (… )
A Szent Benedek-keresztje tisztelete gyorsan terjedt a barokk id ő ben újjá éledő , ső t virá gkorukat élő bencés kolostorokon keresztü l. Nagy apostola volt a
Prá ga melletti Břevnov bencés kolostor apá tja, II. Benno (1738– 52). Ő 1741-ben
a pá pá hoz fordult, hogy búcsúkkal lá ssa el a Szent Benedek-keresztje haszná latá t. XIV. Benedek pá pa 1742-ben ezt meg is tette, és a keresztek és érmék
megá ldá sa egy ideig a břevnovi kolostornak volt fenntartva. A mindink á bb érem
formá já t felvevő Szent Benedek-keresztje a bencés kolostorok révén hallatlan
gyorsasá ggal terjedt. Szinte minden kolostor maga adott ki érmeket, bá r azok
á brá zolá sait pá pai irat írta elő .
A barokk kor Szent Benedek-keresztes érmeinek egyik felén á ltalá ban a kereszt lá tható bizonyos betűktő l kö rü lvéve, a má sik oldalon Szent Benedek egészvagy félalakos képe, kü lö nbö ző má sodlagos á brá zolá sokkal.
A XIX. szá zadban az érem elterjedése nem csö kkent, ső t olyan buzgó apostolai akadtak, mint a francia Leo Papin Dupont, aki Szent M á rton tours-i kultuszá nak is fő apostola és felélesztő je volt. Maguk kö zö tt a bencések kö zö tt olyan
jelentő s szerzetesi személyiségek szegő dtek a Szent Benedek-keresztes érmének propagá ló i kö zé, mint a solesmes-i apá t, Prosper Gueranger, vagy a Mettenbő l szá rmazó Bonifaz Wimmer, aki az Egyesü lt Államokban volt a bencés élet
újraélesztésének apostola. (… )
A Szent Benedek-keresztes érmének szinte új korszaka kezdő dö tt az 1880-as
évvel. A bencés vilá g tudvalevő leg ebben az évben ü nnepelte Szent Benedek
szü letésének 14 évszá zados jubileumá t. A bencés kolostorok ö sszefogtak, hogy
a XIX. szá zad egyhá zellenes korá ban jelentéktelenné vá lt Montecassinó t élettel
tö ltsék meg. A jelek szerint Bonifaz Wimmer é volt az a gondolat is, hogy Cassino
anyakolostora nyomasson a jubileumra új érmet, amelyet a vilá g ö sszes bencése elfogad. A tervezést a virá gzá snak induló beuroni iskola vezető jére, Desiderius Lenzre (1832– 1928) bíztá k. Lenz festő művészként lépett a beuroni bencés
kolostorba, ott hamarosan saj á tos stílusú művésziskolá t á llított fel. Ez a művészeti irá nyzat jellegében az egyiptomi, gö rö g és ó keresztény elemek felhaszná lá sá val tö rekedett új formá t hozni kora szakrá lis művészetébe. Beuroni művészek
alakítottá k ki Montecassinó n a hagyomá ny szerint Szent Benedek ő si lakó helyének tartott torony alatti részt is, és művészi festményekkel lá ttá k el azt. (… )
Hazánkban a Szent Benedek-éremmel kapcsolatos legkor á bbi adat Czencz
Romá n pannonhalmi bencés kö nyvecskéje, amelyet latinbó l vagy németbő l fordított és amelyet Bécsben adott ki 1668-ban.
Gencsy Egyed fő apá t 1671-ben érmet is veretett Szent Benedek tiszteletére.
Az érembő l a győ ri bencés gimná zium régiségtá rá ban volt egy példá ny. Ez az
egyhá zi iskolá k 1948-as á llamosítá sa sorá n a régiségtá rral együ tt a győ ri Vá rosi
Múzeumba kerü lt. A fő apá tsá g jelenleg csupá n az érem má solatá val rendelkezik.
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A XVIII. szá zadban Szent Benedek tiszteletének legnagyobb hatá sú terjesztő je kétségkívü l Lancsics Bonifá c bencés volt (1674– 1734). Egy teljes kéziratos
kö tetben gyűjti ö ssze Szent Benedekkel kapcsolatos írá sait, amelyeket má r
kiadá sra készített elő . Ebben hozza Nagy Szent Gergely Dialó gusaibó l Szent
Benedek életét magyarra fordítva, azutá n bő ven hozza Szent Benedek rendjének tö rténetét az egész vilá gon, ismerteti a bencés szenteket, kö zli egy hosszú
prédiká ció já t Szent Benedek ü nnepére stb., és végü l lemá solja Czencz Romá n
említett kö nyvecskéjét. (… )
Egy pannonhalmi vonatkozá sú, magyar tevezésű és nyomá sú Szent Benedekéremrő l kell még beszá molnunk. Oros apá t 1225-ben szenteltette fel a pannonhalmi baziliká t, és ennek az akkor 700 éves eseménynek emlékére készíttetett
1925-ben egy sajá tos Szent Benedek-érmet Bá rdos Remig fő apá t. A fő apá tsá g
levéltá rá ban csupá n egy levélvá ltá s talá lható az Ecclesia Egyhá zművészeti és
Áruforgalmi Rt-vel. Bá rdos Remig fő apá t az írá s alapjá n kétféle érmet rendelt
meg az Ecclesia-tá rsasá gná l: a pannonhalmi templom felszentel ésével kapcsolatos jubileumi érmet, valamint 35x38 mm-es, ill. 20 mm-es á tmérő jű Szent
Benedek-érmet ezü stbő l és bronzbó l. (… )
A pannonhalmi numizmatikai gyűjteménynek csak kisebb részét teszik ki a
kegyérmek, ennek is csupá n tö redékét a Szent Benedek-érmek. Ezt a
kegyéremgyűjteményt Kuncze Leó (1840– 1886) bencés hozta létre.
A gyűjteményben talá lható Szent Benedek-érmek há rom csoportba osztható k.
Elő szö r vesszü k a hagyomá nyos, első sorban XVIII– XIX. szá zadi érmeket, ahol
az érem egyik felén rendszerint a Szent Benedek-kereszt talá lható , a má sik
oldalon maga a Szent, kü lö nbö ző attribútumaival.
A má sodik csoportban olyan Szent Benedek- érmek talá lható k, ahol az érem
egyik felén a Szent lá tható , nemegyszer a pajzsformá ban jelentkező kereszttel
mint melléká brá zolá ssal, a má sik oldalon valamely má s szent, ill. á brá zolá s van.
A harmadik csoportot a XX. szá zadi legújabb Szent Benedek-érmek alkotjá k,
ezeken a Szent Benedek-kereszt a maga exorcista jelleg ével eltűnő ben van, és
Szent Benedek inká bb mint a szerzetesek atyja, a nyugati fö ldrész patró nusa
vagy tanító ja szerepel, esetleg egy bencés jubileummal kapcsolatosan. ( … )
A Szent Benedek-érmek á brá zolá sain is kö vethető a korszellem alakulá sa. A
kö zépkor és még a barokk is a Szentnek a sajá tos exorcista jellegét emeli ki,
amelyet a korszellem még igényel. A vá ltozá s jó l észlelhető az utolsó szá zadokban, amikor a rendkívü li és csodá s jelleg helyett elő térbe kerü l Benedek,
mint az emberiség és fő leg a keresztények tanító mestere, aki az evangélium
igazsá gait a kö zö sségi életre alkalmazta. VI. Pá l pá pa 1964-ben Euró pa fő védő szentjévé nyilvá nította, és ha azó ta tö bb szenttel osztozik is Euró pa patroná lá sá ban, alakja és eszméi megszü rkü lés nélkü l sugá rozzá k célkitűzését:
U. I. O. G. D!
Ut in omnibus glorificetur Deus!
Hogy mindenben isten dicső íttessék!
Dr. Só lymos Sziveszter OSB

133

└

┘

┌

┐

Dr. Márfi Gyula (Ph 62) veszpré mi é rsek
vall önmagáról, karácsonyai tü kré ben ∗
„Népi szá rmazá sú” vagyok. É desapá m okos, kivá ló emlékező tehetségű, a tö rténelemben igen já rtas bö lcs ember volt, de csak nyolc osztá lyt végezhetett. Intuitív rá érzése volt Istenre. É desanyá m szerény asszony volt, aki ellensúlyozta
édesapá m meg nem való sult terveit és hiá nyérzetét. Apá m gyermekei taníttatá sá val ká rpó tolta sajá t nehéz sorsá t. Mindkét fiá bó l pap lett. Imre bá tyá m azonban korá n, negyvenéves korá ban meghalt.
Egy Zala megyei kis faluban, Pö rdefö ldén nő ttem fel. Ma mindö ssze hatvan
lakosa van, akkoriban talá n kétszer ennyi lehetett. Temploma nem volt. Ennek
van há trá nya és elő nye is. Ö t kilométerre, Pá ka kö zségbe já rtunk templomba.
Mezei úton. Ez arra volt jó , hogy tudatosodott bennem má r kiskoromban: ez fontos dolog. Csak ha szakadt az eső , akkor nem mentü nk. Egyébként télen-nyá ron
megtettü k vasá rnaponként gyalogszerrel oda-vissza az utat. É jféli misére a
sö tétben természetesen nem tudtunk elmenni. El ő szö r kö zépiskolá s koromban
vettem részt éjféli misén.
A csalá dban megrendezett kará csonyesték és a má snapi, vagyis kará csony
napi szentmisék nagyon szépek voltak. A kará csonyi énekek beleivó dtak a
lelkembe, és maghatá rozó ak maradtak egész életemben.
Mindig kö nyvet kaptam ajá ndékba – valami felejthetetlen ifjúsá gi regényt, a
Légy jó mindhaláligot, A Pál utcai fiú kat, vagy Verne-regényeket. Akkor egy falusi há zban alig volt kö nyv. Nagyon nagy ö rö mö t jelentett a kö nyv. Azonnyomban
hozzá fogtam elolvasni. Szinte le sem tettem.
Negatívumnak kö nyvelem el, hogy hétéves koromig azt hittem, való ban Jézuska hozza a kará csonyfá t. Mikor rá jö ttem, hogy ez egy já mbor mese, komoly
kételyek tá madtak bennem, amelyek ezt a boldog gyermeki hitet megrend ítették.
Ez nagy fá jdalmat okozott. Szá ndéktalanul kételkedtem, de abban az ateista vilá gban ez igen fá jdalmas idő szakot okozott nekem. A fiatal lelket v á lsá gba
sodortá k. Ugyanakkor semmilyen végleges tö rést nem eredményezett.
Annyi haszon volt belő le, hogy a kételkedő , nem a lá zadó embert jobban meg
tudtam érteni, mint a teljesen magabiztos ember, aki a probl émá kkal nem tud mit
kezdeni. Talá n ez is oka annak, hogy a mai fiatalokkal el ég jó l szó t tudok érteni.
„Minden rosszban van valami jó .”
Pannonhalmá ra já rtam gimná ziumba. A kará csonyokat azonban mindig szü lő falumban tö ltö ttem. A vá ltozá s csak annyi, hogy ekkor má r eljutottam éjféli misére. Szü lő falumnak mindö ssze hat éve van sajá t temploma.
Kispap éveimet Budapesten tö ltö ttem. Ezen idő szak kará csonyai nem voltak
felhő tlenü l boldogok, mert nem utazhattam haza az ü nnepekre a csalá dhoz,
∗ Utá nkö zlés az Ú j Ember 2001. december 23– 30-i szá má bó l.
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csak januá r végén, miutá n letettü k valamennyi vizsgá t. Jó l éreztem magam a
szeminá riumban, de hiá nyzott a szü lő i há z. Kü lö nö sen kará csonykor.
A ká plá névek nagyon szépek voltak. Lelkipá sztori szolgá latban teltek, sok
munká val. Itt a kis csalá dot pó tolta a plébá niakö zö sség nagy csalá dja. A kará csonyi já tékok tanulá sa, tanítá sa, és a tö bbi kará csonyi lelkipá sztori feladat
annyira lekö tö tt, hogy felhő tlenü l boldoggá tették életemet, a kará csonyaimat is.
Hét évig voltam ká plá n. Nehéz idő szak a papnak a kará csony, sok munká t jelent, de én inká bb a boldogsá got éreztem, nem a nehézségeket.
Plébá nos nem voltam, viszont két évig, 1976– 78 kö zö tt Pá rizsban voltam diá k.
Két kará csonyt tö ltö ttem a francia fő vá rosban. Kollégista voltam. A francia diá kok hazautaztak, nekem azonban nem volt hova mennem. Itt a kispap id ő k szomorúsá ga elő tö rt, de ekkor má r nemcsak a szü lő i há z hiá nyzott, hanem a honvá gy is gyö tö rt. Beá rnyékolta a kará csony ö rö mét. El sem tudtam képzelni, hogy
a haza úgy hiá nyozhat. Tanév alatt nem lehetett hazautazni, tíz hó napi tá vollét
igen megviselt. S talá n a kará csony az az idő szak, amikor az ember szá má ra a
legfá jó bb a magá ny.
Mindig Magyarorszá gon já rtam á lmomban. É s ezek az á lmok olyan életszerűek voltak, mintha nem is á lmok lettek volna. S bá r két év hosszú idő , azó ta sem
á lmodtam egyszer sem Pá rizsró l… Azt hiszem, Pá rizsban, illetve onnan hazatérve lettem igazi magyar. Szü leimtő l tanultam a hazaszeretetet, de ezutá n vá ltam való di magyarrá .
Egyébként érdekes, hogy ott kará csonykor csak a gyermekek kapnak aj á ndékot, a felnő ttek pedig újév alkalmá bó l ajá ndékozzá k meg egymá st. A Notre
Dame-ban voltam éjféli misén, és ami feltűnt, hogy ott a kará csony nem olyan
komoly ü nnep. Nem „csendes éj”. Inká bb a mi szilveszterü nkre emlékeztet. Viszont a szilveszter a mi kará csonyunkhoz hasonló an csendesebb, inká bb csalá di esemény.
Pá rizsbó l hazatérve pü spö ki titká r és irodaigazgató lettem. A lelkipá sztori munká bó l szinte teljesen ki voltam kapcsolva. Volt olyan év, hogy nem is mondtam
hivatalos kará csonyi éjféli misét, csak magá nmisét. Ez nehéz volt. Egy-két év
utá n fokozatosan bekapcsoló dhattam a lelkipá sztori munká ba, és így fokró l fokra
szebbek lettek a kará csonyaim is. Részt vehettem a felnő tt és ifjúsá gi lelkipá sztorkodá sban, hetente kétszer kó rhá zat lá togattam.
A kará csony megü nnepléséhez kell a kö zö sség, a csalá d, a plébá niai kö zö sség vagy egy kisebb bibliakö r. Mindezek mélyén persze szoros kapcsolatot kell
á polni Krisztussal. Negatív mó don, mikor magamra maradtam és szomorúsá g
tö rt rá m, rá jö ttem, hogy nem elég erő s a kapcsolatom magá val Krisztussal, Isten
megtestesü lt fiá val. Mind a kettő fontos. A kö zö sség, az együ ttlét ö nmagá ban
nem keresztény kará csony. De ha nincs kivel megosztani a kar á csony ö rö mét,
az ö rö m is lefokozó dik.
Az ajá ndékozá s nem já tszott szerepet életemben. A személyes kapcsolat e
nélkü l is megvolt az emberekkel. Ha jó kö nyvet vagy lemezt lá ttam és volt pén-
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zem, vettem belő le tízet, húszat, hogy ajá ndékozzam. Mindig volt bennem igény,
hogy adjak, de ez a tö rekvés nem kö tő dö tt szigorúan az ü nnepekhez.
Milyen a pü spö k kará csonya? Segédpü spö kként az egri érsekségben két kará csonyt tö ltö ttem. Az első ü nnepet Sá rospatakon, a má sodikat pedig Sá toraljaújhelyen. Beteg plébá nosokat helyettesítettem. É ppen kará csony elő tt, december 23-á n kö ltö ztem Egerbe, 1995-ben. Első fő papi funkció m a sá rospataki éjféli
mise volt. Bennem volt az elszakadá s fá jdalma, a szombathelyi pü spö kségben
eltö ltö tt tizenhét évi szolgá lat utá n. De mindjá rt tö kéletesen ellensúlyozta ezt a
sá rospataki kará csony ö rö me. Rendkívü l bará tsá gosan fogadtak a hívek és a
beteg plébá nos egyará nt. Ugyanez az érzés tö ltö tt el a kö vetkező kará csonykor
is. Emlékszem, hogy Sá toraljaújhelyrő l szikrá zó napfényben, gyö nyö rű havas
tá jon á t autó ztam vissza Egerbe. Az elvégzett munka ö rö me és a szeretetteljes
fogadtatá s jó érzéssel tö ltö tt el.
Veszprémben mostaná ig négy kará csonyom volt. A pü spö kség alkalmazottainak kis há zi ü nnepséget tartunk kará csony elő tt. Eljö nnek a kispapok is, és
műsort adnak. Az éjféli misét és a má snapi nagymisét (fél 12-kor) a baziliká ban
mondom. A kispapok asszisztenci á ja emeli az ü nnep fényét. Kará csony reggelén a veszprémi Szent Margit templomban is mis ézem és gyó ntatok.
Szépek az itteni kará csonyok.
A pü spö k bizonyos értelemben tö rvényszerűen magá nyos ember. Magá nyosabb, mint a ká plá n vagy a plébá nos. Ez abbó l kö vetkezik, hogy a pü spö knek
nagyon kell ü gyelnie arra, hogy a hívek és a papok azt érezhessék, hogy a fő pá sztorukhoz valamennyien egyformá n kö zel á llnak. Bá rmennyire is terhes és
felelő sségteljes megbízatá s pü spö knek lenni, ő szintén mondom, hogy nem csak
há trá nyt jelent. Mindig vannak olyan feladatok, olyan tal á lkozá sok, amelyek
ö rö mmel tö ltik el az embert, és ká rpó toljá k. Já rom az egyhá zmegyét, és azt tapasztalom, hogy mindenü tt ö rö mmel fogadnak, és a helyi kö zö sségektő l nagyon
sokat tanulok. A pü spö k mindig úton van, és sajá t, stabil kö zö ssége nemigen
lehet. Ugyanakkor én tö rekszem arra, hogy minél tö bb kapcsolatot alakítsak ki a
híveimmel, kü lö nö sen a fiatalsá ggal. A minap is volt ná lam egy fő iskolá s csoport.
Szép, de nehéz hivatá s pü spö knek lenni. De ö rö mteli. Tisztelettel és szeretettel fogadnak a legtö bb helyen. Pü spö knek lenni nem á llapot, hanem feladat, amit
teljesíteni kell. Otthon ü lő típus vagyok Soha nem szerettem csavarogni. Most
azonban rengeteget kell mennem. J ó érzés, ha az ember elmegy oda, ahol vá rjá k, és legjobb tudá som szerint elvégezhetem, amit el kell végeznem. É s úgy
jö hetek haza, hogy az út, amelyet megtettem, Istennek kedves és az embereknek is hasznos volt. Mert nekem hasznos volt, az biztos. Az ember ugyanis nemcsak tanít, hanem tanul is. Remélem, hogy sikerü l valamit adnom a híveknek
minden egyes lá togatá somkor. Gyakran teszem fel magamnak a k érdést: „Gyula
érsek, ki vagy te? Minek kö szö nhető , hogy az emberek olyan jó k hozzá d?”
Lejegyezte Szerdahelyi Csongor
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Dr. Maróth Miklós (Ph 61) az iszlámról ∗
Az Amerikát ért borzasztó terrortámadás ó ta sokat hallunk nemcsak a terrorizmusró l, az ellene való védekezésrő l, de egy vallásró l, a három nagy egyistenhívő vallás egyikérő l, az iszlámró l is. Jogos-e együtt emlegetni az iszlámot a terrorizmussal, lehetséges.e békésebb, értelmesebb kapcsolat a kereszténység és
Mohamed követő i között? Errő l beszélgettünk Maró th Mikló s kelet- és ó korkutató val, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézetvezető egyetemi tanárával.
– Alapvető dolgokat kell tisztá zni! – mondja Maró th Mikló s. – Mohamed vallási
alapon szervezte meg azt a közösséget, amelyik való jában politikai közösség
volt. Ennek kö vetkeztében az iszlá m: állam és vallás. Ezért lehetséges, hogy
szá mos olyan politikai dolog megy végbe az iszlá m vilá gá ban, amely automatikusan a vallá shoz kapcsoló dik vagy má sok a vallá shoz kapcsoljá k.
– Eszköz volt a vallás arra, hogy politikai szervezet j öjjön létre?
– Mohamed kiszakadt a tö rzsi kö zö sségbő l, amikor 622-ben Mekká bó l Mediná ba menekü lt. A kiszakadá s az életképtelenséget is jelentette. Ká innak, miutá n
Ábelt megö lte, Isten azt mondta: legyen fö ldö nfutó . A kor gondolkodá sa szerint
Ká in a tö rzsi kö zö sségbő l kitagadott stá tusba kerü lt. Ugyanilyen helyzetbe kerü lt
Mohamed és azok, akik vele menekü ltek. Elemi érdeke volt, hogy egy új tö rzsi
kö zö sséget hozzon létre. Mivel vérségi alapon nem volt lehetséges, a vallá st vá lasztotta. A muszlimokbó l, az igazhívő kbő l szervezte meg a kö zö sséget, amelyre
rá ruhá zta a tö rzs jogait és kö telességeit.
– Ma is megvan az iszlámnak ez a törzsi jellege?
– A muszlim á llamok vezető i, nevezzék ő ket kirá lynak vagy miniszterelnö knek,
való já ban tö rzsfő nö kö k. A miniszterelnö ki pozíció – példá ul Szíriá ban – ö rö klő dö tt, Szaud-Ará biá ban viszont vá lasztjá k a kirá lyt, illetve ugyanaz a taná cs, amelyik megvá lasztotta, le is teheti. Mindez euró pai felfogá s szerint abszurdum. De
nekik nem az euró pai, hanem egy má sik értelemben vett demokrá cia az ideá ljuk.
– Terheli-e az iszlám vallást mindaz, amit terrorizmusnak tart a nyugati vil ág?
– Nem mondaná m, hogy az iszlá m mint vallá s az alapító szá ndéka szerint
felelő s volna ezekért a cselekedetekért. Má s vallá s – nevezetesen a kereszténység – is elkö vetett hasonló dolgokat. A kereszténység azonban eljutott a politikai
és a vallá si szféra szétvá lasztá sá hoz, ami az iszlá mban nem megy. Terrorizmus
egyébként, ha nem is így hívtá k, mindig létezett a Fö ldkö zi-tenger medencéjében. Akkor is, amikor az ott élő népek még nem tudtá k, hogy egyszer arabok
lesznek. A tengeri kaló zkodá s példá ul a terrorizmus ó kori formá ja. A népek nyelve és vallá sa vá ltozott, de vá ltozatlan maradt a kaló zkodá s és mindaz, ami
ehhez kapcsoló dik.
∗ Dr. Maró th Mikló s (Ph 61) professzor diá ktá rsunkat szakterü letérő l kérdezte Szikora Jó zsef (Ph 67) diá ktá rsunk. Így ez az írá s egy kissé mindkettő jü ket bemutatja. (Utá nkö zlés
az Ú j Ember 2001. december 23– 29-i szá má bó l.)
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– Csak ennyi volna az oka a mai arab terorizmusnak?
– A Libanonban, Palesztíná ban tö rténő ö ngyilkos merényletek való já ban egy
ő si harcmodor megnyilatkozá si formá i, ez szerintem nem terrorizmus. Annak
idején, amikor a keresztes lovagok arra j á rtak, gyakran megtö rtént, hogy egy-egy
fegyveres muszlim berontott kö zéjü k, néhá nyat lekaszabolt, végü l ő t is lekaszaboltá k. A keresztények akkor sem értették: jó zan ember ilyet nem tesz. Ú gy gondoltá k, hogy hasisszívá s kö vetkeztében kerü ltek ilyen á llapotba. Akkoriban nem
nevezték ezt terrorizmusnak, tudomá sul vették, hogy az arabok így harcolnak.
Ő k ezt teszik ma is. É s miutá n az ENSZ is jogosnak tartja, hogy egy nép minden
eszkö zzel védelmezze sajá t fö ldjét a betolakodó kkal szemben, meg vannak győ ző dve ró la, hogy tö rvényesen já rnak el. Az ő szempontjukbó l az izraeliek betolakodó k, akik ő ket a sajá t fö ldjü krő l kitúrtá k. A nemzetkö zi kö zö sség persze má sként értelmezi ezt.
– Mi lehet az oka az iszlámon belül tapasztalható rengeteg küzdelemnek és
gyilkosságnak?
– A keresztényekkel is elő fordult, hogy irtottá k egymá st igazhitűségi vita ü rü gyén. Az iszlá mon belü l ez az á ltalá nos emberi magatartá s kiegészü l két dologgal, ami a kereszténységben nincs meg. Ná luk alapvető parancs, hogy aki hívő
volt, de hitetlenné vá lt, azt meg kell ö lni. A má sik, hogy nincs kö zponti hatalom –
mint ná lunk Ró ma – , amely megmondaná , hogy mi az igazhitűség és mi nem az.
Ezért kikezdhetetlen az iszlá m a kereszténység szá má ra, halá l vá r ugyanis arra,
akit sikerü l esetleg á ttéríteni.
– Az iszlám viszont, mintha sikereket érne el a kereszténységgel szemben…
– Mostaná ban hallani, hogy francia keresztények milyen tö megesen térnek á t
a muszlim hitre. A fordítottja elképzelhetetlen az iszlá m vilá gá ban. Az á ttérő ket
ő k azonnal legyilkolná k.
– A szeptember 11-én Amerikában történteket összefüggésbe hozhatjuk-e az
iszlámmal?
– A muszlim jog szerint csak azt lehet megt á madni, aki fegyverrel a kezében
harcol ellenü k. Má rpedig a hatezer amerikai á ldozat nem harcolt, tehá t a megö lésü k alapvető muszlim elő írá sokba ü tkö zik. Kevesen tudjá k, hogy az első
ember, aki kérte, hogy nemzetkö zi elfogató parancsot adjanak ki Oszama bin Laden ellen, Kadhafi volt, a líbiai elnö k. Csakhogy akkor, tíz évvel ezelő tt, Oszama
bin Laden még az amerikaiak szö vetségese volt, szervezetének célpontja tö bb
arab rendszer vezető je, kö ztü k Szaud-Ará bia kirá lya. Az al-Kaida vezető je ki van
tiltva Szaud-Ará biá bó l és tö bb arab orszá gbő l. Akik akkor nem fogtá k el, most
célponttá vá ltak.
– Mondják, hogy mindaddig kell hasonl ó esetekre számítani, amíg palesztína
problémája meg nem oldó dik.
– Ha a tö rzs bá rmelyik tagjá nak egy kü lső emberrel nézeteltérése tá mad, nem
vizsgá ljá k, hogy igaza van-e, hanem melléá llnak és védik. Ez a tö rzsi élet parancsa. A palesztinok muszlimok, és nem muszlimokkal van konfliktusuk. Vil á gos,
hogy az egész muszlim vilá g mö gö ttü k á ll. Ú gy gondolom, amíg a palesztinai
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kérdést nem rendezik, az iszlá m vilá gá nak az euró pai kultúra vilá gá val – amelyikrő l úgy érzik, hogy Izraelt tá mogatja – konfliktusa lesz. Má s kérdés, hogy a
palesztinok és az arab vilá g is lá tja, hogy Euró pa má s, mint Amerika.
– Az arabok között sokan keresztények…
– Ő k természetesen együ tt éreznek a keresztény vilá ggal, mégis, szá mos
kérdésben ugyanúgy gondolkodnak, mint a muszlimok. Ez a hagyom á ny azon a
vidéken. Az ottani emberek egyébként a mai napig minden politikai vagy katonai
akció ban, amely a keresztény orszá gok részérő l muszlim orszá g ellen irá nyul, a
keresztes há borúk újraéledését lá tjá k. Így élik meg az Egyesü lt Államok mostani
tá madá sá t is.
– Milyennek ismeri a muszlim embereket?
– Nemcsak azért nem térítenék muszlimokat, mert ha sikerü lne, életveszélybe
sodorná m ő ket. Azért sem, mert tapasztalatom szerint egy értelmes, vallá sá nak
szabá lyait betartó muszlim nagyon is jó ember. Persze ott is vannak á lszentek,
mint ná lunk, de azok kö zö tt, akik ő szintén és tisztá n gyakoroljá k vallá sukat, nagyon jó emberekkel talá lkoztam.
– Az utó bbi idő ben a Szentatya kezdeményezésére is több találkozó t, imanapot szerveztek az iszlám–keresztény megbékélésért…
– Azt gondolom, hogy vallá sos muszlimnak lenni még mindig jobb, mint ha
vallá s nélkü l élnének – ahogyan ezt Euró pa teszi. Meddig marad Euró pa
Euró pa? É s meddig marad keresztény? Az a veszély ugyanis, hogy fö lfal minket
az iszlá m. Má r a má sodik legnagyobb vallá s Franciaorszá gban, Angliá ban és
Hollandiá ban. Egy német ismerő sö m, aki hívő katolikus, és muszlim tudomá nyokkal foglalkozik, mesélte ezt az arab tö rténetet:
Bö lcs Salamon a vá roskapu elő tt szokott ü lni, ott szolgá ltat igazsá got az
embereknek. Amikor Salamon meghalt, hogy ne legyen a v á rosban nyugtalansá g, eltitkoltá k, hogy nem él. Ácsoltak egy fakeresztet, ahhoz kikö tö tték ő t. Így
ott ü lt tová bbra is, az emberek jö ttek-mentek elő tte, mintha semmi sem vá ltozott
volna. Igen á m, de a szú belement a fá ba, s addig rá gta, míg a halott test súlyá t
má r nem bírta, eltö rt. Salamon a fö ldre bukott, s porrá hullt.
A német tudó s szerint Nyugat-Euró pá ban a kereszténység ez a kikö tö tt Salamon. Még mutatunk életjeleket, de Salamon má r halott, a szú má r rá g. Ezért,
szerintem, Euró pa és az iszlá m vilá g kapcsolatá ra gondolva nekü nk első sorban
a sajá t hitü nk nagyobbodá sá ért érdemes imá dkoznunk.
Sz. J.
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Gitárral, dallal szolgáljuk az Urat… ∗
Beszé lgeté s Horvá th Zoltá n (Ph 88) diáktársunkkal
„Megérintetted a lelkemet” címmel, Varga Lá szló kaposvári plébános ajánlásával
jelent meg Horvá th Zoltá n kazettája. A Szent Imre Ö röksége Ifjú sági és Szociális
Alapítvány által kiadott zenei anyagot Bajó ton rögzítették. A kazettán tizenkilenc
dal hallható a Szent Imre templom énekes-gitáros csoportjának elő adásában. Az
igényes összeállításró l – amelyben Dienes Valéria, Ná dasdy Ká lmá n, Loyolai
Szent Igná c és Pucz Andrá s szövegeire írt szerzemények hallható k – Horvá th
Zoltá nnal, a dalok zeneszerző jével beszélgettünk.
– A kazetta a Gyermek és Ifjú sági Alapprogram tá mogatá sá val jö tt létre. Régó ta terveztem ilyen jellegű kazetta megjelentetését, és erre most lehető ség nyílt.
– Hú sz éve szolgálsz gitárral a kézben. A mú lt év végén benső séges ünnepségnek adott otthont a templom, hiszen visszah ívtad azokat, akikkel együtt énekeltél, gitároztál. Mi volt a két évtized legnagyobb élménye?
– Sok szép emléket ő rzö k, de talá n a pü nkö sdre megjelent kazetta felvételének elő készítése s a kiadá s kö rü li munká k adtá k a legnagyobb élményt, mint
ahogy a húszéves évforduló hangulatá t is soká ig ő rzö m majd. Ekkor dö bbentem
rá , hogy milyen nagy idő ez a két évtized, s milyen nagyszerű ilyen remek kö zö sségben szolgá lni az Urat. Kü lö nleges érzés, amikor az idő s emberek kö zü l a
gitá ros mise végén jó pá ran odajö nnek hozzá nk, megfogjá k a kezemet, és kö szö netet mondanak. Jó lesik az elismerés, de a gyerekek ö rö me vidá msá ga is
doppingol bennü nket.
– Ezeknek a miséknek megmagyarázhatatlan a varázsa, számomra különleges az atmoszférája és semmihez sem hasonlítható az az emelkedett hangulat,
amit százak élnek át. Ú gy érzem, mintha ilyenkor még közelebb lenne hozzánk
az Ú r. Nektek, közreműködő knek mibő l jut több: az örömbő l vagy a feladatbó l?
– Hazudik az, aki azt mondja, hogy a miséken való éneklés és zenélés nem
feladat. Szerintem ez mindenkire má s hatá ssal van. É n is vá ltozó hangulatban
megyek a templomba, s ha a mise el ő tt „ö rö mszegény” á llapotban voltam, a
mise végére biztos, hogy helyreá ll a lelkiá llapotom.
– Találkoztál-e olyan emberekkel, akik megvet ő en, elítélendő en nyilatkoztak a
gitáros ú rdicséretekrő l?
– Biztos vagyok abban, hogy voltak-vannak olyanok, akik a h á tam mö gö tt tették a megjegyzést. Szerencsére nekem még nem szó ltak. Egyébként megértem
ő ket is, hiszen ahogy ö regszem, nekem is egyre nehezebb befogadni az újat és
elfogadni a mai kor zenéjét.

∗ Utá nkö zlés az Ú j Ember 2002. februá r 20-i szá má bó l.
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– A kazettaborító n a tihanyi perjel, Korzenszky Richá rd színes fotó ja, egy naplemente látható . Miért ezt választottad?
– A pannonhalmi apá tsá got á brá zolja, s azért kerü lt rá ez a kép, mert én is
Pannonhalmá ra já rtam, és a gregoriá n falak kö zö tt kezdő dö tt gitá ros „pá lyafutá som”. Korzenszky Richárd nekem is volt igazgató m. Megbaboná zott a gitá ros
misék hangulata. Belekó stoltam én is a gitá rjá tékba, és szolgá lat lett belő le. A
lelkem mélyén egyébként ott él a gregoriá n dallamvilá g. Abbó l merítkezem.
– Nem csak komponálsz, szöveget is írsz. Könnyen megy az alkotás?
– Nem. Ú gy érzem, csak nagyon ritká n adatik meg, hogy valamilyen haszná lható „zö rej” kerü ljö n ki a kezem aló l. Igazá ndibó l nem foglalkozom ezzel, mert a
Szentlélek vezeti a kezemet, s Ő írja á ltalam a kottafejeket.
– Három gyermeked van, akik zeneközelben élnek.
– Marci hegedü l, a lá nyaim zongorá znak, és a há zaskö zö sségben a gyerekekkel együ tt énekeljü k-já tsszuk a dalokat. Ő k ebbe szü lettek bele, nekik ez a természetes.
– Ú j tervek? Mi követi ezt a kazettát?
– Jó volna kiadni a Má ria-orató riumot, amit Németh László , a belvá rosi nagytemplom néhai ká plá nja és ifj. Kling Jó zsef írt, s én szereztem hozzá a zenét.
– Isten adjon hozzáerő t és támogató kat! (A kazetta beszerezhető : Szent Imre
Ö rö ksége Alapítvá ny, Kaposvá r, Dr. Ková cs Sebestyén Gyula u. 2.)
Lő rincz Sándor
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Figyeld a jelet, hogy megismerd a lé nyeget! ∗
A keresztsé grő l, a hú své t szentsé gé rő l
A keresztség, keresztény életü nk alapja, a húsvét szentsége. Szent Pá l tanítja,
hogy a keresztségben meghalunk a bűnnek, és feltá madunk Krisztusban az ö rö k
életre. Krisztus halá lá t és feltá madá sá t az apostolok korá tó l fogva minden vasá rnap, így húsvétkor is, eucharisztikus lakom á val ü nnepelték. A keresztény életbe
való bevezetés két má sik szentsége, a keresztség és a bérmá lá s, a IV. szá zadtó l kerü lt a húsvét, a „Krisztus-esemény” ü nnepléséhez. Azó ta van együ tt ez a
há rom szentség a húsvét vigíliá já nak liturgikus cselekményében. Bá r a csecsemő keresztelés elterjedése – ugyancsak a IV– V. szá zad – ó ta kevésbé jellemző ,
hogy nagyszombat éjszaká já n keresztelnek, a keresztvizet ilyenkor mindig megszentelik. Templomaink kö zü l pedig néhá nyban, remélhető en majd egyre tö bben, ekkor kapjá k meg a beavató szentségeket a hittanuló k – katekumenek – ,
akik a nagybö jt folyamá n já rtá k végig a készü let útjá t, amely a keresztény ó korban évekig is tarhatott. Az sem példa nélkü li má r, há la Istennek, hogy tö bb
helyen az akkortá jt szü letett csecsemő t is a húsvéti vigília-szertartá s keretében
keresztelik meg.
Keresztség. Való ban, a kereszt jelét is megkapja a szentséget vevő , a magyar
szó mégsem Krisztus keresztfá já ra utal. Arra sem, hogy „aki kö vetni akar, vegye
fel keresztjét”, hiszen itt a sátortartó rú dró l szó l Krisztus. Vagyis azt mondja: Ne
á llapodjon meg, ne „sátorozzon le”, aki velem akar lenni, hanem kövessen.
A gö rö g eredetű latin szó – baptizáre, a legtö bb nyelv keresztelést jelentő szava ebbő l ered – annyit jelent: belemerülni, alámerülni. Az alá merü lés a Krisztus
halá lá ba való eltemetkezést, majd a vele kö zö s feltá madá st, az újjá szü letést, a
megvilá gosodá st jelképezi. E szentség magyar neve a szlá v Krszt~Krisztus szó bó l ered. Ugyaninnen ered az is, hogy kresztyének, keresztyének, keresztények
vagyunk. A keresztség á ltal tehá t – az ezt jelö lő szavunk értelme szerint is –
krisztusiváleszü nk, krisztusiasulunk.
A krisztusivá tételrő l, legalapvető bb szentségü nkrő l Kárpáti Sándor atyá val
elmélkedtü nk, tudva, hogy ezen a helyen éppen csak érinteni tudjuk a témá t.
Sá ndor atya a zsidó kná l má ig ismert tisztulási szertartásokró l beszél. Ezek is
bemerítkezéssel já rnak, mégsincs kö zü k a krisztusi keresztséghez. Mint ahogy
Keresztelő Szent Já nos keresztségének sem, bá r ő má r csak azokat merítette
alá , akik vá llaltá k, hogy a tanítvá nyaivá lesznek. Az apostolok cselekedeteiben
olvassuk, hogy „Já nos csak vízzel keresztelt, de ti néhá ny nap múlva (pü nkö sdkor) Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. ” Azaz, amint Já nos alá merített a
Jordá n vizébe, úgy fogtok belemerü lni a Szentlélekbe.
∗ Kö szö njü k a szerző nek, hogy az Ú j Ember 2002. húsvéti szá má ban megjelent írá sá t
Almanachunkban-kö zlésre megkaptuk tő le. – (A szerk.)
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Mit jelent ez a Szentlélekbe merü lés, mi tö rténik velü nk a keresztségben?
Sá ndor atya azt mondja: nem pusztá n a há romszori bemerítkezés, vagy az
V. szá zad ó ta a vízzel való há romszori meghintés, hanem az teszi érvényessé a
szentséget, hogy a Szenthá romsá g nevében tö rténik. Ú gy is érthetjü k, hogy a
keresztelés egyrészt a Szenthá romsá g megbízásábó l, má srészt a Szenthá romsá g nevére tö rténik. A keresztségben Isten a nevére vesz minket. Igazá ban nem
keresztnevet adunk tehá t a gyereknek, hanem vezetéknevet. Ú gy hívja ő t Isten,
hogy Atya-Fiú -Szentléleki János, Mária, Olga… Rö videbben úgy, hogy krisztusi,
azaz keresztény. Való já ban nem Isten gyermekévé leszü nk a keresztségben,
hiszen Istennek nem gyermeke van, hanem fia: Jézus, és a vele egy egyhá z. A
keresztségben tehá t az istengyermekségben részesü lü nk, helyesebben a fiú ságban. A lá nyok is Isten fiá vá lesznek a keresztségben: Jézussá !
Aki keresztel, az a Szenthá romsá g nevében cselekszik – mondja Sá ndor atya.
Nem én keresztelek tehá t, hanem Krisztus. Má s nem mondhatja, csak ő , hogy
belemerítelek a Szenthá romsá g életébe… Az ember, aki keresztel, valamiképpen Krisztust teszi jelenvaló vá . Mivel pedig ez a legfontosabb szentség, bá rki
keresztelhet szü kség esetén. Még egy hitetlen is, ha azt akarja tenni, amit a
keresztények szoktak tenni ilyenkor.
A keresztény ó korban csak azok részesü ltek a keresztségben, akik megtértek,
akik felnő ttként vá llaltá k a dö ntést, ami az életü k kocká ra tételét is jelentette.
Attó l fogva, hogy ilyen tét nincs, megkereszteljü k a csecsemő ket, de ugyanúgy
hangoztatjuk a megtérés szü kségességét. Hogyan van ez? Sá ndor atya szerint
kü lö n kell beszélnü nk a keresztelés érvényességérő l és hatékonyságáró l. Ha
szabá lyszerűen já runk el, nem férhet kétség a csecsemő keresztelés érvényességéhez. De igaz az is, hogy nem lesz hatékony addig, amíg az ember nem
„ratifiká lja” a megtéréssel. Ezt bizony sokan elmulasztjá k. Má s hasonlattal: a
keresztlevél olyan, mint egy takarékkö nyv, nem adnak érte kenyeret. Ha nem
vá ltom be, éhen halhatok. Azt mondjá k: ex opere operato, azaz a cselekmény
á ltal megvaló sul a szentség. Csakhogy ez a kiszolgá ltató ra vonatkozik, nem a
fö lvevő re!
Mit nevezhetü nk megtérésnek? Sá ndor atya szerint a keresztségben megtö rtént újjá szü letés tudatos elfogadását! Ha elfogadom, hogy újjá szü letett vagyok,
ha annak megfelelő en kezdek élni, akkor beszélhetek megtérésrő l. Az ú jjászületés a keresztség pillanatá ban megtö rtént velem. A megtérés nemcsak azt jelenti,
hogy megtartom a tö rvényeket, hanem annak fölismerését, hogy Jézus a törvény
a szá momra. Ez nem egy pillanat műve, ez maga az élet.
Csecsemő ket keresztelü nk, de vajon felnő ve bevá ltjá k-e majd azt a takaréklevelet? Erre nevelik-e ő ket a szü leik? A Katolikus Egyhá z Katekizmusa szerint
meg kell keresztelni a gyermeket, ha legal á bb az egyik szü lő kéri és a gyermek
keresztény nevelése biztosítottnak lá tszik. A papok á ltalá ban elfogadjá k a gyerek keresztény nevelésére utaló legcsekélyebb jelet is. Ha mégsem, a szü lő egyszerűen elviszi egy má sik faluba, má sik templomba, s ha ott sem, a harmadikban biztosan megkeresztelik. S á ndor atya ilyen esetekben, amikor a keresz-
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tény nevelés igazá ban nem való színűsíthető , inká bb csak fö lvenné a jelö ltet egy
jegyzékbe, amelyben a hittanuló kat tartjá k nyilvá n, emléklapot adna. Valamit,
aminek az alapjá n késő bb, ha való ban komoly a szá ndék, visszatérhet a szü lő ,
vagy a má r felnő tt gyermek.
Az okos pap nem a hit jeleit keresi, hanem a hitetlens égét. Aki kinyilvá nítja,
hogy nem hisz, nem akarja kereszténynek nevelni a gyerekét, azét nem szabad
megkeresztelni. Aki csak gyenge, vagy nem elt ö kélten hitetlen, azét meg kell
keresztelni.
Gond a keresztségre való oktatá s, a szü lő k, keresztszü lő k felkészítése. Nem
ritka, hogy a keresztelési szertartá sban elhangzó kérdésre: „mit kértek gyermeketek szá má ra?”, azt vá laszoljá k: „egészséget, boldogsá got”. Nem volna baj, ha
jó értelemben mondaná k. De inká bb csak a szavak fö ldi jelentésére gondolnak.
Van, aki azért keresztelteti meg a gyerekét, hogy ne sírjon. Má sok meg nem
nagyon hisznek, de azt gondoljá k, há tha mégis van ebben a dologban valami,
aztá n mi lesz, ha megharagszik az Isten …
A szertartá st a templom bejá ratá ná l kellene kezdeni, bevonulá s, igeliturgia,
majd a keresztkútná l kö vetkezik a keresztelés szertatá sa. Helyes és illő volna
elmagyará zni az egybegyűlteknek, hogy mi tö rténik, s még egy rö vid beszéd,
buzdítá s is segítené ő ket abban, hogy komolyan mondjá k, és komolyan vegyék
imá jukat, ígéretü ket. Így persze nem lehet egy negyedó ra alatt „megúszni” a
keresztelő t, bá r sokan ezt szeretnék.
Hogy megtudd a lényeget, figyeld a jelet! A keresztségben kapott kegyelem
jele a víz. Sá ndor atya Aquinó i Szent Tamá st idézi, aki azt mondja, hogy a víz
élet, de halál is: meg lehet benne fulladni. Meg is kell haljon Krisztussal a
bűnnek, az ö nzésnek az, aki Vele fö l akar tá madni. A víz közösségteremtő : ott
épü lnek falvak, vá rosok, ahol víz van. A víz erő : hajó kat hord a há tá n, malomkereket hajt.
Jézus mondja: „Aki bennem hisz, annak ö rö k élete van”. Nem lesz, hanem
van! – figyelmeztet Sá ndor atya. A hit és a keresztség á ltal olyan élet ez, amit a
halá l nem tud elpusztítani. Mert az emberi élet halandó , de Krisztus fö ltá madt
élete ö rö k. „Aki bennem hisz… ” – mondja Jézus. A keresztség tehá t nem pó tolja
a hitet, amint a tö bbi szentség sem, hanem feltételezi.
Szikora Jó zsef (Ph 67)
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A katekizmus törté nete ∗
A katekizmusró l mint műfajró l, a katolikus katekizmus történetérő l s az ú j KEKrő l, a Katolikus Egyház Katekizmusáró l Rédly Elemér (Ph 53) atyát, soproni
városplébánost kérdeztük, aki 2001-ig az Országos Hitoktatási Bizottság igazgató ja volt.
– A katekizmus a keresztény hittel kapcsolatos ismereteket ö sszefoglaló írá s –
mondja Rédly Elemér. – Témá i: a hitvallá s, a keresztény misztérium ü nneplése,
élet Krisztusban, a keresztény imá dsá g. Ugyancsak katekizmusnak nevezik
valamely tudomá nynak kérdés-felelet formá ban való tá rgyalá sá t. Ez a mó dszer a
kö zépkori „summá k” nyomá n szü letett, amelyek az anyagukat kérdések és feleletek formá já ban dolgoztá k fel.
– Miért, hogyan alakult ki a kérdés-felelet forma?
– Ennek a formá nak elő nye a szabatos fogalmazá s, az á ttekinthető ség és a
tanulható sá g. Ha jó l tesszü k fel a kérdéseket, nö velhető az érdeklő dés, a vilá gos
vá laszok segítenek felismerni a hit igazsá gait.
– Nem tú lságosan egyszerű, gyerekes az ilyen katekizmus?
– Való ban vannak veszélyei is a kérdés-felelet formá nak. Egyik, hogy viszonylag kö nnyű megtanulni s tudni is, anélkü l, hogy értenénk. Má sik veszély a leegyszerűsítés. A vallá si fogalmak nagyon gazdagok, hitü nk misztériumá t csak megkö zelíteni tudjuk, egyszerű meghatá rozá sokba aligha szoríthatjuk be ő ket.
Tová bbi veszély a vallá si félműveltség, ha valaki – jó l tudva a katekizmus
vá laszait – azt hiszi magá ró l, hogy az élet minden kérdésére helyesen tud felelni.
– Mikor keletkezett az első katekizmus?
– Az első katekizmust Rotterdámi Erazmus írta 1513-ban. Luther Márton katekizmusa 1529-ben jelent meg. A trienti zsinat (tridentinum) eredményeként 1566ban adtá k ki a ró mai katekizmust plébá nosok részére. Borromei Szent Károly
ö sszeá llítá sa rö vid kérdésekre hosszú, olykor tö bboldalas vá laszokat ad, amelyekben leírja a hit alapvető tanítá sait. A legelterjedtebb Kanisius Szent Péter
katekizmusa volt, ezt magyarra is lefordítottá k 1562-ben. Késő bb, a XIX. szá zadban Dehárbe Regensburgi Katekizmusa jelent meg, ezt is leford ítottá k magyarra,
a legelterjedtebb katekizmusok k ö zé tartozott.
– Mi tette szükségessé tíz évvel ezelő tt ú j katekizmus kiadását?
– A II. vatiká ni zsinat utá n úgy gondoltá k, hogy a zsinat kifejtette a katolikus hit
tanítá sá t a mai ember szá má ra, de nem fogalmazott újra hittételeket. Késő bb,
amikor a sokféleségre hivatkozva nagyon nagy eltérések mutatkoztak egyes hittani felfogá sok kö zö tt, mégis felmerü lt egy katekizmus kiadá sá nak igénye. A
Szentatya á ltal létrehozott bizottsá g a nyolcvanas években folyamatosan dolgozott ezen, végü l a KEK 1992-ben jelent meg.
∗ Utá nkö zlés az Ú j Ember 2002. januá r 27-i szá má bó l
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– Van-e lényeges eltérés a régebbiek és az ú j katekizmus között?
– A KEK nem kérdés-felelet formá ban tá rgyalja a hit kérdéseit, hanem logikus
sorrendben, lehető leg rö vid megfogalmazá sokkal veszi sorra azokat. Így is kö rü lbelü l ezeroldalas a kö nyv. Fontos még, hogy a katekizmus nem didaktikai c élú,
nincsenek benne magyará zatok, hanem feltételezi, hogy hozzá értő , vagy legalá bb is hittanos műveltséggel rendelkező ember olvassa.
– Készült, készül-e magyar katekizmus?
– A KEK magyar fordítá sa 1994-re készü lt el. A magyar hittanoktatá sban a
nyolcvanas években merü lt fel, hogy új katekizmust kellene készíteni. Ú gy gondoltuk akkor, hogy nem helyes a kérdés-felelet forma, mert ezzel csak leszűkítve
tudjuk á tadni a hitismereteket. Ugyanakkor, mivel egyre t ö bb magá nkiadá sú
hittankö nyv szü letett, amelyek sem dogmatikai, sem nyelvtani szempontb ó l nem
voltak pontosak, a hitoktatá si bizottsá g jó nak lá tta, hogy készü ljö n egy új katekizmus. Ez 1989-ben jelent meg elő szö r, majd a Katolikus Egyhá z Katekizmusá nak (a KEK-nek) megjelenését kö vető en, annak alapjá n, teljesen á tdolgoztuk, és
1995-ben újra kiadtuk. Ez a Magyar Katolikus Katekizmus, amely 397 k érdés és
felelet formá já ban foglalja ö ssze hitü nk lényegét.
– Hogyan használják a katekizmust a hittanoktatásban?
– A magyar katekizmus elkészü lte utá n a pü spö ki kar megbízá sá bó l az
Orszá gos Hitoktatá si Bizottsá g elkészítette a hitoktatá s kerettantervét. Ez meghatá rozza, hogy a hitigazsá gokat milyen sorrendben, melyik életkorban kell á tadni. Mindez a katekizmus alapjá n tö rténik. A hittankö nyvekben, amennyiben a
katekizmuséval azonos tá rgyú kérdésrő l szó lnak, ugyanúgy kell feltenni a kérdést, ahogyan a katekizmus teszi.
– Tankönyv, csak tankönyv-e a katekizmus?
– A II. vatiká ni zsinat megújulá sa akkor való sul meg a keresztény életben, ha
a hitoktatá s is megújul a zsinat szellemében. Ez tö bbek kö zö tt azt jelenti, hogy a
kereszténység nem egy tanrendszer, hanem élő hit Istenben, személyes kapcsolat vele, Jézus Krisztus á ltal. Errő l rendelkezü nk igazsá gokkal, tanítá ssal, igaz
kijelentéssel, ami az egyhá z biztos, tévedhetetlen tanítá sa. Ez az Istennel való
kapcsolat nyilatkozik meg a szertart á sainkban. É s ezt az Istennel való szeretetkapcsolatunkat tanúsítjuk a mindennapi keresztény élettel. A keresztény hit, a
keresztény ü nneplés és a keresztény tanúsá gtétel tehá t egyformá n fontos, és a
hitoktatá s sorá n á tadandó részei a katekizmusnak.
Szikora Jó zsef (Ph 67)
Há la Istennek, rö vid idő alatt elkészü lt a katekizmus magyar fordítá sa. Ez a
komoly munka jelentő s tapasztalatokkal és eredményekkel já rt a teoló gia hazai
szakemberei szá má ra. Engem a krisztoló giai rész nyelvi megformá lá sa dö bbentett rá , hogy a magyar teoló gusnemzedéknek szembesü lnie kellett a megfelelő
szakszó tá r kialakítá sá val. A katekizmus az egyhá z útmutatá sa és a helyes tanítá s feltá rá sa. A mű magyar nyelvre való á ttétele pedig kü lö nleges alkalomnak
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bizonyult, hogy egységbe hangolja a magyar teoló giai szakirodalom kifejezéskészletét. – Ladocsi Gáspár dr. (Gy 70) esztergom– budapesti segédpü spö k.
Szívesen ajá nlaná m a paptestvéreknek, hogy egyszer prédiká ljá k végig a katekizmust. Az imá dsá gró l szó ló rész példá ul kifejezetten tanítható , tanulható . Mondanivaló ja pedig gyö kereiben bibliai. Az Ószö vetségben, a teremtés ajá ndéká ért
há lá t adó , á ldozatot bemutató Ábel példá ja mutatja szá munkra, hogy az imá dsá g
a Teremtő és a teremtmény mélységes kapcsolatá bó l fakad.
Az egyhá z imá dsá gos élete pedig első sorban abbó l a Miatyá nkig (Jézus imá já ig) visszamenő hagyomá nybó l tá plá lkozik, amellyel a liturgiá ban talá lkozunk. A
fiatalok ezt talá n nehezebben értik meg. Csak arra kellene gondolnunk, hogy
magyarul sem úgy tanulunk meg beszélni, hogy spontá n mó don kitalá lunk egy
nyelvet, hanem anyá nktó l, apá nktó l tanuljuk meg. „Kaptá l egy almá t keresztanyá dtó l. Most mondd, kisfiam: kö szö nö m!” – biztatja a szü lő a gyermekét, aki
ugyan engedelmesen kö szö netet mond, habá r nem érti még, hogy a szó mit
jelent. Nem baj, egyszer majd megtudja. Ez a katekizmus vil á ga, a nagy hagyomá ny, a keresztény imá dsá g. Elő szö r azzal tá plá lkozom, amit Isten mondott
nekem Igéje á ltal.
A katekizmus az imá dsá gra való tanítá sró l szó lva azt is feltá rja, hogy az ima
kü zdelem is: akarni kell. A pusztai atyá któ l kezdve Lisieux-i Szent Terézen á t a
mai szentekig az egyhá z tanúsítja, hogy az ima képessége az akaratban van.
Nem abban, hogy van-e hozzá kedvem vagy hangulatom. Az imá ban a lét végső
forrá sá val vesszü k fel a kapcsolatot, Jézuson keresztü l az Atyá val a Szentlélekben.
Barsi Balázs OFM (Gy 64)
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Rendezetlen gondolatok
é s ké rdé sek a hittantanításról∗
A hittantanítá s a pü spö kö k legfő bb kö telességei kö zü l is kiemelkedik – hangsúlyozza a pö spö kö k lelkipá sztori hivatá sá ró l szó ló „Christus Dominus” kezdetű
hatá rozat. – Mit jelent ez, hogy a legfő bb, és hogy azok kö zü l is kiemelkedik?
Azt, hogy a pü spö k minden egyéb feladatá ná l elő bbre való . Minden erejével
azon kell dolgoznia, hogy az igehirdetésnek ez a mó dja hatékonyan elérjen minden embert – nem csak a hívő ket. Mint régen, amikor a vezér, a kirá ly a harcban
csapata elő tt já rt, irá nyt és példá t mutatva: úgy kell a pü spö knek is elö l já rnia a
hittantanítá sban.
Az á llam fizeti a hittantaná rokat, a teljesített ó raszá mok és képesítésü k szerint. Nehéz teljesíteni a megkívá nt ó raszá mot, hiszen tö bbnyire csak délutá n
lehet hittanó rá t tartani, amikor a tö bbi gyerek já tszik, sportol, kü lö nó rá kra és
szakkö rö kre já r. A gyermeknek nehéz lehet ellená llni a kísértésnek: újra padba
ü lni, mikor legszívesebben mozogna, futna, já tszana. Nehéz visszamenni délutá n újra az iskolá ba. A hittantaná r is fut az egyik iskolá bó l a má sikba, képtelen
teljesíteni azt az ó raszá mot, melybő l megélhetne, kü lö nö sen, ha gyermekei is
vannak. Sokan elhagytá k má r ezért a pá lyá t, pedig lelkesen, hittel készü ltek rá ,
évekig tanultak. – Nem minden hittaná r vá lik be – ez igaz. De ez má s hivatá sok
képviselő ire is á ll.
Tö bbféle hittaná r van – kü lö nféle „fokozatú”. Tanfolyamos, fő iskolá s, egyetemet végzett, teoló giai végzettségű. Vannak já mbor és jó nyugdíjas asszonyok,
akik fizetést nem kérve, ingyen foglalkoznak a kicsikkel.
A plébá nosnak is sok hittanó rá t kell vá llalnia. Túlterhelve utazik egyik falubó l a
má sikba, misézni, temetni, hittanó rá t tartani… Rá bízhatná ezt tö bb hittant tanító
hívő re, akiket szoros, apostoli kö zö sségbe vonva ő tanítana, erő sítene és segítene. Ez, megítélésem szerint, hatékonyabb lenne, mint ha agyonhajszolja magá t a pap, és a hittantaná rok elmagá nyosodnak, mert plébá nosuknak nem jut
rá juk ideje.
A hittan eljut azokhoz a gyermekekhez, akiket sz ü leik beíratnak. É s akiknek
szü lei má r nem já rtak hittanra? Akik csaló dtak, kiá brá ndultak, megbotrá nkoztak?
Honnan ismerhetné meg há t az a gyermek a hitet, akit nem írattak be? Vá lasztá sa csak akkor hiteles, ha ismeri a v á lasztékot. Ha nem ismeri a Jó hírt, hogyan
hallhat felő le?
Most jö n az etikatanítá s! – Az etika csak része a végső dolgokró l való tudá snak, a szü kséges vilá gszemléletnek, értékrendnek. Kik fogjá k tanítani? Át- és
kiképezzü k ő ket, mint annakidején az angol- és franciataná rokbó l az orosznyelv∗ Utá nkö zlés az Ú j Ember 2002. januá r 27-i szá má bó l. A szerző diá ktá rsunk, néprajztudó s,
egyetemi taná r, volt oktatá si miniszter. – (A szerk.)
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taná rokat, s a kilencvenes években fordítva? É s milyen etiká t tanítanak majd? A
materialista vilá gnézet is vall egyfajta etiká t: az osztá lyharc etiká já t. Azt, amely
igazolta a gulá got és a koncentrá ció s tá borokat. Nincs immanens etika, ha az
értékrend bü ntetlenü l á thá gható . Ha nincs szá monkérés egy élet utá n. Igazi etiká ja csak vallá soknak van.
A legjobb megoldá snak lá tszik ha felkészü lt, egyetemet, teoló giá t végzett emberek tanítaná nak vallá sismeretet – és abban az etiká t. Ú gy is lehetne, hogy a
vallá stan kü lö n szak, és kétszakosként egyik szakja lenne a taná rnak a vallá s(és etika)-ismeret, a má sik példá ul matematika, magyar, idegennyelv, tö rténelem
stb. Tanítaná k a vilá g vallá sait. Az ő skinyilatkoztatá s szerint élő , kezdetleges tá rsadalmak hitét, azokét, amelyek aká r Dél-Ameriká ban, aká r Dél-Afriká ban vagy
Ausztrá liá ban éltek-élnek, de meglepő en azonos „képzeteik” vannak a Teremtő rő l, a bűnrő l, a monogá m csalá dró l, a gyengék, betegek, ö regek, gyermekek védelmérő l, a lopá sró l és a gyilkossá gró l, a nemi élet korlá tairó l; és aztá n a nagyobb vilá gvallá sokró l. Természetesen a kereszténységrő l a legtö bbet. De az
iszlá m, a buddhista tanok, végső soron az ember szeretetérő l szó lnak, arró l az
Isten-tiszteletrő l, amely az embertá rsak szeretetében való sulhat csak meg.
Minden vallá s legmélyebb és eredeti alapjaiban az Isten és az ember szeretetének elvá laszthatatlansá gá ró l szó l – csak késő bb vá lik a vallá shá borúk igazoló já vá , amikor lényegét tagadja meg. Ezeket az eszméket és tö rténetü ket kell tanítani. É s mint minden tantá rgy esetében: szá mon kérni az ismereteket. Nem a
hitet!
Ez lenne az igazi ö kumené. A tö bbit a Szentlélekre kell bíznunk. Kezdettő l
fogva arró l ismerték meg a keresztényeket, hogy szerették egymá st.
Most is. Oda vá gyik az elmagá nyosodott ember. A hegyen épü lt vá rost nem
lehet elrejteni. Vá lasztani kell. Sok utat mutatunk, vagy egyetlen egyet sem?
Ö rü lnü nk kell minden hívő nek, aki Krisztus kö vető je akar lenni. Nincs joga senkinek a szeretet nevében erő szakkal téríteni, de akadá lyokat sem emelni az Isten
felé vezető utakon. Csak maga a szeretet hó díthat. Hogyan? Mit tehetü nk mi
ehhez? Csak a magunk és kö zö sségeink példá já t. Kicsiny, gyarló , kü zdelmesen,
botladozva megszerzett hitü nk mécsesérő l le kell venni a véká t. Mindnyá jan így
vagyunk hittaná rok – vagy az istenkereső k megbotrá nkoztató i.
Dr. Andrásfalvy Bertalan (So 50)
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Lenkei Tibor (Bp 37) diáktársunk levele∗
Kedves Diá ktá rsaim!
Lá tjá tok, 1937-ben érettségiztem a budapesti bencés gimná ziumban. Iskolatá rsak vagyunk tehá t, legfeljebb az a hiba, hogy tö bbségeteknél jó néhá ny évvel
korá bban já rtam iskolá ba. Ez adott esetben má r két nemzedéknyi kü lö nbség is
lehet. Annak idején a já mbor bencés atyá inktó l megtanultam pozitívan gondolkodni, vagyis első sorban az embert tisztelni, a cserkészek kö rében pedig a természet szeretete ivó dott belém. Soha nem merü lt fel bennem, hogy az ember és
a természet tisztelete ellentmondá sos valami lenne. Az érettségi utá n vizesmérnö ki diplomá t szereztem a Műegyetemen. Mint a vízépítéstani tanszék taná rsegéde, majd adjunktusa, mérnö kö k szá zait tanítottuk a víz természetével való
helyes bá ná smó dra. É rdekes, hogy akkor, immá r fél évszá zada sem a beavatkozá s techniká já t, képleteit oktattuk, hanem hogy felel ő sséggel mit lehet csiná lni a
természetben az emberi haladá s érdekében.
Munká nk sorá n nagynevű magyar vizesmérnö k-elő dö k tapasztalataira tudtunk
tá maszkodni. Ő k vilá gviszonylatban is nagyot alkottak, hiszen orsz á gunk kü lö nleges terepe volt az alig megoldható vízszabá lyozá si problémá knak, és a vízveszéllyel és vízhiá nnyal egyará nt szá molni kénytelen népü nk bizalommal tő lü nk
vá rta a megoldá st. Óriá sit fejlő dö tt a vízépítés techniká ja, bá mulatos lehető ségek nyíltak a vizesmérnö kö k elő tt, de a vezérelvü nk mindig az a tisztelet volt,
hogy mi felelő s partnerei vagyunk a természetnek.
Így fogott neki vizesmérnö ki karunk a huszadik szá zad elején a szinte hajó zhatatlan magyar Felső -Duna problémá inak megoldá sá hoz. Kezdetben csak a
klasszikus folyó szabá lyozá s mó dszerei és némi technika á llt a rendelkezésére a
folyamszabá lyozó mérnö kö knek, akik megpró bá ltá k a hajó zá st biztosítani Euró pa legnagyobb víziútjá n. A klasszikus folyó szabá lyozá s a folyam hordaléká nak –
természettő l ellesett – mozgá stö rvényein alapult, és fogá sait kö zel egy évszá zadon keresztü l sikerrel alkalmaztá k. Mindezt a nemzetkö zi Dunabizottsá g vezényelte, mert ez a bizottsá g volt felelő s azért, hogy a Duna kilenc orszá gon keresztü l hajó zható legyen.
Késő bb a technikai haladá s sorá n má r elő térbe kerü lt a vízienergia kihaszná lá sa is, a kétes kö vetkezményekkel já ró egyéb energia-felhaszná lá ssal szemben. Fontosnak tűnt az is, hogy a sztochasztikusan vá ltozó vízhozam lehető leg
egyenletesen á lljon rendelkezésü nkre, mert akkor tudunk eredményesen gazdá lkodni az embereknek is életet adó vízzel. Szá zszá mra épü ltek a hegyvidéki
vö lgyzá ró gá tak, és lépcső zni kezdték a folyó kat, folyamokat. Tudomá sul kellett
venni, hogy ez a beavatkozá s viszont lassanként teljesen megszü ntette a hordalékmozgá st, és a klasszikus folyó szabá lyozá s a magyar Felső -Duná n sem
folytatható . Hordalékhozam hiá nyá ban a medrek ö nszabá lyozó épü lése megszűnik, a meder ká rosan mélyü l, és nincsen mó dszer a folyamat megá llítá sá ra.
∗ Testvérérő l írt cikke: „Bazilikaépítő gépészmérnö k” (Almanach 1995– 98, 125-126. lapok)
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Megtanultuk, hogy folyami duzzasztó művekkel lépcső zni kell a Duná t, hogy mint
víziút tová bb szolgá lja az emberiséget. Ezt a munká t is a Dunabizottsá g vezényelte, kijelö lvén, hogy 2000 kilométeren keresztü l hol kell lépcső zni.
Itt kapcsoló dott be a munká ba hazá nkban tö bbszá z tanult, tapasztalt és felelő s
érzékű vizesmérnö k, és persze jó magam is. Ezen dolgoztunk évtizedeken á t,
talá n 1955 ó ta. A lehetséges vá ltozatok tucatjait vizsgá ltuk, szinte teljesen fü ggetlenü l attó l, hogy a kérdéses Duna-szakasz két orszá g terü letén van. Hangsúlyozom, hogy évtizedeken keresztü l szakemberek szá zai adtá k oda tudá sukat,
tapasztalatukat. Meglepő , de a szakemberek kö zö tt szép szá mmal voltak nemmérnö kö k: halá szati, vízminő ségi és agrá r dolgokhoz értő , má s beá llítá sú szakemberek. Ezekkel egyeztetve kerü lt az asztalra a BNV (Bő s– Nagymarosi Vízlépcső rendszer) terve, melyet még egy nemzetkö zi hírű amarikai szakértő iroda
is korszerűnek nyilvá nított.
Sajnos, alaposan tévedtü nk, amikor abban a hitben voltunk, hogy a politikai
vá ltozá st meglovagoló Dunakö rrel szó t lehet érteni. Tévedtü nk, amikor azt hittü k,
hogy szakemberekkel á llunk szemben, akiknek stílusa ugyan eltér az á ltalunk
megszokottó l, de legalá bb megértik a terv lényegét, és felfogjá k, hogy az ü zem
sorá n tová bbra is felelő s szakemberek kezébe kerü l a vá llalkozá s. Mi, sajnos,
képtelenek voltunk szlogenekkel érvelni, hasonló hangnemben rá galmazni, és a
tö megek butítá sa sem tartozott mó dszereink kö zé. Utó lag visszagondolva ezekre a szégyenteljes idő kre, mégis azt kellett volna tenni, hogy á tvesszü k a mocskoló dó hangot, agresszív stílusukat is eredményesebben tudtuk volna haszná lni.
Amikor pedig a há gai elmarasztaló dö ntést magyar győ zelemnek minő sítette a
kormá nyunk, végképp elszomorodtunk felelő tlenségü nkö n. A 95%-ban elítélő
dö ntés egyetlen mondatá ba sajá t győ zelmet belemagyará zni enyhén szó lva
kamaszos logiká ra vall. Ezen az alapon 1000 milliá rd forintos ká rt okoztunk szerencsétlen népü nknek, és most rajtunk rö hö g a vilá g jó zanabbik része. Kétségbeesett pó tcselekvések sorozatá val magunk elő tt tettü k nevetségessé igyekezetü nket, hogy valahogyan kimá sszunk a tények á ltal megcá folt helyzetü nkbő l. Má r
csak mosolyogni tudtam egy amerik á bó l idejö tt mérnö k kezdetleges mentő akció in, amit sajnos a hozzá nem értő k megvá ltá sként értékeltek.
A napokban olvastam a Bencés Diá kszö vetség Hírlevelét, amelyben kedves
írá st talá ltam a Pesti Srá cokró l. Ebben szerepelt egy teljes bekezdés a BNV-rő l,
ezért ö tlö tt eszembe, hogy leírjam a kérdésrő l szakmá mbó l fakadó véleményemet. Azt gondolom, aká rki kö zü letek eljö het a nyá ron, és békés szeretettel megmutatjuk, hogy a Szigetkö z ma szebb, mint volt, gazdagabb természet van a
holtá gak rengetegében, és mindenki teszi a dolgá t szlová k és magyar oldalon
egyará nt. É n a magam részérő l megvettem az utolsó paraszthá zat a Szigetkö zben. Azért az utolsó t, mert a tö bbi eladó t má r elő ttem megvették a só gorok:
az osztrá kok és a németek. Ő k csak tudjá k, hogy a falvak szomszédsá gá ban,
ebben a megvá ltozott Vadvízorszá gban milyen csodá kat lehet felfedezni. A só gorok persze jobban tudjá k, hogy mekkora ez az új Természetvédelmi Terü let,
ahova csak megrendü léssel léphet be az ember.
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A Szigetkö z falvaiban nyoma sincsen a beharangozott pusztul á snak és a felelő tlenség tobzó dá sá nak. A tulsó oldalon a szlová kokná l hasonló a helyzet, rá adá sul ott ná luk megy a hajó forgalom, és nekik zü mmö gnek a turbiná k, ső t az
egész rendszer irá nyítá sa, kormá nyzá sa az ő kezü kben van. A mi ostoba dö ntésü nk kö vetkeztében kicsúszott a kezü nkbő l az irá nyítá s. Mementó ként ott á ll, ott
rozsdá sodik a dunakiliti duzzasztó mű, és senkinek sem jut eszébe, hogy megkö vesse a tö rténtekért a magyar népet.
Kedves Diá ktá rsaim, kérlek, gondoljá tok meg, hogy a mostani status quo ismeretében semmi keresnivaló ja sincsen a jó szá ndékú laikusok tippjeinek, mert
az eredeti elgondolá s igazá n jó volt. Amint írtam, jö jjetek, és bará tsá ggal megmutatunk mindent, amit egy igencsak tapasztalt magyar vizesm érnö k nyújtani
tud. Bará ti ü dvö zlettel Lenkei Tibor.
Utóirat
I. Prognózis a reá lis jö vő reményében, amikor a két orszá g Há ga nélkü l és
politiká tó l mentesen fog megá llapodni.
1. Megépü l az eredeti tervben szereplő tö bbi fenékkü szö b a holtá grendszer
vízellá tá sá ra és az ottani értékek biztosítá sá ra.
2. Mindig megkapjuk az eredeti tervben kik ö tö tt „élő víz”-mennyiséget az Ö regDuna tá plá lá sá ra. Esetleg a C-variá ns helyett Dunakiliti fogja vezérelni a teljes
rendszert.
3. Késő bb fö ltétlenü l megépü l a nagymarosi vízlépcső , első sorban az euró pai
hajó zá s biztosítá sá ra, majd kö vetkezhet a Budapest alatt még hiá nyzó vízlépcső sorozat, a Dunabizottsá g ajá nlá sa szerint.
4. Teljes együ ttműkö dés és egyetértés a BNV ü zemelése, fenntartá sa és
folyamatos kontrollja tekintet ében, természetesen az élő vilá g és a gazdasá gos
műkö dés érdekében egyará nt.
5. A tanulsá gok levoná sa és érvényesítése. Vagyis az emberek érdekében
haladá s, és alá zatos tisztelet és védelem az élő vilá g irá nt.
II. Prognózis arra az esetre, ha újra Há gá ba menekü lü nk, és a politikusok
tová bbra sem hallgatjá k meg a szakembereket.
1. Lihegve és ká rö rö mmel vá rjuk, hogy valami technikai hiba tö rténjék a most
műkö dő rendszeren.
2. A magunk igaza érdekében félremagyará zzuk az újabb há gai dö ntést is, és
legújabb győ zelmü nket sulykoljuk bele a kö zvéleménybe.
3. Azon mesterkedü nk, hogy az Ö reg-Duná t valami laikus mó dszerrel „revitalizá ljuk”, vagyis elérjü k az ő sá llapotot.
4. Gyó gyíthatatlanná tesszü k azokat a sérü léseket, melyeket a műszaki szakemberek és a jó szá ndékú, de ellenséges érzü letű természetvédő k eddig egymá snak okoztak.
5. Belenyugszunk abba, hogy minderre mégegyszer rá fizet az orszá g pénzben, orszá ghírnévben, de első sorban az emberek belső zavará ban.
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A Beszé lgető könyvecské t lapozva… ∗
A Helikon adta ki a kö nyvet, a pá rbeszédet a pannonhalmi fő apá t és Lengyel
Lá szló folytatta. A fő apá tot a rangja szerint is sokan ismerik; a p á rbeszéd sorá n
adott életrajzi adatai az elhivatá s motívumait szépen vilá gítjá k meg. A tö retlen
hit, a vá lasztott életforma irá nti szolgá lat, a példamutató ragaszkodá s tü krö ző dik
a fő apá t szavaiban.
A fő apá t úrral egyszer talá lkoztam: Prof. dr. Varga Jó zsef bencés ö regdiá k
bará tom ajá nlotta fö l a recski szenvedéseiért kapott ká rpó tlá st alapítvá nyi célra.
Végü l a budai bencés iskola kapott a ká rpó tlá sbó l fénymá soló t, szerényen magam is hozzá já rultam az adakozá shoz. Ezen kívü l évrő l-évre lá tjuk-halljuk Asztrik fő apá tot a má jusvégi bencés diá ktalá lkozó kon. Mindenki rokonszenves embernek, tö bbszö rö sen bizalmat kapott vezető nek, s a szerzetesi élet szépségét
á télni képes személynek ismeri. Tudjuk, hogy a budai iskola l étesítésekor aggá lyai voltak, tö bbek kö zö tt a rendtagok elégtelen szá ma, de alapos má s indokok
miatt is. Gyakorta beszél arró l, hogy liberá lis felfogá súnak tartjá k, ez azonban
nem csorbítja katolikus elkö telezettségét.
Figyelemre méltó ak azok az életrajzi adatok, amelyek a pappá - és szerzetessé
szentelése utá n alakítottá k az életpá lyá t. Errő l a kö nyv nem beszél, de tudjuk,
hogy fiatalon pü spö kké szentelték, a pü spö ki kar fontos tisztségét tö ltö tte be, felkö ltö zö tt Budapestre, s most ismét Pannonhalmá n él. Annak idején a pá pá t
fogadta, szerette volna létrehozni a moszkvai ortodox pá triá rká val való tö rténelmi
talá lkozá st. Ezirá nyú tö rekvésérő l – úgy tűnik – ma sem mondott le.
Beszélgető partnere a kö nyvecskében Lengyel Lá szló . Ró la – a kö nyvbő l is –
megtudjuk, hogy Benedek Elek dédunoká ja, ifjú korá ban a szaká llas Marx és
Che Guevara képe fü ggö tt szobá ja falá n, a hatvannyolcas diá kmozgalmak radikalizmusá ért lelkesedett. Nem a kö nyvbő l, de tudjuk ró la, hogy kö zgazdá sz
pá lyá n csiná lt karriert, a csoport, amelyhez tartozott, a diktat úra alkonyá n lá tvá nyosan lá zadozott, gazdasá gi felfogá suk – amikor érvényre jutni lá tszott – má smá s okokbó l a magyar tá rsadalomban ellenkezést, ellená llá st vá ltott ki. Vaskalapos pá rtideoló gusok e lá zadó kat – ha pá rttagok voltak – vagy kizá rtá k, vagy
azok szakítottak az akkorra má r fogait veszejtett vasfegyelmű pá rttal. Lengyel a
rendszervá ltozá st kö vető kormá nyoknak sorra felajá nlotta szakértelmét, ismereteit és szolgá latait, azonban az eltérő vilá gnézetet képviselő miniszterelnö kö k
nem vették igénybe azokat. Ezekutá n Lengyel megmutatta kö zíró i képességeit,
évrő l-évre kö nyveket írt-ír a magyar kö zéletrő l, annak szereplő irő l, vitriolos hangon minő sítve a kö zélet szereplő it mind a jobb-, mind a baloldalon; eml ékezetem
szerint az egy Kiss Já nosnak kegyelmezett meg. Az egyik politikust bemutat ó
írá sá nak – ha jó l emlékszem – ezt a keresetlen címet adta: A buta. Ilyen kö rü lmények kö zö tt érthető , ha a katolikus oldal, a benc és ö regdiá kok meglepetéssel
∗ Lengyel Lá szló – Vá rszegi Asztrik: Beszélgető kö nyvecske. Helikon, 1999.
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értesü ltek a kö nyvrő l, arró l, hogy a pá rbeszéd egyik szereplő je a bencés fő apá t,
a má sik a kalandos életutat megjá rt, ezidő szerint pamfletjellegű kö nyveket ö szszeá llító szerző . Volt, aki – a Lengyel-féle tá rsszerző ség miatt – lemondott az
elolvasá sá ró l, volt, aki a sajtó ban éles hangon tá madta. Ezekutá n azok, akik
nem zavartatjá k magukat a Lengyel-féle lesújtó vallá sbírá latoktó l, de értékelik
ismereteit, termékenységét, írá skészségét, felfokozott érdeklő déssel vették kézbe Vá rszegi Asztrikkal kö zö s kö nyvét.
E kö nyvben Lengyel most sem tagadja meg mag á t: ugyanaz az enfant terrible
– most éppen a katolikus egyhá zat bírá lva – mint amilyen a néhá ny évtizede
elhagyott vilá gnézetével szemben volt. Ezeknél a szerző knél a katolikus egyhá z
elleni kritiká k érdekes mó don sosem pá rosulnak a tö bbi keresztény egyhá z elleni, vagy má s, nem keresztény, mondjuk a mohamedá n vagy a zsidó vallá ssal
szembeni kíméletlen lepellerá ntá ssal. Ez a jelenség elgondolkoztató . Má s vallá sok hitvilá ga, hierarchikus felépítése, esetenkénti tü relmetlensége, a vallá shoz
tartozá s szigorú rostá ja és szá mos karakterisztikum a liberá lis felfogá s szá má ra
ugyanolyan tá madá si felü letet nyújthatna, mint amilyent – má s vonatkozá sban –
a katolikus egyhá z nyújt. Lengyel vallá sfilozó fiai gondolatai azonban megá llnak
Buddhá ná l, Szó kratészná l és má s gondolkodó k, vallá salapító k említésénél.
Ílyképpen meg kell elégednü nk a katolikus egyhá z elleni szigorral, ahol viszont
mindent megkapunk: az inkvizíció t, az á llamvallá si gyakorlat elítélését és azt a
kö dö s helytelenítést, amit az egyhá znak a diktatúrá kkal szembeni magatartá sa
vá lt ki e vilá gi beszélgető partnerbő l. Ezek az elemzések azt tü krö zik, hogy az
éppen aktuá lis forradalmi hevü letű szereplő k első sorban a katolikus egyhá zat –
és nem alaptalanul – tartjá k sajá tos gondolatvilá guk legnagyobb kihívó já nak.
Voltaire (1694– 1778) idestova há romszá z évvel ezelő tt má r úgy fejezte be leveleit, hogy „écrasez l’infame”; mi tö bb, e pá r szó t alá írá sként is haszná lta: szinte
valamennyi gond és baj forrá sá t a katolikus egyhá zban talá lta. Minden hatalomvesztése ellenére – úgy tűnik, méghozzá megalapozottan – az egyhá z spirituá lis
ereje há romszá z év utá n is gondot okoz a kívü lrekedteknek.
Mindez – pá rbeszéd formá já ban – ö sszeegyeztethető a mai, hogy úgy mondjuk, haladni és reformra kész katolikus ember attitü djével. Fö lö tlik azonban mindjá rt az ellenérzés: a tü relmetlen hang, az agresszív kritika miért marad vá laszolatlan? Egy pá rbeszédnek nevezett kö nyvben fontos szerep jut a szembenü lő
partnernek, a végső ö sszeá llítá sban pedig a nyomdai elő készítésnek, a kézirat
ö sszeá llítá sá nak. Asztrik fő apá t vallá si meggyő ző dését ismerve arra kell gondolnunk, hogy vagy hasztalan pró bá lta élét venni a má sik á llá spont tá madá sainak,
vagy beletö rő dö tt abba, hogy sajá t nézetei nyilvá nossá g elé tá rá sá nak ez az á ra.
Ez a katolikus egyhá zhoz tartozó kban, a bencés ö regdiá kokban reakció kat kelthet: úgy érezhetik, hogy egy pá rbeszédben egy-egy oldal vilá gképének tisztelete
megkívá nná a sokszor értelmetlen á gá lá s mellő zését, a pá rbeszédi formá ban
annak a hangnemnek a megő rzését, amelyet a má sik beszélgető partner megmutat. Ma a vilá gban a liberá lisnak mondott felfogá s, magatartá si forma, megértésre tö rekvés nagy tort ü l, az ezredforduló n mi magunk is tudomá sul vesszü k az
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ezirá nyú fejlő dést, elimerjü k e felfogá s értékeit, de nem mondhatunk le ennek
keretében – pá rbeszéd esetén – a minimá lis etikai kü szö b megtartá sa igényérő l.
A keresztény vilá gnézetű, ezen belü l katolikus hitű ember szá má ra a kö nyv – a
fent elmondott kényszerű recenzió n túl – fontos ü zenetet kö zvetít.
A katolikus egyhá zat az elmúlt szá zadokban sok tá madá s érte. Tekintélye,
hatalma, befolyá sa hanyatlott. A XX. szá zadban, első sorban annak má sodik
felében az egyhá z ereje, kisugá rzá sa ismét nő , a tá rsadalomban betö ltö tt szerepe újbó l fontossá vá lik, jelentő sége szemmel lá tható an gyarapszik. A szá zad
tö rténelmének roppant kisiklá sai, a kommunizmus és a német nemzeti szocializmus tobzó dá sa, majd lá tvá nyos veresége utá n az emberek is, de a tá rsadalom
irá nyító i is új fogó dzó t kerestek, s e keresés kö zben visszatalá ltak a keresztény
tanítá shoz. Szá z évvel ezelő tt a politiká ban nem volt taná csos a keresztény erkö lcsre, a keresztény vilá gnézetre hivatkozni. Ma – a demokrá ciá k vá ltó gazdá lkodá sos rendszerén belü l – a tá rsadalomnak legalá bb fele, vagy esetenként anná l is tö bb szavazó polgá r, ismét elfogadja a keresztény szellemiséget, szeretné
a csalá don belü l is, kívü l is megteremteni azt az egyensúlyt, ami a harmonikus
fejlő déshez szü kséges.
A vilá g visszatalá lt a keresztény elvekhez, s a keresztény egyhá zaknak e kihívá sra vá laszt kell adniuk. Azt hinnő k, hogy ez a keresztény reneszá nsz magá tó l
értető dő , monolit egységben talá lja az egyhá zakat. A katolikus egyhá zon belü l
az elmúlt fél évszá zadban két jelentő s kö rü lmény emelkedett vilá gviszonylatban
is jelentő ségre. Az egyik a II. vatiká ni zsinat, a má sik a jelenlegi pá pa, a lengyel
szá rmazá sú II. Já nos Pá l misszió s elhivatottsá ga, kü lső ségeiben is az egész
vilá g figyelmét felkeltő utazá sai millió s tö megeket megmozgató katolikus ü nnepségei, szentmiséi.
Mikö zben az egyhá z tanítá sá nak kö zéleti jelentő sége elvitathatatlan, éppen a
szó banforgó kö nyv is rá mutat az egyhá zon belü li á ramlatok kü lö nbö ző ségére. A
fő apá t szavaibó l úgy érezzü k, hogy eltérést észlel a hivatalos egyhá z zsinati
megnyilvá nulá sa, tanítá sa és a mai gyakorlat kö zö tt. A laikus kívü lá lló szá má ra
ez olyképpen tü krö ző dik, hogy a mai egyhá z – a hatalmas tö megmozgató erejével, hatá sá val – első sorban a fejlő dő vilá g híveire koncentrá l. A nagy megmozdulá sok, az igazá n elmélyü lt talá lkozá sok inká bb való sulnak meg a harmadik
vilá gban, ott érezzü k erő sebbnek, rendíthetetlennek a vallá sos hitet. Szabad
legyen sportbeli példá val szolgá lni: a nagy nemzetkö zi viadalokon első sorban a
fejlő dő vilá gbeli – meg latin orszá gbeli – képviselő knél lá tjuk a já ték megkezdése
elő tt a magá ba szá lló keresztvetést, a bizonyosan benső séges hit ilyetén megvallá sá t.
A katolikus egyhá z kétezer éves tö rténetében sokféle korszakot kü lö nbö ztethetü nk meg. A hatalmas vá lsá gok, a létért folyó kü zdelmek utá n mindig újjá szü letett ez az egyhá z. A hívő ember ezzel is igazolja az egyhá z isteni eredetét.
A bírá ló ellenoldal éppen a vá lsá gok, a nehezebb idő k jelenségeit haszná lja fel
szívesen a tá madá sokra. Ebben a sajá tos légkö rben az egyhá zon belü li tö rekvé-
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sek – kívü lrő l nézve – kevesebb hangsúlyt kapnak. Pedig meglétü k nagyon is
lényeges, az elkö vetkező évtizedekre, évszá zadokra is ki fog hatni az irá nyzatok
fejlő dése, egyik vagy má sik irá nyzat túlsúlyra jutá sa.
Most arró l beszélnek, hogy a vatiká ni zsinat szelleme és a két utó bbi évtized
fejlő dése kö zö tt nincsen egyenes irá nyú elő relépés; inká bb visszakanyarodá st
éreznek sokan a korá bbi, haladó nak tekintett gondolatok és a jelen tö rekvései
kö zö tt. A kö nyv Hans Kü ngtő l idéz: „A kapitá ny (II. Já nos Pá l) a hajó t mindená ron a kö zépkor katolikus á lbiztonsá gá nak kikö tő jébe akarja visszakormá nyozni.” Ez minden bizonnyal túlzó megfogalmazá s, azonban ebbő l is, a kö nyvbeli beszélgetésbő l is lá tjuk, hogy egymá stó l kü lö nbö ző irá nyzatok léteznek az
egyhá zon belü l, s a legfelső bb vezetésben éppúgy, mint az egyes orszá gok
katolikus irá nyítá sá ban megvannak az á rnyalatnyi eltérések.
Fő apá tunk szavaibó l azt kell gondolnunk, hogy ezek a kü lö nbö ző ségek a
jelentő ségü ket az egyhá z szerepének, jö vő jére vonatkozó terveinek kialakítá sá ban nyerik el. A kívü lá lló kö vetkeztetése az, hogy az egyik oldalon az ü nnepélyes, a pompá zatos egyhá z ideá ja á ll, amelyik a hívek megnyerését ilyen keretek
kö zö tt képzeli el a jö vő ben is. A má sik elgondolá s a puritá nabb nézetet vallja: a
hívő ember – s vele együ tt az egyhá z – igazi jö vő jét a belső megújulá sban, a
kevésbé lá tvá nyos kü lső ségekben, sokkal inká bb a hit ö nmagunkba néző megvallá sá ban lá tja. A mindennapi katolikus ember úgy érzi, hogy az első tö rekvés a
milliá rdos létszá mú, fejlő dő vilá gbeli katolikus hívek megnyerését szolgá lhatja. A
má sodik nézet az euró pai-újvilá gi, tö prengő , eszméket kereső ember ö nkifejező dése.
A magyarorszá gi katolikus egyhá z az elmúlt fél évszá zadban nehéz idő ket élt
á t. A diktatúra gyakran úgy vá lasztotta ki az egyhá zon belü li partnereit, hogy a
legkisebb ellená llá s mellett tudja sorvasztó tevékenységét érvényre juttatni.
É ppen e miatt is, a katolikusok a rendszerv á ltozá st kö vető en, a pá pai lá togatá s
utá n arra szá mítottak, hogy személyileg is tö rténnek a hierarchiá ban olyan vá ltozá sok, amik végü l nem kö vetkeztek be. A katolikus egyhá z tová bbi sorsá t a
megújulá sban kereső fő papok érthető en csaló dottnak érzik magukat. A kö nyv
olvasó já nak megítélése szerint ez a fajta érzésvilá g tü krö ző dik a Beszélgető kö nyvecske katolikus szereplő jének szavaiban is.
Felidézem kisdiá k éveim egyik magyardolgozatá nak címét: A clunyi reform
hatá sa Magyarorszá gon. A hatvannégy-hatvanö t évvel ezelő tti dolgozatom tartalmá ra nem emlékszem. A Beszélgető kö nyvecskét á tolvasva mégis ez a régi
dolgozatcím ö tlö tt az emlékezetembe. A feltoluló kérdések is innen tá plá lkozhattak: a kö nyvben szereplő , abbó l kiérezhető reformgondolatok kezdetét jelentik-e
az egyhá zon belü li megújulá snak? Vá rható -e, hogy az egyhá z a szervezetihatalmi hierarchia mellett – vagy annak jelentő ségét csö kkentve – a Biblia puritanizmusá nak ad prioritá st? Milyen erő s az egyhá zi vezetésen belü l a reformerek
tá bora? Korunk alkalmas-e az egyhá ztö rténet nagy reformjait idézve ilyesfajta
megújulá s véghezvitelére?
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Lehetséges, hogy mindeme gondolat csak a r égi bencésdiá k aggó dá sá nak
kivetítése a vilá gba, amelyikben szeretné megő rizve lá tni a keresztény erkö lcs
kategó riá it és a keresztény gondolat megmaradá sá t a cső dbe jutott ideoló giá k
helyén.
A katolikus egyhá z egyszerű gyermeke szeretné, ha a Beszélgető kö nyvecske
katolicizmusra vonatkozó gondolatai nemcsak pá rbeszéd formá já ban, de rendszerezve is kifejtést nyernének, valamelyest vá laszt adná nak a feltö rő kérdésekre. Ez termékennyé tehetné a szerzetesi iskolá k volt és jelen diá kjainak, de
maguknak a megfogyatkozott létszá mú tanító knak is a gondolkodá sá t, s nem
utolsó sorban a katolikus hit sokmilli ó kö vető jének is eligazító vá laszt adhatna.
Aligha vitatható , hogy fő apá t úrnak a kedvező tlen formá ban publiká lt gondolatai figyelemre méltó ak, a katolikus egyhá z jö vő jéért aggó dó szerzetes rokonszenves megnyilvá nulá sai. E sorok író ja a sommá s elutasítá sokkal vitá ba szá ll,
lá tja a kö nyvben a vilá gegyhá z jö vő jét is érintő szerető aggó dá st, reméli, hogy a
fentebb kifejtett gondolatok sokakat a k ö nyv tanulmá nyozá sá ra serkentenek,
hitét má r-má r elveszítő vilá gunkban pedig újabb híveket hoznak a keresztény
tanítá soknak és a belő lü k szá rmaztatott vilá gnézetnek.
Budapest, 2000. július 10.
Dr. Harsányi László (Pp 43)
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Babik Jó zsef Lá szló
Babik Zoltá n
Babó csi Lá szló
Bá cs Aurél
Bá cs Tamá s
Bá cskay Mikló s
Bagdy Gyö rgy
Bagó Attila dr.
Bagó Ferenc
Bagó Gyö rgy dr.
Bagó Lá szló

So
So
Ptl
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
So
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Kg
Gy
Gy
Gy
Bp
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Kg
Cs
Bp
Ph
Cs
Cs
Kg
So
So
Gy
Bp
Ph
Ph
Ph
Ph

47
50

98
89
58

59
81
51
66
66
75
73
57
51
88
52
56
93
92
47
82
83
52
52
99
50
51
57
54
52
48
51
54
52
48
88
60
63
57
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Bagó Zoltá n
Bajá n Gyö rgy dr.
Bajá n Lá szló
Bajnay Lá szló
Bajor Rezső
Bajzá th Ferenc sac.
Bakos Gyö rgy
Bakos Ká roly dr.
Bakos Lá szló
Bakos Péter
Bakos Péter Kenéz
Bakos Tamá s
Bakos Tibor
Balatoni Lá szló
Balá zs Béla
Balá zs Jó zsef
Balá zs Lá szló
Balá zs Szilá rd
Bá lint Aladá r
Bá lint Árpá d
Bá lint Bá nk
Balogh Ádá m
Balogh Béla dr.
Balogh Gergely
Balogh Gyula
Balogh Gyula
Balogh Gyula
Balogh Jó zsef
Balogh Lajos
Balogh Lá szló
Balogh Lá szló
Balogh Pá l
Balogh Zoltá n sac.
Balogh Zoltá n dr.
Balthazá r Zsolt
Bandinter Tamá s
Bá nhegyi Endre
Bankó Ká roly
Bá nsá gi Béla
Bá nyai Má tyá s
Baracsi Gá bor
Baranyai Rudolf
Barassevich Antal
Barassevich Péter
Bará th Zoltá n
Barbai Ferenc
Bá rczy Zoltá n
Bá rdos Lá szló

Ph
Ph
Ph
Bp
Bp
Tb
Ptl
Kg
Ph
Ph
Ph
Ph
…
Gy
Kg
So
Pp
Eg
Gy
Ph
Ph
Gy
Cs
Ph
Ph
Ph
Gy
Pp
Gy
Pp
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
…
Bp
Gy
…
Eg
Ph
Ph
Ph
Ph
Pp
…
Ph
Bp

90
59
81
48
35

41
65
62
89
60
74
50
47
48
52
48
52
76
54
52
95
54
55
78
40
73
43
68
62
65
54
58
48
45
53
77
60
80
82
48
67
48

Bari Jó zsef
Baró thy Béla dr.
Barta Jó zsef dr.
Bartal Ferenc
Bá rtfai Istvá n
Bartha Béla
Bartha Gá bor
Bartha Istvá n dr.
Bartos Béla dr.
Bartos Lá szló
Bá sthy Béla
Bá sthy Tamá s
Bá sthy Zsolt
Bá thory Gá bor
Bata Ná ndor
Batkay Lá szló
Bá tovszky Ró bert
Baumann Pá l
Baumann Tibor dr.
Beck Jó zsef
Becsei Lajos
Bedő Mikló s
Béká ny Tamá s
Béká ssy Tamá s
Békefi Ferenc dr.
Belá k Péter
Béli Lá szló dr.
Bélik Istvá n
Bella Gá bor
Bellér Lajos SVD
Bélné Rohonyi Vera
Bencze Imre
Bencze Ló rá nt
Bencze Pá l dr.
Bencsics Mikló s
Bende Andrá s
Bende Gyö rgyné Bardocz Julianna
Bendesy Gyula
Bene Gá bor
Bene Ló rá nt
Benedetti Tibor dr.
Benke Ká lmá n
Benkő Andrá s dr.
Benkő Ká roly
Benkő Zoltá n
Benkő Zoltá n
Beő the Tamá s Zsolt dr.
Beran Lajos

Ph
Ph
Ph
Gy
Bp
Ph
Ph
Bp
Ph
Gy
Ptl
Ptl
Gy
Ph
…
Gy
So
So
Ph
Ph
Bp
…
Ph
Ptl
Ph
Ph
Gy
Gy
Kg
Ko
Bp
Ph
Ph
Gy
Ph
Ko
Bp
Ph
Cs
Gy
Ph
Gy
Ph
Ptl
Gy
Ph
Bp

80
67
80
45
50
67
70
36
63
38

90
99

62
46
50
57
72
50
75
65
93
71
91
90
49
39
48
58
49
76
57
39
53
62
53
48
83
86
65
84
91
35
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Bercsényi L. Gyö rgy
Berecz Lorá nd
Beregi Attila dr.
Beregi Istvá n
Beregi Istvá n sac.
Beregi Péter
Beregszá szy Attila dr.
Berend Istvá n sac.
Béres Tamá s
Berg Tasziló
Berkes Lá szló dr.
Berná rdt Géza
Berta Lá szló
Bertalanffy (Bock) Tibor dr.
Bértics Lajos
Berty Tamá s E.
Béry Géza
Besenyei Pá l
Bicsá r Lá szló sac.
Bindes Ferenc
Binzer Ká roly
Biritz Lá szló dr.
Birkus Imre
Bíró Andrá s
Bíró Gá spá r dr.
Bíró Lá szló dr.
Bíró Lá szló dr. pü spö k
Biró Sá ndor
Bíró Vilmos dr.
Bíró Zoltá n dr.
Bischof Péter
Bitay Istvá n
Bitskey Gá bor
Bizse Gá bor
Bizse Lá szló dr.
Blaskovics Gyula
Blazovich Ágoston dr. OSB
Boa Jó zsef
Boa Lá szló
Bobok Gyö rgy
Bobok Tivadar
Bocsek Zsuzsa
Bocsi Sá ndor
Bocskor Ádá m
Boda Imre
Boda Ká roly
Bodná r Zoltá n dr.
Bodó Já nos

Bp
Ph
Ph
Ptl
Ph
Ph
Bp
Ph
Ph
…
Gy
Bp
Ph
Bp
So
Bp
Gy
Gy
Gy
So
Bp
Kg
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Bp
Ph
Ph
Ph
Ptl
Ph
Ph
Ph
Ph
Kg
Kg
Ph
Ph
Ph
Ko
Bp
Bp
Gy
Gy
Ph
Gy

42
88
81
79
89
49
58
83
72
40
74
41
34
49
67
78
77
53
44
45
80
63
69
58
69
48
55
66
75
80
65
66
55
40
50
64
63
65
38
48
50
73
62
94
61

Bodor Csaba
Bodor Endre dr.
Bodor Lá szló
Bodrogkö zy Gyö rgy dr.
Bó dy Istvá n
Boér Mikló s dr.
Bogá r Gá spá r dr.
Bogá r Istvá n
Bogá rdi Lá szló
Bogá thy Ferenc dr.
Bogdá n Ká lmá n
Bogdá n Tasziló dr.
Bogdá nyi Istvá n
Bogná r Andrá s
Bogná r Béla dr.
Bogná r Ferenc
Bogná r Ferenc
Bogná r Géza dr.
Bogná r Jó zsef
Bogná r Melinda
Bogyó Pá l
Bohon Tibor
Bojtos Zsolt
Boksay Gyö rgyné
Boldvai Já nos dr.
Bolla Dezső
Bolla Ferenc
Bolla Istvá n dr.
Bó na Lá szló dr.
Bonta Ká lmá n
Borbá th Gyö rgy
Borbély Barnabá s
Borbély Imre
Borbély Jó zsef
Boriá n Bá lint Gergely
Boriá n Elréd OSB
Boriá n Gyö rgy
Borka Jó zsef
Boró kai Lá szló
Born Andrá s dr.
Boromisza Gyula
Boromisza Tibor dr.
Boros Já nos
Boros Lá szló
Boros Lá szló
Boross Já nos
Boross Ká lmá n
Borsa Jó zsef

Ph
Bp
Ph
Pp
Gy
Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
Ptl
Bp
Gy
Ph
Pp
Bp
Cs
Kg
Cs

88
39
67
38
50
54
66
65
73
35

Bp
Ph
Ph
Ph
Bp
Gy
Gy
Pp
Gy
…
Bp
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Bp
Gy
Ph
Eg
Eg

45
60
83
47
34
47
59
43
46

Kg
Ph
Gy
So
Ph

48
64
62
51
71

34
66
86
40
44
51
45
50

43
85
49
71
94
80
77
42
40
64
32
45
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Borsá nyi Pá l
Borsos Ferenc
Borsos Jó zsef
Borsos Lá szló
Bosnyá k Ede
Botló Sá ndor
Bó zsik Béla Pá l dr.
Bö de Fló riá n
Bö decs Barna
Bö di Ferenc
Bő r Péter
Bö rö cz Csaba
Bö rö cz Ferenc
Bö rö cz Lá szló
Bö rö cz Lá szló
Bö rtetics Sá ndor
Bő sze Istvá n
Bő sze Tamá s
Brayer Gyula dr.
Breckerer Andrá s SVD
Breglovics Tamá s
Brieber Lá szló sac.
Budai Mikló s
Budai Zoltá nné Simonyi Katalin
Budavá ri Mikló s
Budavá ri Solt
Budavá ri Zoltá n
Bujdos Béla
Bujdosó Géza
Bujtá s Lá szló dr.
Bukits Mikló s
Bukits Norbert
Bukor Ferenc
Bulkai Lajos dr.
Bulkai Pá l
Bundics Antal sac.
Buriá n Lá szló sac.
Burkus Béla
Busa Já nos
Busics Gyö rgy
Buschbach Lá szló
Buttyá n Kornél
Búza Kristó f
Buzá s Antal
Bü kkfalvy Já nos
Bü ttner Gyula
Chemez Gyula
Czakó Ká roly dr.

Bp
Gy
Ph
Ptl
Bp
Ph
Bp
Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Gy
Bp
Ph
Gy
Kg
Gy
Bp
Kg
Gy
Gy
Eg
Cs
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Ph
Gy
Gy
Gy
Eg
So
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Eg
Ko
Ph

43
38
84
51
68
75
72
86
98
61
50
98
50
45
56
45
49
67
55
42
52
66
04
65
86
54
70
88
91
66
39
48
76
41
39
75
94
64
65
85
64
65
40
44
70

Czapá ry Mikló s
Czappá n Elemér
Czeglédy Ferenc dr.
Czémá n Mikló s
Czigá ny Gyö rgy
Czigá ny Istvá n
Czinger Csaba
Czirá ky Antal
Czirá ky Jó zsef dr.
Czö mpö ly Tamá s
Czvitkovics Gá bor
Cs. Varga Istvá n dr.
Csabi Jó zsef dr. sac.
Csá ká ny Antal
Csala Benedek
Csaná dy Zsolt
Csanaki Vida Ivá n
Csá nyi Gyö rgy dr.
Csá nyi Gyula
Csá nyi Zoltá n
Csapó Tibor
Csapody Istvá n dr.
Csá szá r Elemér (Elmer J.C.Caesar)
Csá szá r Gyö rgy
Csá szá r Tibor
Csá szá r Zsolt
Csá thy Tamá s
Csatló s Istvá n sac.
Cséfalvay Gyula
Cséfalvay Pá l
Csegezy Mikló s
Cseh Gellért Gyö rgy dr.
Csená r Má rton dr.
Cserhá ti Balá zs
Cséri Tamá s dr.
Csermá k Andrá s
Csermely Szabolcs
Csernus Zoltá n
Cserpá n Imre
Csertá n Ferenc
Csiba Árpá d dr.
Csiba Gá bor dr.
Csiba Lá szló dr.
Csiba Tamá s
Csibi Imre sac.
Csíky Balá zs
Csíky Gá bor
Csíky Gá bor

Ph
Bp
Ph
Gy
Gy
Ph
Gy
Ph
Pp
Ph
Gy
Gy
Eg
Bp
Gy
Ph
Gy
Bp
Bp
Gy
Gy
So
Bp
Ph
Bp
Gy
Bp
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Kg
Ph
Ph
Ph
Ph
Cs
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy

47
50
69
80
48
76
61
65
41
94
87
64
46
51
56
67
79
46
44
74
48
48
54
50
83
49
80
74
53
60
92
77
86
98
74
51
75
53
47
74
76
82
88
97
69
94
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Csíky Lajos
Csíky Lá szló dr.
Csillag Kristó f
Csillag Lá szló dr.
Csillag Lá szló né dr.-né Faggyas Janka
Csíz Andrá s
Csizmadia Istvá n dr.
Csizmazia Antal
Csizmazia Imre dr.
Csó ka Gá bor
Csollá ny Jenő dr.
Csongor Gyö rgy
Csongrá di Jenő
Csonka Dénes
Csonka Gá bor
Csontai Ágoston dr.
Csontos Lajos dr.
Csordá s Gyö rgy
Csordá s Tamá s
Csornay Lá szló
Cső sz Já nos
Csúcs Lá szló dr.
Csudai Sá ndor sac.
Csuka Pá l
Csuká s Hilda
Csuká s Lá szló
Csurgay Árpá d dr.
Csurgay Árpá dné Gereben Ildikó
Csuti Jó zsef
Csutorá s Attila
Dakos Lá szló
Dalanincs Zoltá n sac.
Dallos Sá ndor
Damjanovich Jó zsef sac.
Damjanovich Pá l sac.
Danielfy Tibor
Danner-Stipkovits Gerhard dr.
Dá nyi Dezső
Dá vid Kiss Ferenc
Dax Ká roly
Dax Ká rolyné Selmeczi Má ria
Deá k Andrá s
Deá k Ferenc
Deá k Mihá ly
Debrő dy Istvá n
Decze Tibor Csongor
Decs Istvá n sac.
Degenfeld-Schonburg Ottó

Ph
Pp
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Gy
Bp
Eg
Ph
Ph
Bp
Bp
Gy
Gy
Eg
Cs
Ph
Ko
Gy
Ko
Ko
Cs
Cs
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Bp
Ph
Bp
Ph
Cs
Cs
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Bp

68
34
78
52
52
99
59
35
81
60
48
31
98
99
51
40
73
90
51
53
60
44
83
46
35
54
58
63
65
79
87
79
66
62
49
59
46
55
50
52
82
83
85
73
89
69
39

Deli Ferenc
Deli Gergely
Dely Dezső
Dely Ernő
Dénes Andor
Dénes Gyula
Dénes Tamá s
Dénesfalvy Jó zsef
Denk Stefan dr.
Déri Tamá s
Derényi Jenő Eugene
Derzsy Tamá s
Detre Ferenc
Dezse Péter
Dezső fi (Gottl) Tivadar dr.
Dinnyés Tamá s
Dió s Istvá n dr.
Disztl Gá bor
Divó s Lajos dr.
Dobá k Lajos
Dobis Ervin sac. (szalézi)
Dobó Ferenc Tibor dr.
Dobos Andrá s
Dobos Becsei Apolló nia Franciska
Dobos Gá bor
Dobos Imre
Dobos Imre sac.
Dobos Istvá n
Dobos Lá szló
Dó czy Ádá m dr.
Dó czy Lajos
Dolinka Jó zsef
Dombi Sá ndor
Domnanovich Tamá s
Domokos Gyö rgy dr.
Domokos Zsolt
Domonkos Dezső dr.
Domonkos Lá szlő SVD
Doná czi Béla
Dormá n Andrá s dr.
Doromby Géza
Dorosmai Imre dr.
Dosztá lné Szily Magda
Dovicsá k Tamá s
Dö bö rhegyi F.-né dr-né Monspart Xénia
Dragonits Tamá s dr.h.c.
Draskovics Tibor dr.
Draskovits Imre

Ph
Ph
Ph
Gy
Kg
Ph
Ph
So
Gy
Ph
So
Ph
Ph
Ph
Bp
Ph
Ph
…
So
Bp
Eg
Cs
Ph
Ph
Ph
Bp
…
Gy
Gy
Pp
So
Gy
Ph
Kg
Ph
Ph
Gy
Kg
Ph
Bp
Ph
So
Ko
Ph
Cs
Bp
Bp
Ph

72
98
65
50
26
81
58
43
47
84
50
98
59
90
43
98
61
51
46
41
52
00
53
77
38
70
67
40
39
74
53
49
58
85
43
43
74
40
65
38
43
82
49
42
46
55
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Dreisziger Mikló s
Drevenka Gusztá v
Drevenka Jó zsef
Drevenka Ró bert
Dsida Ottó
Duday Gedeon dr.
Dukai Mikló s
Duká n Gergely
Dukavits Istvá n
Dura Kornél
É der Zoltá n dr.
É dl Medá rd
Eggenhofer Tamá s
Egri Jó zsef
Egri Péter
É kes Istvá n
Elischer Zoltá n dr.
Ember Ká roly
Emő di Pá l
Emő di Sá ndor dr.
Emszt Mihá ly dr.
Encsy Balá zs
Endrédy Csaná d dr. OSB
Endrédy Lá szló
Endrő di Istvá n
Endrő di Mikló s
Enzsö l Lajos
Eö rdö gh Istvá n dr.
Epinger Emil Balá zs
Erb Ottó Valér
Erdélyi Attila dr.
Erdei Sá ndor dr.
Erdélyi Géza
Erdélyi Ivá n
Erdélyi Ivá n dr.
Erdész Ferenc sac.
Erdő dy Imre
Eredics Tamá s dr.
Erkel Andrá s
Eszes Istvá n dr.
Eszter Istvá n
Esztergomi Gyö rgy
Eszterhá s Endre (Fö lker Endre)
É zsö l Gyö rgy
Faber Mikló s
Fá biá n Árpá d dr.
Fá biá n Istvá n dr.
Fá biá n Jó zsef dr.

Ph
Cs
Cs
Cs
Gy
Bp
Gy
Ph
Bp
Ph
Cs
Pp
Gy
Gy
…
Eg
Ph
Bp
Gy
Gy
Bp
Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
So
Ptl
Ph
Gy
So
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Bp
Ph
Pp
Ph

51
52
53
52
62
32
66
98
53
89
50
39
68
43
63
51
50
39
59
47
36
63
74
31
86
66
51
84
62
63
36
47
57
80
77
70
67
39
68
48
76
42
78

Fá biá n Ló rá nt
Fá biá nné Cső sz Lukrécia
Faith Mihá ly dr.
Faragó Gá bor
Farkas Gá bor
Farkas Géza dr.
Farkas Gyö rgy
Farkas Gyula dr.
Farkas Ivá n dr.
Farkas Já nos dr.
Farkas Jenő dr.
Farkas Jó zsef dr.
Farkas Ká lmá n
Farkas Lá szló
Farkas Lá szló
Farkas Lá szló Pá l dr.
Farkas Roland
Farkas Tibor
Farsang Lá szló
Fatalin Gyula dr.
Fá th Gyula Péter
Fá th Rezső
Fá tyol Tibor
Fedina Lá szló dr.
Fehér Gyula
Fehér Igná c
Fehér Já nos dr.
Fehér Jó zsef
Fehértó i-Nagy Attila Ká zmér
Fehértó i-Nagy Ivá n
Feiszt Gyö rgy
Feiszt Ottó
Fejes Antal dr.
Fekete Andrá s
Fekete Ferenc dr.
Fekete Géza dr.
Fekete Gyö rgy dr.
Fekete Gyula
Fekete Imre dr.
Fekete Lá szló
Fekete Mikló s
Felber Gyula
Felcser Istvá n dr.
Félegyhá zy Megyesy Ágoston
Feller Antal dr.
Fend Ferenc
Fentő s Attila
Fenyő há zi Ernő dr.

Ph
Cs
Bp
Bp
Ph
Ph
Ph
So
Gy
Eg
So
So
Ph
Ph
Ph
Kg
Ph
Gy
Gy
Ptl
Bp
So
Ph
Cs
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Bp
Bp
Eg
Gy
Eg
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Bp

01
53
48
44
81
78
51
44
40
47
42
39
35
84
94
39
93
70
74
51
49
98
52
48
52
79
91
89
68
70
63
93
48
37
45
56
46
52
00
84
72
63
76
62
85
36
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Fenyvesi Imre dr.
Ferenc Antal
Ferencz Pá l
Ferencz Péter dr.
Ferenczi Gyö rgy dr.
Ferenczi Huba
Ferenczy Géza
Fertsek Mikló s
Filep Gyula
Filiczky Istvá n dr.
Finck Antal
Fischer G. Tamá s
Fitz Jenő dr.
Flasch Já nos
Fodor Attila
Fodor Attila
Fodor Ferenc Béla dr.
Fodor Gyö rgy dr.
Fodor Istvá n
Fodor Lá szló
Fodor Lá szló dr.
Fonai Tibor
Fornet Béla dr.
Fornet Lá szló
Forrai Istvá n dr.
Fö ldesi Ferenc
Fö lsz Attila
Fő ző Mihá ly dr.
Frang Dezső dr.
Frá ter Lorá nd
Friedl Ferenc
Frittmann Gyula
Fritz Ferdiná nd
Frő hlich Ká roly
Fukszberger Imre
Furtner Má tyá s
Fü leky Tibor dr.
Fü lö p Géza
Fü lö p Istvá n dr.
Fü lö p Ká lmá n
Fü lö p Tibor dr. sac.
Fü redi Mihá ly
Fűri Ferenc
Fü rst Já nos
Fűvessi Jó zsef
Fü zesi Sá ndor dr.
Fü zi Gyula dr.
Fü zy Istvá n

Gy
Pp
Ph
Ph
Bp
Gy
Ph
Bp
Ph
Gy
So
Bp
Bp
Ptl
Ph
Ph
Gy
…
Ph
Ph
Bp
Ph
…
Ph
Gy
Gy
Bp
Gy
So
Ph
So
Cs
Pp
Kg
Gy
So
Bp
Gy
So
Gy
Ph
Ph
Ko
Gy
Eg
Gy
So
So

83
50
80
75
40
58
62
42
75
83
45
49
39
65
91
32
74
80
37
75
64
77
80
52
54
51
66
42
51
45
50
78
26
46
57
48
41
83
69
45
33
40
70
47
43

Gaá l Gyö rgy dr.
Gaá l Imre dr.
Gaá l Jenő P. SVD
Gaá l Lá szló
Gá bor Béla
Gá briel Lajos dr.
Gacs Jenő
Gá dory Elemér dr.
Gajda Péter
Galambos Ferenc Iréneusz dr. OSB
Galambos Gyula dr.
Galambos Imre dr.
Galambos Já nos dr.
Galá ntai Istvá n
Galba Béla
Gá lffy Pá lné
Galgó czy Lá szló dr.
Galla Endre dr.
Galla Ferenc dr.
Gallyas Ferenc dr.
Gallyas Lá szló
Gá los Jó zsef
Gá nitz Endre sac.
Gara Istvá n
Gara Istvá n dr.
Gá rdonyi Gyö rgy
Gá spá r Csaba
Gá spá r Istvá n dr.
Gá spá r Ká roly
Gá ti Lá szló
Gauder Tivadar
Gayer Ferenc
Gebauer Béla dr.
Gebauer Istvá n
Gedeon Csongor
Gedeon Mikló s
Gedeon Péter
Gelencsér Ferenc dr.
Gelencsér Ferenc dr.
Gencsy Andrá s dr.
Gera Ferenc
Gerber Istvá n
Gereben Ferenc PhD
Gereben Istvá n
Gereben Zoltá n
Gerebenics Tamá s
Gerencsér Sá ndor
Gergá tz Elemér dr.

Ph
Gy
Kg
Gy
Bp
Kg
Pp
Ph
Ph
Bp
Bp
Ph
Bp
Ph
Gy
Ko
So
Eg
Eg
Gy
Gy
Gy
Ph
Gy
Gy
Gy
Ph
Eg
Gy
Pp
Gy
Kg
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Bp
Cs
Bp
Ph
Gy
Ph
So
Ph
Gy
Ph
Gy

72
76
48
70
31
25
45
57
82
38
43
63
50
62
60
36
44
45
48
54
52
36
91
66
89
80
58
47
79
44
52
48
67
90
80
68
49
53
33
84
82
60
51
52
77
83
60
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Gergely Hugó
Gergelyi Ferenc
Gergely Já nos
Gergely Ká lmá n
Gergye Péter Pá l
Gérnyi Jó zsef
Gerzson Istvá n
Gerzson Pá l
Geszler Ö dö n
Ghéczy Ivá n
Giczy Jó zsef
Gigler Andrá s
Gimesi Istvá n Mikló s
Gintl Jó zsef
Ginzer Zoltá n
Glattfelder Gyö rgy
Gló ner Csaba
Gló sz Ferenc
Gó czá n Ká roly
Goda Ká roly sac.
Goda Mikló s dr.
Godó Ferenc
Godó Jó zsefné Némethy Borbá la
Godzsa Jó zsef dr.
Goller Attila
Gó lya Lá szló dr.
Gombos Ká roly
Gonda Gyö rgy
Gondi Ferenc
Gondos Lajos
Gosztonyi Mikló s
Gotthá rd Dezső
Gó tzy Pá l
Gő gö s Béla
Gö nczi Béla
Gö nczi Tamá s
Gö ndics Já nos
Gö ndics Má rton
Gö ndö cs Jó zsef
Gö rhely Sá ndor
Gö rö g Gézá né dr.
Gö rö g Já nos
Gö rö mbei Andrá s dr.
Grá bics Frigyes
Grá tzer Mihá ly
Gréger Árpá d SVD
Gregosits Gá bor
Greguss Lá szló

Ph
Ph
Bp
Ph
Kg
Gy
Kg
Kg
Ph
Bp
Kg
Ph
Ptl
Gy
Gy
Ph
Gy
Ph
Gy
Eg
Gy
Eg
Cs
Ph
Ph
Ph
Gy
Bp
Ptl
Ph
Gy
Ph
Gy
Pp
Bp
Bp
Gy
Gy
Gy
Ph
Bp
Gy
Gy
Gy
Ph
Kg
Ph
Ptl

57
67
48
63
42
89
51
49
57
49
51
91
70
39
66
58
89
51
45
42
41
51
51
67
89
58
52
52
57
74
55
41
43
52
49
92
96
66
60
36
79
66
43
67
48
95

Gríniusz Ádá m
Grudl Jó zsef
Grunda Já nos sac.
Gubicza Lá szló dr.
Gudenus Já nos
Gulá csy Ró bert
Guld Jó zsef
Gulyá s Gá bor
Gulyá s Mikló s dr.
Gulybá n Tibor
Guzslová n Lajos
Gü nter Tamá s
Gyapay Dénes
Gyá rfá s Tamá s
Gyarmati Lá szló
Gyenes Szilá rd dr.
Gyenese Zoltá n
Gyermek Istvá n
Gyó ni Andrá s
Gyö kér Andrá s
Gyö ngyö si Gá bor dr.
Győ rffy Lajos
Gyö rgy Lá szló
Gyö rgyi Já nos
Győ ri Lá szló dr.
Gyulai Gyö rgy Imre
Gyulai Oszká r
Gyuricza Jó zsef
Gyurkovics Istvá n dr.
Gyurok Ernő
Gyü rü Lá szló
Haá sz Csaba
Há bel Já nos
Habsburg von, Otto dr.
Hadarics Vilmos dr.
Hadobá s Zoltá n
Hahn Oszká r dr.
Hajá k Gyula
Hajdú Andor
Hajdú Jó zsef dr.
Hajdú Lajosné Szendrő Katalin dr.
Halachy Ló rá nd
Halá sz Aurél dr.
Halá sz Lajos SVD
Halmi Mikló s dr.
Halmi Ná ndorné Szíjj Margit
Halmos Imre
Halmos Istvá n dr.

Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Cs
Gy
Ph
Ph
Gy
…
Ph
Ph
Gy
Ph
So
Bp
Gy
Ph
Ph
Ko
Ph
Ph
Gy
Ph
Eg
Ph
Ph
Ph
So
Ph
Ph
Tb
Ph
Ph
Gy
So
Eg
Bp
Cs
Bp
Ko
Kg
Bp
Ko
Gy
So

97
86
75
69
65
53
77
76
78
68

47
64
62
86
52
49
73
90
84
46
60
75
63
84
46
61
61
81
50
98
82
73
91
59
42
49
34
51
51
42
46
32
37
50
47
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Halmos Pá l dr.
Halmosi Ró bert dr.
Hamrá k Sá ndor
Hamsá g Ernő dr.
Haná k Jó zsef
Hanis Béla dr.
Hansá ghy Péter
Hanusz Zsolt
Hanvay Zoltá n
Hanzséros Sá ndor
Harangozó Bertalan
Harangozó Ferenc
Hancz Ferenc
Harkay Já nos
Harkay Má té
Harmath Arisztid Sá ndor dr.
Harmath Ede
Harmath Lá szló
Há rs Antal
Harsá nyi Lá szló dr.
Há ry Antal
Há ry Dezső Pá l Lajos
Hatos Ivá n
Hatos J. Péter
Hatos Lá szló
Hatos Tibor
Hauberl Gergely Lá szló
Hauser Péter dr.
Hauzer Gyö rgy
Haydu Zsolt
Hécz Lajos
Hedry Béla
Hegedűs Balá zs dr.
Hegedűs Já nos
Hegedűs Odó OSB
Hegyi Adorjá n
Hegyi Já nos dr.
Heidelsperger Istvá n sac.
Heil Ádá m dr.
Heim Gá bor
Heinrich Pá l
Heintz Já nos
Heintz Pá l
Héjjas Ivá n
Heller Gyö rgy
Heltai Ná ndor
Hencz Gyula
Henczi Lá szló

Gy
Ph
Bp
Bp
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
Kg
Ptl
Ph
Ph
Bp

67
91
46
48
70
75
69
88
98
74
73
54

Ph
So
Pp
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
Ph
Ph
…
Ph
Bp
Gy
Gy
Ph
Gy
Bp
Bp
Bp
Ph
Gy
Gy
Ph
Ph

72
51
43
77
48

66
62
38

74
68
98
89
70
65
67
66
82
78
48
38
76
78
79
52
49
45
55
40
45
81
73

Henter Guidó
Héray Jó zsef
Herbak Antalné Elszäszer Paula
Herber Endre
Herczku Gyö rgy
Herczku Jó zsef
Herkli Antal
Hermann Ö dö n
Hermann Sá ndor dr.
Herná di Gyö rgy
Herszényi Bá lint
Herszényi Imre
Hertelendy Lá szló
Hess Lá szló
Hetényi Gá bor
Héthá rsy Frigyes
Hevér Zoltá n
Hidvégi Imréné dr.-né Angyal Anikó dr.
Hidy Péter
Himberger Istvá n
Hinterdorfer Já nos
Hír Jó zsef Gyula
Hirka Antal OSB
Hirschmann Jó zsef
Hirth Vilmos SVD
Hites Lá szló dr.
Hittner Gá bor dr.
Hittnerné dr.-né Ivá ndy Ágota
Hlatky-Schlichter Lajos
Hluchá ny Jó zsef
Hodá sz Istvá n
Hó di Rezső Farkas
Hó di Rezső Istvá n
Hodinka Dénes dr.
Hoffer Lajos dr.
Hoffmann Ottó dr.
Holdampf Ró bert
Holl Jenő
Holl Ná ndor
Holló Szabó Lajos
Holló (Bruckner) Tamá s
Holló sy Já nos dr.
Holló sy Já nos dr.
Holop Géza
Holvay Endre dr.
Hó man Bá lint dr.
Homolya Lá szló dr.
Honffy Pá l dr.

Bp
Bp
Cs
Ph
Ph
Ph
Ph
Pp
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Bp
Ph
Ptl
Ph
Bp
Gy
Ph
Ph
Gy
Ph
Ko
Ph
Ko
Gy
Gy
Ph
Ph
Bp
Bp
Ph
So
Eg
So
Ph
Ph
Kg
Gy
Ph
Eg
Bp
Bp
Ph
Bp

49
53
53
59
65
67
65
34
71
38
67
68
78
85
91
46
81
58
44
67
68
64
70
52
38
70
41
40
69
86
89
47
35
58
45
41
34
73
83
40
37
49
47
36
36
55
51
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Hoó s Fló riá n
Hoó s Norbert
Hopp Viktor dr.
Horá nyi Gyö rgy
Horá nyi Má rton
Horá nyi Tamá s
Horn Gá bor
Hornung Tamá s
Hortobá gyi Attila
Hortobá gyi Cirill OSB
Hortobá gyi Ká roly
Horvá th Andor
Horvá th Attila dr.
Horvá th Balá zs
Horvá th Balá zs
Horvá th Béla dr.
Horvá th Béla dr.
Horvá th Dezső
Horvá th Endre
Horvá th Endre ifj.
Horvá th Ferenc
Horvá th Ferenc
Horvá th Ferenc
Horvá th Ferenc Cipriá n dr. OSB
v. Horvá th Ferenc prof. dr.
Horvá th Gá bor
Horvá th Gá bor
Horvá th Gellért
Horvá th Gyula
Horvá th Gyula
Horvá th Gyula
Horvá th Gyula dr.
Horvá th Imre sac.
Horvá th Imre
Horvá th Istvá n
Horvá th Istvá n
Horvá th Istvá n
Horvá th Istvá n
Horvá th Istvá n Sá ndor sac.
Horvá th Já nos
Horvá th Já nos
Horvá th Já nos dr.
Horvá th Jó zsef
Horvá th Jó zsef dr.
Horvá th Jó zsef dr.
Horvá th Jó zsef pr. kan.
Horvá th Ká lmá n dr.
Horvá th Kornél

Gy
Gy
So
…
Ph
…
Ph
Gy
Gy
Ph
Eg
Gy
Bp
Ph
…
Gy
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Pp
Ph
Gy
Ph
So
…
Ph
Gy
Ph
Ph
So
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
So
Gy
Gy
Gy
Gy
Cs

89
92
39
83
80
75
94
77
41
48
46
90
66
66
42
57
86
35
69
78
57
42
60
98
35
98
78
68
89
41
33
59
65
88
55
96
58
37
71
76
31
32
56

Horvá th Lajos dr. sac.
Horvá th Lajos vitéz
Horvá th Lajos Csaba
Horvá th Lá szló
Horvá th Lá szló
Horvá th Lehel
Horvá th Má rton dr.
Horvá th Mihá ly dr.
Horvá th Mikló s
Horvá th Mikló s
Horvá th Mikló s
Horvá th Ná ndor
Horvá th Ottó
Horvá th Pá l
Horvá th Ró bert
Horvá th Sá ndor
Horvá th Sá ndor dr.
Horvá th Sá ndor dr.
Horvá th Tamá s
Horvá th Tamá s
Horvá th Tibor dr.
Horvá th Tibor dr.
Horvá th Tibor
Horvá th Tihamér
Horvá th Tivadar dr.
Horvá th Vidor
Horvá th Viktor dr.
Horvá th Zoá rd dr.
Horvá th Zoltá n
Horvá th Zoltá n
Horvá th Zsolt
Horvá th Zsolt
Hosszú Istvá n
Hö lczl Ró bert
Hritz Istvá n
Hrotkó Géza
Hummer Lá szló né Kaubek Edit
Hunyadi Géza
Huszá r Dezső Viktoriciusz dr. OFMCap.
Hü lber Lajos
Ifi Ferenc dr.
Igná cz Péter
Ilias Ludwig sac.
Illés Ferenc
Illés Ferenc
Illés Pá l Attila
Illy Jó zsef
Illyés Lá szló

Kg
Gy
Ph
Gy
Ph
Gy
Eg
Gy
Ph
Ph
Ptl
Gy
Gy
Gy
So
Gy
Gy
Gy
Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Ptl
Ph
Kg
Gy
Ko
Ph
Ph
Gy
Ph
…
Bp
Ph
Ph
Ko
Gy
Eg
Gy
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Gy
Ph
Gy

54
39
81
58
72
66
40
33
75
77
71
75
66
45
94
71
77
49
92
38
51
75
75
50
75
35
58
80
72
82
47
95
53
43
80
33
64
65
81
67
63
84
55
63
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Ilniczky Jó zsef
Ilosvai Gá bor dr.
Ilosvay Tamá s dr.
Imre Béla
Imrik Sá ndor
Iski Istvá n
Istvá nffy Mikló s
Istvá nffy Mikló s dr.
Ivá n Lá szló
Ivancsics Já nos
Ivancsó Sá ndor
Ivá ndy Ernő dr.
Ivanich Mikló s
Ivá nkay Jó zsef dr.
Ivá nyi Endre
Ivá nyi Gá bor
Ivá skó Já nos dr.
Jaczkó Jó zsef dr.
Jaczó Győ ző
Jagasits Andrá s
Jager Lajos
Jagicza Alajos
Jakab Lá szló
Jakab Lá szló
Jakab Zoltá n dr.
Já ki Szaniszló dr. OSB
Já ky Gyö rgy
Jalcs Jenő Alfréd
Jancsó Alexander
Janka Ferenc dr. sac.
Janka Gá bor dr. sac.
Janka Gyö rgy dr. sac.
Jankó Já nos
Jankovich Jó zsefné Zsirkó Má ria
Jankovics Marcell
Jankovits Gyula
Jankovits Gyula dr.
Jankovits Tibor
Já noki Mikló s
Janovich Istvá n
Jantyik Pá l
Já sz Zsigmond
Já vor Egon dr. OSB
Jelfy Ló rá nt dr.
Jeney Ivá n dr.
Jenkei Ede
Jeviczki Attila dr.
Jevitzki Ferenc sac.

Ph
Ph
Bp
Gy
Ph
Gy
Ph
Gy
Gy
So
Ph
Bp
Ph
Gy
Gy
Ph
Bp
Ph
Ptl
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
Gy
Gy
Cs
Ko
Ph
Ph
Ph
Bp
Ko
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
…
Kg
Bp
Gy
Ptl
Ph
Ph

52
88
38
42
53
81
85
47
47
50
91
40
50
39
49
66
38
85
71
89
55
68
70
48
42
48
54
47
84
90
86
50
43
59
65
38
66
74
55
74
35
50
63
83
82

Jeviczki Simon dr.
Jezsó Béla
Jobahá zi Jenő dr.
Jobbá gy Lajos dr.
Jó kay Lá szló dr.
Joó Ferenc
Joó Istvá n
Jordá n Lá szló dr.
Juba Ferenc dr.
Juhá sz Andrá s
Juhá sz Egon
Juhá sz Ferenc dr.
Juhá sz Jó zsef dr.
Juhá sz Lajos
Juhá sz Lá szló dr.
Juhá sz Norbert
Jungi Csaba
Ká dá r Sá ndor
Kaizer Jenő
Kajfis Lá szló dr.
Kajtor Já nos
Kakas Jó zsef
Kalá cska Já nos dr.
Kalapos Istvá n
Kalapos Istvá n
Ká lmá n Istvá n
Ká lmá n Pá l
Kalmá r Ferenc
Kalmá r Gá spá r
Kalmá r Imre
Ká má n Attila
Ká má n Imre
Kammermann Csaba
Kanizsai Andrá s
Kanta Tamá s dr.
Ká ntor Aurél dr.
Ká ntor Istvá n
Ká ntor Jó zsef
Kapiller Ferenc
Kapiller Péter dr.
Kapin Istvá n sac.
Kapitá ny Alfréd
Ká plá r Mihá ly
Kaposi Andrá s
Kapp Pá l dr.
Kapuvá ry Gusztá v
Kará szi Gá bor
Kará csonyi Béla

Gy

68

Bp
Ph
Bp
Gy
Ph
Gy
Ko
Ph
Bp
Kg
Bp
Ph
Gy
Ph
Gy
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph

46
69
51
54
92
36
34
55
44
43
46
72
52
67

Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
So
Gy
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Bp
Ph
Bp

64
00
72
65
74
62
76
82
86
86
94
78
89
57
42
73
84
88
39
85
78
43
48
96
48

65
73
85
76
69
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Kardos Dezső
Karlovitz Béla
Ká roly Istvá n dr.
Ká rolyi Sá ndor
Karosi Gyö rgy
Karosi Imre
Ká rpá ti Gyula
Ká rpá ti Jó zsef
Karsai Má rton
Kassai Gá bor
Kassai Lajos
Kasza Lá szló Levente
Kaszap Lá szló dr.
Ká tai Antal
Ká tai Balá zs
Ká tai Gergely
Katona Gyulá né ö zv.
Katter Herbert
Kauker Jó zsef
Kavalecz Attila Tamá s
Kecskés Endre
Kehrling Béla
Kékesi Jó zsef dr.
Kelecsényi Istvá n
Kelemen Attila
Kelemen Lajos
Kelényi Gá bor dr.
Kelényi Istvá n dr.
Keller Péter
Kemenes Ottó
Kemény Andrá s
Kemény Béla
Kemény Gá bor
Kemény Gyula dr.
Kemény Istvá n
Kende Gyö rgy
Kende Gyö rgy
Kenéz Gyö rgy
Kenéz Ká roly
Kensey Há pka Dá niel
Keö ves Ferenc
Keö ves Gyö rgy
Kepler Lá szló
Kerekes Ferenc
Kerekes Jó zsef
Kerekes Lá szló
Kerényi A. Ö dö n
Kerényi Ervin dr.

Ph
Pp
Bp
Gy
Ph
Ph
Bp
Eg
Ph
Ph
Pp
Ph
Bp
Eg
Ph
Gy
Ph
So
Ph
Ph
Eg
Bp
Eg
Ph
Gy
Gy
Bp
Ph
Ph
Bp
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Bp
Ph
Ptl
Gy
Ko
Ph
Ph
Bp
Pp
…
Ph
Bp
Ph

59
23
40
50
66
69
42
48
69
86
42
55
47
40
67
72
75
39
54
98
47
35
42
66
90
75
44
64
74
39
80
51
98
54
58
52
64
88
41
59
62
37
49
56
37
70

Kerényi Imre
Kerényi Zoltá n
Keresztes Gá bor sac.
Keresztes Imre
Keresztes Jó zsef
Keresztes Péter
Keresztúry Imre
Kéri Ferenc
Kéri Gyula
Kéri Vilmos
Kerkay Gyula dr.
Kern Jó zsef
Kernyá né Peidl Má ria
Kerper Béla
Kertesy Endre dr. sac.
Kertész Imre M. Dr.
Keszei Péter dr.
Keszthelyi Gyula
Kéthely Má tyá s
Kiá cz Gyö rgy
Kiffovics Alajos
Kirá ly Árpá d
Kirá ly Géza dr.
Kirá ly Istvá n
Kirá ly Lá szló
Kirá ly Lá szló dr.
Kirá ly Mikló s dr.
Kirá ly Sá ndor dr.
Kirá ly Vajk
Kirá lyfalvi Kraft Ká roly
Kis Horvá th Já nos
Kis Norbert dr.
Kis Ivá n
Kisida Istvá n
Kiskéry Ló rá nd dr.
Kisnemes Já nos dr. sac.
Kiss Elemér Vilmos
Kiss É va
Kiss Ferenc
Kiss G. Barnabá s OFM
Kiss Gyö rgy
Kiss Gyö rgy dr. sac.
Kiss Gyula
Kiss Imre
Kiss Imre
Kiss Istvá n
Kiss Já nos
Kiss Jó zsef dr.

Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Kg
Ph
Pp
Bp
Bp
Ph
Gy
Bp
Bp
Gy
Pp
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Bp
Ph
Eg
So
Ph

61
91
56
50
77
94
83
76
78
76
52
42
55
50
45
39
78
64
40
50
74
41
62
58
77

Gy
Ph
Gy
Bp
Ko

68
53
57
39
46

Gy
Ph
Eg
Ph
Gy
Eg
Kg
Gy
Ph

71
67
49
66
45
50
38
50
77

58
35
92
31
48
94
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Kiss Jó zsef dr.
Kiss Jó zsef sac.
Kiss Ká roly
Kiss Lá szló
Kiss Lá szló
Kiss Lá szló sac.
Kiss Lá szló dr.
Kiss Lá szló sac.
Kiss Mikló s
Kiss Ná ndor
Kiss Péter
Kiss Ró bert dr.
Kiss Sá ndor
Kiss Zoltá n Géza BSC
Kiss Zsolt sac.
Kiss Zsolt
Kizman Istvá n
Klaibá n Sá ndor
Klasz Ivá n
Kleininger Jó zsef
Klell Já nos
Klemm Emil
Kná b Já nos
Kná b Jó zsef
Kobia Helmut sac.
Kó bor Gyula
Kó czá n Istvá n
Kó czá n Lajos
Koczfá n Ferenc
Koczor Lá szló
Koczor Lá szló
Kocsis Andor
Kocsis Andrá s
Kocsis Andrá s
Kocsis Imre
Kocsis Istvá n sac.
Kohá nyi Balá zs
Kohá nyi Gá bor dr.
Kokas Endréné Já kó y Zsuzsanna
Kó kay Jó zsefné dr.-né Bá csi É va
Kolonics Gyula dr.
Koloss Istvá n
Kolossvá ry Gá bor
Koloszá r Jó zsef
Koloszá r Sá ndor dr.
Koltai Jenő sac.
Komá n Béla
Komá rik Dénes dr.

Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Gy
Kg
Ph
Ph
Gy
Kg
Bp
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Kg
Gy
…
Ph
Ph
Gy
So
Ph
Ph
Ph
Pp
Ko
Gy
Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Ko
Cs
Ph
Bp
Ph
Ph
Gy
Gy
Eg
Bp

80
69
86
52
80
85
60
69
53
69
75
85
40
41
87
86
74
74
44
54

83
88
57
34
73
75
62
34
38
76
97
36
87
81
61
43
53
61
50
74
63
69
62
41
47

Komá romi Lá szló
Komá romi Zsolt
Komló s Ferenc
Komló ssy Attila dr.
Kommenda Lajos
Komonczy Béla
Kondá s Sá ndor sac.
Kondé Lá szló
Kondor Antal dr.
Kondor Istvá n
Kondor Lajos SVD
Kontor Elemér Jó zsef dr.
Konzili Igná c
Koó r Sá ndor dr.
Koppá n Andrá s
Kordik Lá szló
Korentsy Endre
Korner Viktor
Korzenszky Emő d dr.
Korzenszky Richá rd dr. OSB
Kó s Rudolf dr.
Kó sa Andrá s
Kó sa Sá ndor
Kotz Lá szló dr.
Ková cs Albert
Ková cs Attila dr.
Ková cs Attila dr.
Ková cs Bélá né Krausz Má ria
Ková cs Dezső
Ková cs Endre dr.
Ková cs Ernő dr.
Ková cs Ferenc
Ková cs Ferenc
Ková cs Ferenc
Ková cs Ferenc dr.
Ková cs Ferenc Lá szló
Ková cs Gabriella
Ková cs Gergely
Ková cs Géza
Ková cs Gyö rgy
Ková cs Győ ző
Ková cs Imre
Ková cs Istvá n dr.
Ková cs Já nos
Ková cs Já nos
Ková cs Já nos dr.
Ková cs Jenő dr.
Ková cs Jó zsef

Eg
Ph
Bp
Ph
Kg
Ph
Gy
Gy
Kg
Kg
Gy
So
Gy
Ph
Ph
Ko
Ph
Kg
Ph
Ph
Bp
Ph
Kg
Pp
Ptl
Ph
Gy
Cs
Cs
Ko
Bp
Kg
Gy
Gy
Ph
Ph
Ptl
Ph
Ph
Gy
Ph
Ptl
Ph
Ph
Gy
Gy
So
Ph

38
98
51
67
46
56
74
46
40
38
48
46
78
65
91
38
61
42
66
59
33
49
43
47
55
83
51
51
34
44
38
43
68
57
60
00
64
58
77
86
92
83
53
63
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Ková cs Jó zsef
Ková cs Jó zsef Ferenc
Ková cs Jó zsef Lá szló dr.
Ková cs Kornél
Ková cs Lá szló
Ková cs Péter
Ková cs Rezső
Ková cs Rudolf
Ková cs Tibor
Ková cs Tibor dr.
Ková cs Tibor dr.
Ková cs Tibor Istvá n
Kovacsics Pá l
Ková ts Attila dr.
Ková ts Ferenc
Ková ts Gyö rgy
Ková ts Sebestyénné
Kovordá nyi Krisztiá n
Kozma B. Tamá s
Kozma Imre sac.
Kozma Riká rd dr.
Kozmon Lá szló dr.
Kő halmi Bá lint
Kő halmi Kornél
Kő halmi Lá szló
Kő halmi Pá l
Kö kény Istvá n
Kö lcsényi Zoltá n
Kö lley Gyö rgy sac.
Kő míves Pá l
Kő műves Já nos
Kö nö zsi Béla
Kö nyves Tó th Ká lmá n dr.
Kö rmendy Ká lmá n
Kö rmendy Lá szló dr.
Kö rmendy Szabolcs
Kö rmö czi Lá szló
Kö rnyei Mikló s dr.
Kö rnyei Tamá s Mikló s dr.
Kő rö si Ká lmá n
Kő rö si Péter
Kő rö si Tamá s dr.
Kő vá ri Ferenc dr.
Kő vá ry Gyö rgy dr.
Kö vér Ferenc dr.
Kö vér Jó zsef
Kö vesdy Lá szló
Kö vessy Péter

Gy
…
So
Ph
Gy
Gy
So
Gy
Gy
Gy
Ph
Ph
Bp
Ph
Bp
Gy
Ph
Ph
Gy
Gy
Bp
Ko
Bp
Ph
Eg
Gy
Ph
Bp
Bp
So
Gy
Eg
Ph
Kg
Kg
Ph
Gy
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Bp
Ph
Gy
So
So
Ph

74
51
92
81
80
47
71
50
84
84
39
70
50
50
66
91
94
58
40
39
52
95
34
50
77
53
39
49
66
53
47
49
51
89
87
85
69
51
65
73
33
69
72
42
50
92

Krajczá r Pongrá c
Krá mli Péter
Krá nitz Ferenc
Krein Péter
Krempl Ferenc vitéz
Kricsfalusy Mihá ly dr.
Kriegler Ferenc
Krivá n Mikló s
Kroll Mikló s
Kubinszky Mihá ly dr.
Kubovich Istvá n
Kubovics Gyula
Kukor Gyula dr.
Kulcsá r Sá ndor
Kún Jó zsefné Fü rcht Má ria
Kuncz Elemér dr.
Kundermann Jenő
Kuntz Zoltá n
Kurcz Ferenc
Kurcz Mihá ly dr.
Kurucz Emma dr.
Kuslits Alajos
Kuslits Béla dr.
Kuslits Ferenc
Kuszá l Balá zs
Kutas Lá szló
Kuti Istvá n
Kuti Jó zsef
Kuti Pá l
Kuzma Gyö rgy
Kü kedi Vilmos
Kü nnle Tamá s
Kvaszinger Lá szló
Lá bady Csaba
Lá bady Mikló s dr.
Laborc Gyö rgy Péter
Laborci Jenő
Laborcz Ákos dr.
Laborcz Ivá n dr.
Laborczi Géza
Lackovits Emő ke dr.
Laczus Géza
Laczus Péter
Lacska Géza
Ladá nyi Gergely
Ladó Lá szló dr.
Ladocsy Gá spá r dr. pü spö k
Lajkó Ká roly dr.

Ph
Gy
Ph
Gy
Eg
Ph
Ph
Gy
Gy
Bp
Eg
Eg
Ph
Gy
Cs
Gy
Ph
Ph
Gy
Gy
…
Gy
Bp
Gy
Bp
Ph
Eg
Ph
Ph
Ph
Eg
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Kg
Bp
Bp
Gy
Ptl
Ph
Gy
Ko
Ph
Bp
Gy
Ph

65
82
60
90
48
75
66
52
67
45
48
39
75
52
51
47
55
74
85
50
84
51
69
48
58
49
73
57
98
40
58
77
81
60
73
45
34
37

58
89
46
98
38
70
66
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Lajtai Katalin Catheline Nemeth
Lakatos Lajos
Lakatos Lá szló dr.
Laki Tamá s
Lakner Domonkos
Lambert Zoltá n sac.
Lá mfalussy Sá ndor dr.
Lami Jenő
Lá nczky Lá szló
Lá ng Béla
Lang Dezső dr.
Lá ng Istvá n Ágoston
Langer Istvá n dr.
Lá nyi Ferenc dr.
Lá szló Ferenc dr.
Lá szló G. Farkas dr.
Lá tits Gyö rgy dr.
Laurinyecz Mihá ly dr.
Lay Zsuzsanna
Lá zá r Ádá m
Lá zá r Já nos
Léber Mihá ly dr.
Léber Mikló s sac.
Légá r Béla
Légli Attila
Légli Ottó
Légrá dy Gá bor
Lei Attila dr.
Leitner Jenö
Lékai Ró bert
Lelkes Péter
Léná rd Gyö rgy dr. sac.
Lendvai Ernő
Léner Ferenc
Lengyel Antal
Lengyel Ervin
Lengyel Gyula dr. sac.
Lenkei Tibor
Lepenye Oszká r
Lepp Pá l
Lévay Istvá n
Ligeti Angelus OFM
Lippai Csaba sac.
Lippay Gyö rgy dr.
Lippay Istvá n dr.
Liptá k Béla
L.Kecskés Andrá s
Locsmá ndi Alajos

Cs
Kg
Ph
Gy
Ph
Ph
So
Ko
Ph
Gy
Gy
Ph
Bp
Gy
Ko
Ko
Ph
Gy
Ptl
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Gy
Bp
…
Bp
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Bp
Bp
Ph
Ph
Ph
Ph
Bp
Bp
Ph
Ph
Gy

55
40
80
92
98
60
47
49
64
52
47
81
43
41
41
34
57
81
97
66
70
66
58
57
80
77
68
84
41
48
43
82
84
62
98
73
37
50
88
91
73
81
35
33
56
60
83

Locsmá ndi Istvá n
Lohr Ferenc
Lomnici Lajos dr.
Lonkay Géza dr.
Lovas Ká roly
Lovas Ró bert
Lovassy Klá ra
Lö kkö s J-né dr.-né Gondzsinszky Zsuzsa
Lő rincz Balá zs Bendegúz
Lő rincz Gyö rgy dr.
Lő rincz Jó zsef Pá l OSB
Lő vey Gyö rgy dr.
Lő vey Jó zsef dr.
Lö vey Jó zsef Félix OSB
Lubics Lá szló
Lucskai Péter
Ludvig Rezső
Lugossy Gyö rgy
Luká cs Béla
Luká cs Ferenc dr.
Luká cs Tibor
Luká csi Géza sac.
Lukovits Istvá nné Sas Piroska dr.
Macho Istvá n
Madaras Aurél dr.
Madaras Jenő
Madará sz Gyö rgy
Magassy Dá niel dr.
Magos Ká lmá n
Magyar Endre Léná rd
Magyar Rezső dr.
Magyar Sá ndor
Magyaros Ferenc dr.
Magyarosy Andrá s
Magyarosy Istvá n dr.
Majá k Istvá n
Má jer Ferenc
Majer Já nos dr.
Major Ferenc dr.
Major Zsolt
Majsa Jó zsef
Majthényi Istvá n v.
Makay Lá szló
Maklá ry Ákos sac.
Makó Lá szló
Makó Zsolt
Má nyoki Istvá n
Märcz Ferenc dr.

So
Ph
Cs
Ph
Gy
Eg
Kg
Cs
…
Ph
Ph
Bp
Ph
Bp
Ph
Gy
Bp
Cs
Ph
Ph
Ph
Gy
Cs
Gy
Bp
Bp
Ph
Gy
Eg
Ph

47
61
53
65
43
43
69
53

Ph
Ph
Ph
Ph
Eg
Ph
Ko
Ph
Ph
Gy
Eg
Bp
Ph

85
74
60
58
48
91
43
65
77
45
43
48
90

Gy
So

37
52

65
77
53
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50
81
72
52
53
53
67
81
76
52
62
35
40
59
57
49
99
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Marek Jó zsef
Má rfi Gyula dr. érsek
Markó Já nos
Markó Mihá ly
Markovits Ferenc dr.
Má rkus Istvá n
Maros Jó zsef
Marossy Andrá s
Marossy Jó zsef sac.
Marossy Ottó
Marosújvá ri Gyula dr.
Marosvö lgyi Lá szló
Marosy Andrá s
Marosy Gyö rgy dr.
Marosy J.dr-né Horvá th Má ria Magdolna dr.
Maró t Já nos
Maró th Mikló s dr.
Maró ti Lajosné Kelemen Sá ra
Marsó Mikló s
Martini Lá szló
Marton Ferenc
Marton Istvá n
Marton Jó zsef
Marton Tibor
Marx Gyula dr.
Má thé Antal
Má trai Árpá d
Má trai Ferencné Nyerges Olga
Matuz Ká roly
Maurer Gá bor
Maurer Gyö rgy
Maurer Konrá d
May Zsolt dr.
McDonnell, Ari (Biczó Aranka)
Mecséri Istvá n sac.
Medgyesy Mihá ly
Medveczky Mikló s
Medvei Tibor
Megyeri Sá ndorné
Megyery Pá l
Meggyes Bá lint dr.
Meggyes Gá bor
Méhes Elő d dr.
Méhes Gá bor dr.
Méhes Ká roly
Méhes Mikló s dr.
Melegh Attila Lá szló
Mensá ros Tamá s

Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Eg
Gy
Gy
Eg
Eg
Bp
Gy
Gy
Ko
Ph
Ph
Ph
Bp
Bp
Ph
Ph
Gy
Ph
So
Pp
Eg
Cs
Bp
Gy
Gy
Gy
…
Ph
Gy
Ph
Ph
…
Ph
Ph
Ph
Ph
Ko
…
Ph
Bp
Pp
Ph

66
62
63
78
65
72
40
73
71
42
35
48
76
73
44
76
61
51
39
49
59
59
76
76
49
39
41
52
44
60
83
52
56
58
56
69
72
57
64
60
39

40
46
74

Mensá ros Zoltá n
Mentsik Győ ző Imre dr.
Menyhá rt Ká roly
Menyhá rt Ká roly
Mercz Lá szló
Merencsics Istvá n
Merendiá k Ká roly
Merényi Andrá s
Mersei Gyula
Messik Lajos dr.
Mester Andrá s
Mester Sá ndor dr.
Mészá ros Istvá n
Mészá ros Istvá n dr.
Mészá ros Jó zsef
Mészá ros Jó zsef
Mészá ros Ká roly dr.
Mészá ros Lá szló
Mészá ros Zsolt
Mezei Andrá s dr. sac.
Mezei Gyö rgy
Mezey Árpá d
Mező Gyö rgy
Mező Gyö rgy sac.
Mező Imréné dr.-né
Mezriczky Lá szló
Michaletzky Vilmos
Mihá lkovics Tivadar
Mihá lyi Ferenc dr.
Mihá lyi Géza
Mihá lyi Levente
Mihó cza Zsolt
Mike Gyö rgy
Mikes Ferenc dr.
Mikes Istvá n
Mikló sfalvi Gusztá v
Mikló sy Dezső
Mikó falvy Bertalan dr.
Mikolcsó Lá szló
Mikulá sik Endre
Milanovich Lá szló
Milanovics Já nos
Miló Mikló s sac.
Mischinger Ferenc sac.
Misefay Tibor dr.
Miszlai Jó zsef
Mitterer Ákos
Mocsá ri Mikló s

Bp
Bp
Ph
Ph
Ph
Ph
Bp
Ph
Pp
Bp
Cs
Ph
Ph
Eg
Cs
Ph

39
48
57
89
58
72
44
81
46
46
54
75
63
45
53
66

Eg
Ph
Ph
Gy
Eg
Ph
Ph
Bp
Ph
Bp
Bp
Eg
Ph
Ph
Ph
Gy
Bp
Bp
Ph
Bp
Eg
Bp
Ph
Gy
…
Ph
Ph
Bp
Ph
Ph
…

48
82
64
45
46
84
88
50
58
37
51
48
48
94
85
74
32
52
71
39
47
40
83
47
68
53
64
75
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Mó dos Tibor
Mogyoró s Mikló s
Mohá csi Ká roly dr.
Mohá csi Péter
Mohi-Mayer Gyö rgy
Mohilla Rezső
Mohos Andrá s
Mohos Lá szló
Molná r A. J. Attila
Molná r Attila
Molná r Attila
Molná r Dénes dr.
Molná r Ernő
Molná r Gá bor
Molná r Gá bor dr.
Molná r Gyö rgy dr.
Molná r Istvá n
Molná r Já nos Szabolcs
Molná r Jenő
Molná r Jenő dr.
Molná r Lajos dr.
Molná r Lá szló
Molná r Lá szló dr.
Molná r Mihá ly
Molná r Mikló s
Molná r Mikló s
Molná r Richá rd
Molná r Zoltá n dr. vitéz
Molná r Zsolt
Molná r Zsolt
Mondovits Istvá n
Mondovits Lajos
Monostori Rezső
Monszpart, Adalbert (Béla) Dipl. Ing.
Mó ri Já nos
Mó ricz Béla
Morva Lá szló dr.
Morvay Imre Pio O.H.sac.
Morvay Lá szló
Morvay Pá l dr.
Mosolygó Béla
Mosolygó Dénes
Mosolygó Dénes ifj.
Mosolygó Marcell dr. sac.
Mosolygó Péter sac.
Mosolygó Tamá s sac.
Mosonyi Richá rd
Mosonyi Péter

Ph
Kg
Eg
Ph
Bp
Gy
Gy
Ph
Bp
Gy
Gy
Gy
Bp
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Pp
Gy
Ph
Ph
So
Gy
Ph
Ph
Gy
Bp
Cs
Bp
Ph
Gy
…
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
…
Ph
Gy

66
51
43
79
44
49
74
77
49
71
89
70
34
89
67
78
64
62
80
55
82
67
58
44
50
71
98
32
85
93
50
45
48
51
36
62
50
66
35
72
72
98
72
92
81
95

Mugits Ká roly dr.
Murá nyi Gyula
Murá nyi Mihá ly
Mustos Péter
Muzsay Géza dr.
Mü ller Imre
Nagy Aladá r v.
Nagy Álmos Istvá n
Nagy Andrá s
Nagy Antal
Nagy Béla dr.
Nagy Csaba Attila
Nagy Endre dr.
Nagy Ferenc
Nagy Ferenc
Nagy Ferenc dr.
Nagy Gá spá r
Nagy Gyö rgy
Nagy Gyö rgy
Nagy Imre dr. sac.
Nagy Já nos dr.
Nagy Jenő dr.
Nagy Jenő Lá szló
Nagy Jó zsef
Nagy Jó zsef
Nagy Jó zsef dr. sac.
Nagy Jó zsef Mikló s dr.
Nagy Ká roly
Nagy Ká roly
Nagy Ká rolyné dr-né Kurucz Emma dr.
Nagy Lajos
Nagy Lajos
Nagy Lá szló
Nagy Lá szló
Nagy Lá szló
Nagy Lá szló
Nagy Lá szló
Nagy Lá szló dr.
Nagy Mihá ly dr.
Nagy Péter
Nagy Sá ndor
Nagy Szabolcs
Nagy Tamá s
Nagy Zoltá n
Nagybaczoni Béla dr.
Nagygyő ry Elemér
Nagygyő ry Szilveszter
Ná nai Lá szló

Gy
Ph
…
Ph
Gy
Ph
Eg
Gy
Gy
Ko
Ph
…
Ph
Bp
Ph
Bp
Ph
So
Ph
Eg
Kg
Gy
Gy
So
Ptl
Ph
Ph
Kg
Ph
Cs
Gy
Ph
Gy
Eg
Gy
Gy
Gy
Gy
Cs
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Eg

71
67
69
49
60
42
85
89
39
61
60
40
85
33
67
70
53
52
46
86
45
60
68
50
66
53
59
81
37
41
65
65
66
38
54
82
57
98
89
65
74
60
65
46
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Nedeczky Árpá d dr.
Nedeczky Ferenc
Nedeczky (Ferenczi) Attila
Nedeczky Gyö rgy dr.
Nelhiebel Gyula
Nelhiebel Jó zsef dr.
Nemcsics Antal dr.
Nemcsik Já nos dr.
Nemes Andrá s
Nemes Gá bor
Nemes Jó zsef
Nemes Zoltá n
Németh Andor dr.
Németh Andrá s
Németh Antal
Németh Attila
Németh Barnabá s
Németh Csaba
Németh Csaba dr.
Németh Csó ka Mihá ly dr.
Németh Ernő
Németh Ferenc
Németh Ferenc dr.
Németh Gá bor dr.
Németh Gyö rgy
Németh Gyö rgy
Németh Gyö rgy dr.
Németh Imre
Németh Imre (James Nemeth)
Németh Istvá n
Németh Istvá n
Németh Istvá n dr.
Németh Ivá n
Németh Ivá n dr.
Németh Já nos dr.
Németh Jenő
Németh Jó zsef dr.
Németh Lajos
Németh Lá szló
Németh Lá szló
Németh Lá szló
Németh Lá szló dr.
Németh Lá szló dr.
Németh Szilá rd dr.
Németh Szilveszter
Németh Tamá s
Németh Tihamér
Németh Zoltá n

Ph
Ph
Gy
Bp
Eg
Eg
Pp
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Bp
…
Bp
Eg
…
Gy
Gy
Kg
Gy
Gy
Gy
So
Gy
Gy
Ph
Gy
Pp
Ph
Ptl
Gy
Gy
Ph
Ph
Pp
Ph
Ph
Pp
Ph
Ph
Gy
Ptl
Ph
Ph
Gy
Ph
Gy

70
71
84
36
49
46
45
95
78
80
53
77
37
52
47
84
89
45
82
43
47
39
66
52
74
49
61
96
74
66
69
69
48
88
79
45
54
84
66
75
81
79
87
78
00

Németh Zoltá n sac.
Némethy Gyö rgy dr.
Nényei Zoltá n Benedek
Neuberger Já nos
Niederland Vilmos dr.
Niszler Lá szló
Nizsalovszky Lá szló dr.
Nobilis Má rió pü spö ki taná csos
Nó grá di Lá szló
Nó grá di Lá szló
Nó grá di Péter
Nó nay, T. Tamá s
Nonn Ferenc
Nová k Antal
Nová k Árpá d
Nová k Péter
Nyá rai Horvá th Péter
Nyirati Csaba dr.
Nyíri Szabó Attila
Obbá gy Lá szló
Oberling Antal
Oberling Já nos dr.
Ohetring Pá l
Ódor Tamá s
Olá h Andrá s Lá szló
Olá h Gyula
Olá h Já nos dr.
Olá h Lá szló né dr.-né Thomschitz Sarolta
Olajos Csongor
Olasz Imre
Olgyay Gyö rgy prof. PhD
Olofsson Ká roly Placid dr. OSB
Orbá n Aladá r dr.
Orbá n Istvá n sac.
Ormai Ló rá nt
Ormá ndy Jó zsef
Oross Imre dr.
Orosz Ferenc
Orosz Imre
Orosz Ká roly
Orosz Lajos sac.
Orosz Lajos
Orosz Lá szló Ataná z
Orosz Péter dr.
Osvald Árpá dné Melcher Edith
Osztermayer Lá szló
Osztie Gyö rgy
Osztovics Dénes

Gy
Gy
Ph
Gy
Gy
Eg
Gy
Ph
Cs
Ph
Ph
Bp
Bp
Gy
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
Gy
Ptl
Ph
Gy

73
40
90
43
48
48
45
84
53
66
00
44
51
50
80
96
85
86
84
67
83
79

Kg
Ko
Ph
Ph
Ph
Bp
So
Gy
Ph
Eg
Gy
Ph
Gy
Ph
…
Ptl
Ph
Ph
Ko
Gy
Bp
Gy

45
30
59
55
48
33
50
68
64
40
49
81
88
81

78
91

78
71
44
89
51
49
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Osztrosits Lá szló
Ott Gyö rgy
Ott Gyula dr.
Ö lbei Lá szló
Ő sz Istvá n
Packer Pá l dr.
Pá cz Gá bor
Padeczky Jó zsefné
Paiger Istvá n
Pá kh Tibor dr.
Pá kozdi Jó zsef
Paksa Istvá n dr.
Pá l Jó zsef dr.
Palá sty Istvá n
Pá ldi Lá szló
Pá lfi Antal
Pá lfy Aladá r dr.
Pá lhegyi Sá ndor
Pá lhidai Rezső
Palikó Barna
Palinay Gyula
Palinay Lá szló dr.
Pá linká s Attila dr.
Pá linká s Istvá n SVD
Pá linká s Péter
Palkovics Szilá rdné dr-né Legeza Jolá n
Pá lkö vi Gyula
Pá lla Jó zsef
Pá llinger Ottó né dr-né Thierry É va
Pá lmai Péter Godfréd OSB
Paló cz Andrá s
Palotai Ká rolyné Solymá r Vera
Palotá s Tibor
Pá lvö lgyi Attila dr.
Panek I. Ö dö n
Pap Gyula
Pap Já nos dr.
Pá pai Já nos Gyula
Papanek Ernő
Pá pay Istvá n
Papp Andrá s sac.
Papp Béla dr.
Papp Ferenc
Papp Gyö rgy Mag. sac.
Papp Istvá n
Papp Já nos dr.
Papp Ká roly
Papp Lá szló

Gy
Gy
Gy
Ph
Ph
Gy
Gy

83
52
36
76
63
62
78

Gy
Ko
Ph
Ph
Bp
Ph
Eg
Gy
So
Gy
Pp
…
Ko
Ko
Ph
Kg
Ph
Cs
Gy
Ph
Cs
Bp
…
Ph
Ph
Ph
Bp
…
Gy
Gy
Ph
Gy
Ph
…
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy

77
42
81
65
35
85
45
52
47
87
42
30
33
80
48
98
51
40
84
53
43
57
64
89
39
79
46
83
46
82
70
74
67
60
62
74

Papp Mikló s
Papp Szabolcs dr. sac.
Papp Zoltá n
Pará szka Lá szló dr.
Pardavi Andor dr.
Pá ros Zoltá n
Pasteiner Ivá n
Pá sztó Péter dr.
Pataki Andrá s
Pataky Lá szló
Patkó Má rton
Patonai Lá szló dr.
Pattantyús Ábrahá m Ádá m dr.
Pattantyús Ábrahá m Tamá s dr.
Pá tzay Jó zsef dr.
Paulay Dezső
Paulik Dezső
Paulina Andrá s
Paulovits Imre dr.
Pavek Lá szló
Péch Béla
Péch Ká lmá n
Péch Szabolcs dr.
Péczely Tibor
Pécsi Má rton dr.
Pék Győ ző
Pekk Antal
Péley Ivá n dr.
Pellionis Péter
Pem Lá szló dr. PhD sac.
Perczel Béla
Peresztegi Gyula
Péringer Mikló s
Perlaki Ferenc
Perschi Ottó dr.
Pesztenlehrer Istvá n dr.
Petá n Imre
Petá novics Katalin dr.
Pete Andrá s
Péter Béla dr.
Pétercsá k Maxim
Péterfi Árpá d
Pethes Fló riá n
Pethő Istvá n
Pethő Szilveszter dr.
Petik Ferenc dr.
Pető Klá ra
Pető Lá szló dr.

Ph
Ph
Bp
Eg
Gy
Gy
Bp
Bp
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
Gy
Bp
So
Ptl
Bp
Gy
Ph
Ph
Ph
Bp
Eg
Ph
Ph
Ko
Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
So
So
Gy
Bp
Ptl
Gy
Ph
…
Gy
Gy
Ph
Gy
Gy
…
Bp

79
86
47
51
43
43
39
48
75
89
58
48
47
51
85
42
53
52
51
42
61
57
59
51
43
73
58
44
63
70
76
76
40
42
58
48
69
47
52
56
65
42
47
46
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Pető Vilmos
Pető cz Mikló s dr.
Pető falvi Istvá n
Petrá s Antal
Petró czy Gá bor
Pettkó Szandtner Aladá r
Piatró Antal
Piliskó Ferenc
Pinezich Ákos
Pintér Gá bor
Pirisi Péter
Pirisi Tibor
Piró t Lá szló dr.
Pleidell Já nos
Pletenyik Zoltá n
Plochmann Pá l
Pló sz Béla
Pock Vilmos
Podlovics Péter
Pogá ny Andrá s
Pogá tsa Gá bor dr.
Pogá tsa-Murray Jó zsef dr.
Pohá rnok Péter dr.
Pohl Tibor dr.
Polá k Mikló s
Polá n Hildebrand OSB
Polgá r Ká roly
Polgá r Kornél
Pó lik Sá ndor
Polniczky Jó zsef
Polniczky Zsolt
Pompéry Béla dr.
Pongrá cz Jó zsef dr.
Pongrá cz Ró bertné Lendvay Anna
Ponory (Klimó ) Viktor
Pó r Andrá s
Pó r Gá bor
Pó r Péter
Poó s Mikló s
Pordá n Mihá ly dr.
Pó sfai Lá szló sac. (szalézi)
Posgay Gyö rgy
Posgay Gyö rgyné Rá dy Má ria
Pó ta Gyö rgy
Pó tsa Ró bert Emil
Pová zsai Ká roly
Pozsgai Jenő dr.
Pozsgai Jó zsef

Bp
Gy
So
Gy
Gy
…
Eg
Ph
So
Gy
Gy
Ph
Ph
Ko
Ph
Gy
Ph
Gy
Ph
Gy
So
Gy
Gy
Ph
Eg
So
Eg
Gy
Ph
Ph
Gy
Bp
Ph
Ph
Bp
Gy
Gy
Gy
Bp
Pp
Eg
So
Ko
Ph
Eg
Gy
Ph
…

44
38
51
36
62
47
67
50
92
79
88
78
35
95
58
59
68
84
61
50
47
49
68
50
48
47
43
98
55
86
36
69
57
40
82
84
87
40
50
42
46
47
64
43
50
67

Pozsgai Zoltá n dr.
Prauer Já nos
Pregitzer Ernő
Pregun Istvá n dr. sac.
Prohá szka Já nos
Prokopp Lá szló dr.
Prokopp Sá ndor
Pró nay Aladá r
Prugberger Emil dr.
Pucz (Putz?) Andrá s
Puchner Ká roly
Puhavics Mihá ly
Puhr Ká roly
Pulsfort Edwá rd
Pup Vilmos
Pusker Imre
Puster Ernő né Kaubek Sarolta
Putnoki Péter
Rab Attila
Rá ba Lá szló
Rá bl Ferenc Antal
Rá cz Béla
Rá cz Béla
Rá cz Gyö rgy
Rá cz Ivá n
Rá cz Mikló s
Radá n Gyö rgy
Radda Istvá n
Radics Já nos dr.
Radnai Imréné
Radnai Istvá n
Radó Andrá s
Radziwon Andrá s
Rajczy Andrá s
Rá ká sz Má rton
Rá kos Gyula
Rakovits Zoltá n dr.
Rakusz Zoltá n
Ramada Péter
Rapkay Lá szló
Raskó Gyö rgy
Ratatics Mihá ly
Rá ti Jó zsef
Rá tkai Imre
Rá tkai Lá szló dr. sac.
Rauchmarter Tamá s
Rausz Ágoston
Rechnitzer Hubert

Ph
Gy
Bp
Ph
Eg
Bp
Bp
Bp
Ph
Gy
Ph
…
Ph
Ph
Gy
…
Ko
Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Bp
Ph
Ph
Ptl
Ph
Gy
Gy
Cs
…
Ph
Ph
Ko
Ph
Gy
Ph
Gy
Ph
Gy
Gy
Gy
Bp
Gy

51
57
48
61
48
49
46
48
57
81
60
78
81
66
46
75
60
55
50
69
85
31
93
42
57
58
75
64
88
50
54
58
41
98
50
70
76
69
86
62
66
50
52
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Rédly Dénes
Rédly Dénes ifj.
Rédly Elemér dr.
Rédly Lá szló
Rednik Andrá s dr.
Réfy Imre
Reichhardt Ákos
Reichhardt Tamá s
Reiner Endre
Réká si Zoltá n dr.
Reményi Ferenc
Reményi Viktor
Rendi Lá szló
Rendi Zsolt
Rentenher I dr.
Répá ssy Attila
Répá ssy Csaba
Rész Albert dr.
Rettesi Istvá n
Richter Vladimir
Ricsó y Béla
Riedel René
Rieger Tibor
Riemer Ö dö n dr.
Rigler Richá rd dr.
Rigó Gyula dr.
Rill Attila
Rimai Já nos
Rimfel Ferenc sac.
Ringhofer Já nos
Ripszá m (Ripmá n?) Istvá n
Ripszá m (Ripmá n?) Já nos
Ró dler Mikló s
Ró ka Lá szló né
Ró ka Lá szló
Ró ka Lá szló ifj.
Roll Istvá n
Ró naszéki Aladá r dr. med. habil.
Ró naszéki Áron
Ró naszéki Gá bor sac.
Rongits Ferenc
Rosenstingel Antal
Rosta Lá szló
Rostá s Ákos
Ró rh Péter (Ró th)
Roÿkó Ádá m dr.
Rozmá n Mikló s
Rozmá n Vilmos

Ph
Ph
Ph
Bp
Ph
Bp
Ph
Ph
Bp
Ph
Ph
So
Gy
Ph
…
Ph
Ph
Ko
Gy
Bp
Bp
Ph
Gy
Bp
Bp
Ph
Ph
Ph
Ph
So
Gy
Gy
Ph
Ptl
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Bp
Ph
Ph
Ph
Gy
Kg

55
86
53
51
60
40
53
75
39
80
85
46
47
75
59
58
43
78
37
44
84
58
35
35
70
63
74
78
51
83
76
71
69
88
60
74
97
81
54
62
44
57
98
80
68
49

Ró zsa Antal
Ró zsa Attilá né ö zv.
Rozsonits Istvá n
Rubovszky Gyö rgy dr.
Rucz Ká roly dr.
Rudan Péter dr.
Rudolf Zoltá n
Ruff Fló riá n dr.
Ruff Já nos
Rumanné Bíró Nó ra
Ruszina Lá szló
Ruttmayer Imre
Ruzicska Béla dr.
Ruzsics Balá zs
Rybach Lá szló
Sá ghegyi Bá lint Elemér
Sá ghi Zoltá n
Sá gi Lá szló
Sá gi Péter dr.
Salamon Ákos dr.
Salamon Já nos
Salgó Lá szló
Sallai Géza
Sá lyi Béla dr.
Samu Lá szló
Sá ndor Gyö rgy
Sá ntha Tamá s
Sá ra Botond
Sá ra Mihá ly
Sá rai Lá szló Ing.
Sá rdy Csaba
Sá rdy Lá szló
Sá rdy Lá szló dr.
Sá ri Gyula
Sarló s Géza dr.
Sarló s Lá szló
Sá rosi Zoltá n
Sas Rudolf sac.
Sasvá ri Géza
Sasvá ri Gyö rgy
Sasvá ri Lá szló dr.
Sasvá ri Zoltá n dr.
Schamschula Gyö rgy dr.
Schauer Jó zsef
Schéder Ákos dr.
Scheffer Jó zsef
Scheiling Antal dr.
Scherer Norbert dr.

Ph
Ph
Gy
Ptl
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ko
Ph
…
Bp
…
So
Gy
Pp
Ph
Ph
Bp
Ph
Ko
Gy
Bp
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ko
Ph
Bp
Ph
Ph
Kg
Ptl
Gy
…
Gy
Bp
Bp
Pp
Ph
Ph
Gy
Gy
Bp
Bp

54
73
71
80
57
98
81
66
46
65
42
53
39
39
76
87
49
77
24
85
43
69
74
94
98
69
50
83
48
78
60
36
52
78
61
42
39
41
62
84
74
51
48

183

└

┘

┌

┐

Scheuring Imre
Schindler Má tyá s sac.
Schlemmer Tamá s dr.
Schlemmer Tamá s ifj.
Schmidt Lá szló
Schmidt Lajos dr.
Schmidt Pá l dr.
Schmidt Péter dr.
Schmiedel Ferenc dr.
Schneider Ferenc
Schő nweitz Tivadar dr.
Schramkó Péter
Schreindorfer Ká roly
Schrenk Gyula
Schubert Mikló s dr.
Schulz Gyula
Schumacher Istvá n
Schwanner Endre
Scitovszky Tamá s
Scsaurszki Péter
Sebestény Andor
Sebestény Istvá n
Sebestyén Balá zs
Sebő Imre
Sedlmayr Tamá s
Seffer Jó zsef
Sellei Tamá s
Serédi Béla
Serényi Tibor
Sesztá k Oszká r
Siegler Andrá s
Siegler Péter
Sik Mikló s (Nicholas Schick)
Sillinger Tamá s dr.
Simay Pá l
Siminszky Fedor
Siminszky Zsolt
Simkó Elemér dr.
Simó Istvá n
Simon Ferenc dr.
Simon Gá bor
Simon Gá bor dr.
Simon Gyö rgy dr.
Simon Lá szló
Simon Mikló s dr.
Simon Tamá s dr.
Simon Tamá s dr.
Simonics Lajos

Bp
Ph
Ph
Ph
Gy
Bp
Bp
Gy
Gy
Pp
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Bp
Bp
Ph
Bp
Bp
Gy
Ph
So
Gy
Ph
Eg
Kg
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Bp
Bp
Bp
Bp
Ph
Gy
Ph
Eg
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Ko

49
77
47
82
38
48
70
84
38
62
82
75
70
85
88
73
46
44
65
49
52
92
67
48
50
88
48
51
83
60
58
48
83
51
50
52
50
92
68
76
42
48
71
80
86
97
41

Simonsits Istvá n
Singlovics Béla
Sinka Andrá s
Sipos Andrá s dr.
Sipos Arnold
Sipos Dénes
Sipos Lá szló
Siposs Klá ra
Siska Gá bor
Sivadó Já nos sac.
Sivadó Lá szló
Sivadó Mikló s sac.
Skuta Ká lmá n dr.
Smuk Já nos
Sodró Lá szló
Só ja Csaba dr.
Só ja Kenéz
Só ja Mikló s
Só ja Szabolcs
Só ja Szabolcs dr.
Soltész Já nos dr. sac.
Soltész Lá szló
Solti Balá zs
Solti Endre
Só lymos Szilveszter dr. OSB
Solymosi Attila
Só lyom Jenő
Somfai Gyö rgy
Somody Endre
Somogyi Gyö rgy
Somogyi Gyö rgy
Somogyi Imre sac.
Somogyi Istvá n dr.
Somogyi Szilveszter dr.
Sonnevend Imre dr.
Soó ky Júlia
Soó s Géza
Soó s Jó zsef
Soó s Pá l Zoltá n dr.
Soproni Géza
Soproni Zoltá n
Sopronyi Já nos Pá l
Ső th Ervin
Spolarich Já nos
Sprincsics Lajos
Springer Ferenc dr.
Springer Ferenc dr.
Springer Mikló s dr.

Gy
Ph
Ph
So
Ph
Bp
Ph
Ko
Ph
Ph
Ph
Ph
Eg
Gy
So
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ptl
Ph
Cs
So
Ph
Gy
Eg
Eg
Gy
Ph
Ph
Ph
Ko
Ptl
Ko
Ph
Gy
Pp
Bp
Ptl
Ph
Pp
Bp
Ph
Bp
Bp
Bp

64
68
51
98
51
67
46
82
81
83
80
46
64
50
56
62
90
98
58
76
99
54
37
98
54
39
53
65
68
82
77
44
35
81
74
48
48
74
48
44
89
38
40
46
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Staindl Lá szló
Stá nitz Rudolf dr.
Stark Ferenc dr.
Stefá nich Já nosné Szerdahelyi É va
Steiner Má tyá s
Steinwender Jó zsef
Stekovics Jó zsef
Sterl Jó zsef
Sticzay Rezső
Stifner Gá bor dr.
Stipkovits Istvá n
Stipsicz Istvá n
Stipsicz Josef
Stummer Lá szló
Subert Péter
Sudá r Já nos sac.
Sugá r Mikló sné
Sumbszky Gá bor
Surá nyi Béla dr.
Surá nyi Gyula
Surá nyi Tamá s
Suskó Mihá ly dr.
Sü kö sd Jó zsef
Sü le Andrá s sac.
Sü le Lajos
Sü megi Mihá ly
Swegler Pá l (M. Parncy)
Szabadi Já nos
Szabadkai Istvá n
Szabadvá ry Ferenc dr.
Szabadvá ry Lá szló dr.
Szabó Ákos
Szabó Ambrus
Szabó Andrá s
Szabó Attila
Szabó Balá zs
Szabó Béla
Szabó Csaba
Szabó Csaná d Istvá n
Szabó Dezső
Szabó Dezső
Szabó Endre
Szabó Endre Zerind OSB
Szabó Ferenc
Szabó Gyula
Szabó Istvá n
Szabó Istvá n dr.
Szabó Ivá n dr.

Bp
Gy
Bp
Ptl
Ph
Eg
Kg
Gy
Cs
Ph
Ptl
Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
Ptl
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Pp
Gy
Kg
Kg
Gy
…
Kg
Kg
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Kü
Ko
Gy
Gy
Bp
Ph
Gy
Gy
Ph
Gy

45
82
51
80
41
46
67
54
73
56
57
79
81
72
94
61
76
99
81
34
71
44
48
67
41
49
98
52
83
98
74
52
97
96
38
85
49
49
79
48
68
86
38

Szabó Já nos
Szabó Já nos
Szabó Já nos dr.
Szabó Já nos dr.
Szabó Jenő
Szabó Jó zsef
Szabó Jó zsef
Szabó Jó zsef
Szabó Jó zsef
Szabó Jó zsef Béla
Szabó Ká lmá nné
Szabó Kornél
Szabó Lá szló
Szabó Lá szló dr.
Szabó Lá szló dr.
Szabó Ö rs
Szabó Péter
Szabó Só ki Istvá n
Szabó Tamá s
Szaká cs Andrá s
Szaká cs Lajosné Garancsy Julianna
Szaká cs Lá szló dr.
Szakolczai Gyö rgy dr.
Szalai Attila
Szalai Béla
Szalai Béla dr.
Szalai Lajos
Szalay Béla dr.
Szalay Endre dr.
Szalay Ferenc Dipl. Ing.
Szalay Ferenc sac.
Szalay Lá szló
Szalay Mikló s
Szalczer Lajos dr.
Szalka Béla sac.
Szaló ky Tibor
Szá ntay Gyö rgy Lá szló dr.
Szapá ry Gyö rgy
Szaploncay Mikló s
Szaradits Jó zsef dr.
Szarka Istvá n
Szarka V. Lá szló dr.
Szá rnyas Tibor
Szatmá ri Ferenc
Szatmá ri Jó zsef dr.
Szauer Tibor
Szebedy Ö rs
Szederkényi Mikló s

Ph
Ptl
Bp
Eg
Gy
Kg
Cs
Gy
Gy
Ph
Ptl
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
Gy
Eg
Ph
Gy
Cs
Gy
Bp
Gy
Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
So
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Ptl
Gy
Bp
Bp
Ph
Eg

66
34
43
45
46
51
57
75
64
54
83
59
69
90
75
45
98
39
51
47
46
92
58
46
64
62
53
50
98
69
75
55
69
84
57
80
69
56
53
47
40
53
75
51
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Szegedy Lujza
Szeghalmi Elemér dr.
Szeifert Ferenc dr. sac.
Székely Béla
Székely Istvá n dr.
Székely Tiborné
Szekendy Alajos
Szekér Aladá r
Szekér Mikló s
Szekrényes Andrá s
Szele Imre
Szeleczky Jó zsefné dr.-né
Szelei Gyö rgy SVD
Szelencsik Gá bor
Szelestei Gá bor dr.
Szelestei Tamá s dr.
Szelestei Tamá s Ottó dr.
Szelid Lá szló
Szelid Zsolt dr.
Széll Ká lmá n
Szemerjay Tamá s
Szemes Istvá nné dr.-né
Szemethy Ká roly
Szendrő Zsolt dr.
Szendrő dy Gá bor
Szendrő i Pá l
Szendrő i Péter
Szenftner Jó zsef
Szenkovits Zoltá n
Szent Benedek Leá nyai
Szent-Ivá nyi Kristó f
Szentfü lö pi Antal dr.
Szentgá thi Péter
Szentgyö rgyi Mikló s
Szentimrey Gá bor
Szentirmai Istvá n dr.
Szentirmay Szabolcs
Szentkúti Gyula dr.
Szentkúti Já nos
Szentmihá lyi Szabó Péter
Szentmikló si Gá bor
Szép Ferenc
Szépe Lá szló dr.
Szepes Béla
Szepes Lá szló
Szepesi Arthur
Szerdahelyi Endre dr.
Szerdahelyi Lá szló

Cs
Bp
Eg
Gy
Ph

52
47
49
61
70

Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Ptl
Kg
Gy
Ph
Ptl
Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Bp
Gy
Ph
Gy
Kg
Kg
Gy
Eg
Ptl
Ph
Bp
Gy
Gy
…
Bp
Ph
Eg
Eg
Ph
Bp
Ph
Eg
Gy
Bp
Gy
Kg
Bp

64
58
69
69
81
37
88
88
53
85
52
58
57
64
38
74
82
51
48
50
49
73
45
58
65
50
60
27
39
63
52
60
30
72
46
37
43
64

Szerdahelyi Ö dö n
Szergényi Istvá n dr.
Szeri Istvá n dr.
Szeyffert Ö dö n
SzíVince dr.
Szigecsá n Pá l Tamá s
Szigecsá n Tamá s Zsolt
Szigeti Béla
Szigeti Mikló s
Szigony Gyula
Szigyá rtó Gusztá v
Szijá rtó Ottó
Szíjá rtó Zoltá n
Szíjjá rtó Já nos
Szikla Ká roly dr.
Szikora Istvá n dr.
Szikora Jó zsef
Szikszay Lá szló
Szilá di Ferenc
Szilá gyi Ákos
Szilá gyi Béla
Szilá gyi Csaba
Szilveszter Péter dr.
Szily Istvá n dr.
Szily Kornél
Szirá nyi Já nosné
Szirbik Albert
Szita Andrá s
Szita Balá zs
Szkalá k Attila
Szkalla Imre
Szoboszlai Jó zsef Lá szló
Szodfridt Istvá n dr.
Szoleczky Ferenc
Szolnoki Gyula
Szombatfalvy Rudolf dr.
Szomor Ivá n
Szó rá d Antal
Szová k Kornél
Szovjá k Jenő
Szö gi Andrá s
Sző ke Attila dr.
Sző ke Géza
Sző ke Gá bor
Szö kendy Tamá s
Sztaics Istvá n
Sztankay Árpá d dr.
Sztankó Istvá n dr.

Kg
37
Ph
52
Ph
72
Ph
66
Ph
93
Ph
66
Ph
89
Bp
40
Kg
55
Ph
74
Bp
54
Ph
79
Ph
82
Gy
74
Ph
60
Ph
70
Ph
67
Bp
48
Gy
79
Gy
89
…
Gy
78
Ph
76
Gy
43
Ph
91
Ptl
Ph
98
Ph
64
Ph
98
Ph
93
Bp
41
Ko
46
Gy
49
Eg
46
Gy
66
Bp
39
Eg
54
Ko
41
Ph
81
Kg
37
Ph
99
Ph
58
Ph
85
Ph
84
Hol vag
Bp
36
Ph
74
Ph
64
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Sztankovszki Ervin
Sztankovszki Lá szló
Sztrá nyó czki Imre
Szucsá nyi Ká roly
Szuchentrunk Jó zsef sac.
Szuchentrunk Mihá ly
Szűcs Bertalan
Szűcs Imre
Szűcs Já nos
Szü cs Jó zsef dr.
Szü cs Lá szló
Szűcs Lá szló né dr.-né
Szűcs Mikló s dr.
Szűts Já nos
Tabá nyi Gyö rgy
Taká cs Béla
Taká cs Ernő dr.
Taká cs Ervin dr.
Taká cs Ervin
Taká cs Imre
Taká cs Istvá n dr.
Taká cs Jenő
Taká cs Jó zsef
Taká cs Krisztiá n
Taká cs Lajos
Taká cs Lajos dr. sac.
Taká cs Lá szló
Taká cs Lá szló
Taká cs Lá szló sac.
Taká cs Norbert dr.
Taká cs Pá l
Taká cs Péter
Taká cs Tibor
Taká cs Zoltá n ing. dr.
Taká ts Já nos
Taká ts Lajos
Taká tsy Péter
Taká tsy Tibor
Taliá n Já nos
Tallos Győ ző
Tamá s Ferenc
Tamá s Gá bor
Tamá s Já nos
Tamá s Lá szló
Tamá sa Ró bert
Tamasits Ernő dr.
Tá ncsics Jenő Adorjá n O.Praem.
Tanyik Já nos

Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
Gy
Gy
Ph
Ph
Kg
Kg
Ph
Bp
Bp
Ph
Gy
Eg
Bp
Gy
Ph
Eg
Gy
Pp
Ph
Gy
Pp
Kg
Ph
Gy
Ph
Ko
Gy
Ph
Ko
So
Gy

73
76
94
45
51
50
67
82
84
46
46
74
43
44
67
66
45
51
83
78
39
61
34
90
50
55
53
87
63
75
43
79
86
45
50
49

Ph
Bp
Gy
Ph
Bp
Ko
Gy
Gy
Gy
Cs

72
45
89
67
38
41
82
55
46
54

Tarcai Zoltá n
Tarcsay Jó zsef
Tari Jenő
Tari Zsolt sac.
Tarnó y Egon
Tarsoly Csaba
Tarsolyné Ró naszéki Erika
Tas Jó zsef
Tá szler Lá szló
Tatá r Jó zsef
Tauer Oszká r
Temesi Balá zs
Temesi Tamá s
Temesy Imre
Terdik M. Gergely
Terdik Sebestyén
Ternyá k Csaba dr. érsek
Ther Antal
Thomay Lá szló
Thurá nszky Lá szló
Tibiá ssy Béla
Tibold Csaba dr.
Tihanyi Ká lmá n
Tihanyi Sá ndor
Tilai Lá szló
Till Istvá n
Till Já nos dr.
Timá r Béla
Timá r Lajos dr.
Tiringer Imre
Tirnitz Jó zsef
Tirnitz Tamá s
Tittel Oszká r
Tká lics Ferenc
Tó biá s Ervin
Tok Mikló s
Tokai Gyö rgy
Tolnay Lajos dr.
Tombá tz Lajos
Tomcsá nyi Gá bor
Tomka Barna
Tomka Emil
Tomka Jó zsef dr.
Tomka Mikló s dr.
Tomka Péter
Tompos Imréné
Tomschey Ottó dr.
Tonia (?) Lá szló

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

51
55
45
87
51

Gy
Ph
Ph
Gy
Ptl
Kg
Bp
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Eg
Ph
Ph
Gy
Ph
So
Gy
Bp
Gy
Bp
Ko
Bp
Gy
So
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ptl
Bp
Ph

74
92
88
72

64
73
50
67
71

43
38
65
75
47
79
99
51
60
57
51
73
44
90
47
47
52
40
47
51
43
88
98
62
64
59
64
34
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Torbá gyi Pá l
Torbá gyi Zoltá n
Torda Istvá n dr.
Torma Jó zsef
Tornó czi Jó zsef dr.
Toron Já nos dr.
Tó ta Tamá s
Tó th Ádá m dr.
Tó th Ákos
Tó th Ambrus
Tó th Andrá s
Tó th Andrá s
Tó th Antal
Tó th Antal Veremund OSB
Tó th Árpá d
Tó th Bá lint
Tó th Béla
Tó th Béla
Tó th Béla
Tó th Elek sac.
Tó th Ernő
Tó th Ferenc
Tó th Ferenc
Tó th Frigyes dr.
Tó th Gá bor
Tó th Gergely
Tó th Gergely
Tó th Gyula
Tó th Imre
Tó th Imre
Tó th Istvá n
Tó th Istvá n
Tó th Istvá n dr.
Tó th Já nos
Tó th Já nos
Tó th Jó zsef
Tó th Jó zsef
Tó th Ká lmá n
Tó th Ká roly
Tó th Ká roly
Tó th Lajos dr.
Tó th Lá szló
Tó th Lá szló
Tó th Lá szló
Tó th Lá szló
Tó th Lá szló
Tó th Lá szló
Tó th Lá szló

Ph
75
Ph
75
Ph
67
Ph
67
Gy
40
Bp
42
Ph
73
Ph
84
…
Ph
88
Ph
86
Ph
90
Gy
39
Kg
42
Ph
87
Ph
48
Gy
44
Gy
90
Ph
81
Ph
84
Kg
47
Bp
37
Ph
68
Ph
59
Gy
Ph
97
Ph
98
Ph
75
Ph
58
Ph
64
Ph
69
Ph
89
Gy
38
…
Ph
98
Gy
86
Ph
98
Ph
49
Ph
58
Ph
56
Ph ??
Gy
41
Bp
47
Gy
58
Ph
63
Gy
67
Ph
73
Ph
77

Tó th Lá szló dr.
Tó th Lá szló dr.
Tó th Má rton
Tó th Mikló s dr.
Tó th Péter-Pá l
Tó th Rudolf
Tó th Sá ndor
Tó th Sá ndor
Tó th Sá ndor dr.
Tó th Szabolcs
Tó th Szabolcs
Tó th Tamá s
Tó th Tamá s
Tó th Tamá s dr.
Tó th Tibor
Tó th Tibor dr.
Tó th Zoltá n
Tó th Zoltá n
Tó th Zsolt dr.
Tó tmá rton Balá zs
Tó tmá rton Tamá s
Tó vö lgyi Lá szló
Tö lgyesi Béla
Tö lgyesi Zoltá n
Tö mö r Lá szló
Tö mö rdi Sá ndor P. Viktor OFM
Tö reky Ivá n
Tö rö k Jó zsef dr.
Tö rö k Lajos Sá ndor
Tö rö k Mikló s
Tö rö k Péter Pá l
Tö rö k Szabolcs
Tö rö k Tamá s
Trabert Gyö rgy dr.
Tremmel Já nos
Treuer Sebestyén
Tringer Lá szló dr.
Trosits Ákos
Tuba Jenő
Tuboly Jó zsef
Tullner Já nos
Tullner Má tyá s Győ ző
Tulok Andrá s
Turner Ferenc
Turner Lajos sac.
Udvardi Pá l
Udvarnoky Lajos (Lewis Royes)
Ugron Andrá s

Ko
Ph
Ph
So
Ph
Ko
Bp
Gy
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Pp
Ph
Gy
Pp
Ph
Ph
Ph
Ph
…
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Gy
Ph
Ph
Kg
Ph
Gy
Ph
Gy
Gy
Kg
Ph
Pp
Gy
Ph
Ko
Ph

39
74
89
39
91
48
48
93
55
66
90
59
47
81
51
45
87
86
69
71
62
88
77
75
57
56
57
50
81
89
48
63
55
49
57
78
65
74
42
47
53
43
69
64
41
66
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Ugron Béla
Uher Zita Magyarosy dr.-né
Uhereczky Klá ra
Uhlá r Tivadar dr.
Ú jfalussy Balá zs
Ú jfalussy Béla
Ujfalussy Mikló s
Ú jj Írisz dr.
Ulbing Istvá n dr.
Ullrich Mikló s
Unger Endre dr.
Unger Ilona
Urbá n Tibor
Ú rvö lgyi Gyö rgy dr.
Üregi Sá ndor
Üst Géza sac.
Üsth Ágoston
Vadá sz Istvá n
Vadá szi Jenő
Vadkerty Gyula dr.
Vadkerty Gyö rgy
Vá gvö lgyi Ádá m dr.
Vajda Antal
Valicsek Lá szló
Valkony Ká roly
Valler Jó zsef
Vá mos Lá szló
Vá mosi Antal
Vá mossy Béla
Vancsura Gá bor Imre
Vancsura Lá szló
Vancsura Mikló s
Vannay-Skody Tamá s
Vans Ayre
Vá rady Gá bor
Varga Andrá s
Varga Attila
Varga Barnabá s
Varga Bertalan dr.
Varga Dezső
Varga Endre
Varga Gá bor
Varga Gá bor dr.
Varga Gyula dr.
Varga Gyula Istvá n
Varga Imre
Varga Istvá n
Varga Istvá n

Ph
Ptl
Ko
Pp
Ph
Bp
Ph
Ptl
Cs
Kg
Pp
Ptl
Ph
Eg
Ph
Bp
Gy
Ph
Pp
Bp
Pp
Bp

64

Eg
Bp
Ph
Gy
Gy
Gy
Ph
Ph
Ptl
Gy
Ko
Ph
So

48
47
74
78
52
82
85
84

Gy
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Gy
Ph
Bp
Ph
…

81
55
77
83
72
86
77
77
44
64

52
47
83
45
74
52
48
47
84
48
78
37
87
66
39
39
42
40

86
52
98
35

Varga Istvá n
Varga Jó zsef
Varga Jó zsef dr.
Varga Ká roly
Varga Ká roly dr. prof.
Varga Konstantin dr.
Varga Lajos dr.
Varga Lá szló
Varga Lá szló
Varga Lá szló
Varga Lá szló dr. sac.
Varga Lá szló sac.
Varga Má rton
Varga Mikló s
Varga Mikló s dr.
Varga Ottó dr.
Varga Péter Piusz
Varga Tamá s
Varga Tibor
Vá rhelyi Antal dr.
Varjú Jó zsef
Vá rhelyi Endre dr.
Vá rnai Lá szló sac.
Vá rosi Lajos
Varsá nyi Tamá s
Vá rszegi Asztrik dr. OSB fő apá t-pü spö k
Varvasovszky Já nos
Vas Lá szló
Vas-Wanek Lá szló
Vá sá rhelyi Béla
Vá sá rhelyi Já nos
Vasas Andrá s
Vass Gyula
Vaszary Lá szló
Vattay Gyula dr.
Vattay Lá szló
Vedrő di Ká roly dr.
Veér Andrá s dr.
Végh Lá szló dr.
Veidinger Ottó
Veiland Lá szló
Venczel Ferenc
Venczel Jó zsef
Venesz Ernő
Venesz Gyö rgy
Verdes Mikló s dr. sac.
Verdes Sá ndor dr.
Veres Gá bor dr.

Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
Ph
Ph
Ko
Gy
Gy
Gy
Gy
Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
…
Ph
Ph
Ph

83
72
75
80
48
88
54
31
48
66
70
77
97
85
85
69
79
98
84

Bp

53
64
59

Gy
So
Ph
Gy
Gy
Bp
Gy
Pp
Pp
Ko
Gy
Bp
Pp
Pp
Eg
Kg
Ph
Gy
Ph
Ph
Ptl

73
81
73

48
69
78
79
50
54
39
43
39
57
49
41
39
39
41
49
70
63
67

189

└

┘

┌

┐

Veress Dá vid
Veress Péter
Verő Jó zsef dr.
Vértessy Péter
Veszeley Jó zsef dr.
Veszeli Tibor
Vida Imre dr.
Vida Sá ndor dr.
Vidos Árpá d
Vigh Béla dr.
Vigyá zó Gyö rgy dr.
Vilá ghy Andrá s
Vilá gi Gyula dr.
Vilá gosi Gá bor dr.
Villá nyi Árpá d dr.
Villá nyi Béla
Villá nyi Istvá n dr.
Villá nyi Lá szló
Villá nyi Lá szló
Vincze Imre
Vincze Tibor
Vinkovits Ferenc
Viola Ernő
Virá g Jó zsef
Virá g Mikló s
Virá gh Imre
Virá gh Imre Zsolt
Visontai Ková ch Zoltá n
Visnyovszky Roland
Vitéz Jó zsef
Vissy Lá szló dr.
Vitéz Német Ádá m dr.
Vitéz Tamá s dr.
Vitéz Zoltá n
Viz Istvá n
Vizi Elek Szilveszter dr.
Vizkelety Gyö rgy
Vizkelety Imre
Vízvá ri Endre dr.
Volf Ká lmá n
Voltolina, Má ria Amá lia
Vö lgyi Balá zs dr.
Vö lner Pá l dr.
Vö rö s Já nos
Vö rö s Ká lmá n

Ph
Ph
So
Ph
Gy
Pp
Ph
Bp
Gy
Bp
Bp
Ph
Ko
Ph
So
So
Bp
Gy
Ph
Ph
…
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Eg
Ph
Gy
Bp
Bp
Gy
Bp
Bp
Gy
Ph
Gy
Gy
Ptl
Ph
Ph
Gy
Ph

89
58
51
60
65
39
74
42
50
36
47
98
44
74
45
47
50
60
64
71
41
81
84
71
54
85
63
48
00
37
44
40
71
50
55
70
47
53
69
89
81
88
74

Vö rö skő i Istvá n
Wacha Imre
Wachsler Gyö rgy
Wá czek Frigyes
Wá gner Tibor
Wallis Já nosné Tó th J.
Wessely Antal
Wiesner Jenő
Wilhelm Gyula
Wimmer Ká roly
Wittmann Mihá ly
Wittmann Tibor
Wolleszky Tibor sac.
Zá borszky Csaba
Zachá r Gyula
Zá gorhidi Czigá ny Ákos
Zá gorhidi Czigá ny Balá zs
Zá gorhidi Czigá ny Szabolcs
Zakariá s Zoltá n dr.
Zalay Buda
Zambó Istvá n
Zapf Istvá n
Zá rdai Gyula
Zatik Istvá n
Zatik Já nos dr.
Zavetz Jó zsef
Zéká ny Antal dr.
Zelecsényi Béla
Zichy Mihá ly
Zilahy Szabó Tibor
Zoltai Gyö rgy
Zoltai Zsolt
Zoltay Mihá ly
Zoltay Tamá s
Zotter Alajos
Zotter Tibor
Zsá mboki Sá ndor
Zseli Mikló s dr.
Zsiga Já nos
Zsigmond Balassa
Zsindely Ottó
Zsinkó Gá bor
Abért Já nos
Ács Andrá s
Zsinkó Gá bor

Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Cs
Bp
Bp
Bp
Ph
Ph

75
50
85
67
78
53
49
45
48
55
57

Ph
Eg
So
Gy
Gy
Kg
So
Ph
Ph

75
45
51
92
84
46
28
56
67

Gy
Ph
Ph
Ph
Bp
…
Ph
Ph
Ph

62
85
80
56
51
77
54

Ph
60
Gy
91
Pp
45
Pp
42
Ph
53
Ph
94
Eg
45
Gy
60
So
40
Ph
75
Ph 98
Gy 73
Ph 75
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A BDSZ halottai,
akiknek halá lá ró l 2001. má jus 1-tő l 2002. á prilis 14-ig szereztü nk tudomá st.

Kedves Barátaink, nyugodjatok bé ké ben!
Ágh Ró bert
Árva (Andruskó ) Istvá n
Balla Imre
Baross Dénes dr.
Baross Gá bor dr.
Bérczes Rezső
Bodor Endréné dr. Rá dy Má rta
Csoknyai Péter mag.
Farkas Jó zsef dr.
Fias Istvá n sac.
Gá bor Imre dr.
Gergá cz Mikló sné Tó th Katalin
Gleisza Istvá n
Grá bics Henrik
Hidvégi Imre dr.
Horvá th Gyö rgy dr.
Horvá th Imre
Horvá th Jó zsef
Jéhn Antal
Jó na Ivá n
Kardos Jó zsef sac.
Kiss Ferenc
Ková cs-Kopá csy Lajos
Kulcsá r Lá szló
Lá ng Jó zsef
Leimeter Istvá n dr.
Madará sz Gyula dr.

Bp
Ko
Gy
Bp
Bp
Eg
Ko
So
Gy
Eg
Ph
Ptl
Ko
Gy
Gy
Gy
Bp
Eg
So
Gy
Eg
Gy
So
So
Gy
Bp
Ph

44
43
48
34
34
33
44
49
44
37
49
35
49
65
35
32
41
31
45
41
73
34
35
47
45
54

Mozsolits Sá ndor Antal OP
Németh Tamá s (Szenyér)
Payer Jó zsef
Pélyi Lá szló
Poszlovszky Jó zsef
Prikoszovich Mihá ly
Rédling Albert
Ró ka Lá szló
Roll Mikló s
Salzinger Jó zsef
Somogyi Tivadar Tibor
Somogyi Vince
Stinner Lá szló
Szabó Imre
Szabó Zsigmond
Szili Ferenc
Terplá n Zénó dr.
Tompos Imre
Tó th Sá ndor dr.
Trombitas Andreas dr.
Turchá nyi Gyö rgy dr.
Vá rszeghi Gyö rgy
Vastag Istvá n
Vendel Istvá n dr.
Vidá k Istvá n dr.
Zichy Já nos A. dr.

So 41
? ?
So 39
Bp 38
Eg 40
Gy 46
Pp 40
Kg 51
Ph 55
Eg 47
Gy 50
Gy
Gy 54
Pp 42
Bp 37
Gy 40
Gy 39
Ph 65
Kg 51
Bp 38
Bp 31
Bp 34
Bp 51
Gy 34
Bp 36
Ph 57

Animae eorum et animae omnium defunctorum
per misericordiam Dei requiescant in pace!
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Kedves Diá ktá rsaim!
Állandó tapasztalatunk, hogy mintegy 100 diá ktá rsunk ná lunk feljegyzett címérő l
sokféle ok miatt visszajö n a posta. Pedig folyamatosan kapjuk a c ímhelyesbítéseket – ezeket há lá san kö szö njü k – , mégis. A legutó bbi hírlevélbő l is vagy
25-ö t visszahozott a posta, a „rosszcíműek” csapata sajná latos mó don mindig
„újratermelő dik”.
A hibá s címekre hiá ba kü ldü nk bá rmit is, és még jó , ha visszahozza a posta.
Egyre tö bbet, és külföldrő l talán jó címekrő l is visszajö n a kü ldemény a címzés
„nem ottani szokás szerinti” (vagyis gépi feldolgozá sra alkalmatlan) formája
miatt. Kérem ezért, hogy a külföldi címetekkel együtt a címzés ottani helyes
formáját is pró báljátok jelezni (sorrend, sorokba tagolá s stb.) – így legalá bb
megtudjuk, hogy konkrétan miért lett helytelen az addig helyesnek tűnő , „jó l
funkcioná ló ” cím.
Szeretettel és kö szö nettel vá rom tehá t jelzéseiteket, mihelyt tudomá st
szereztek valaki címvá ltozá sá ró l (aká r levélben, aká r telefonon, aká r elektronikus postá n), mint a nyilvá ntartá s gondozó ja:
Dr. Könyves Tó th Kálmán (Ph 47)
H-1103 Budapest, Salamon u. 11/b.
Tel.: 00/36/1/262-5071
E-mail: drktk@freemail.hu
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