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…

kará csony, az Ú r Jézus megjelent e vilá gon, kará csony, …
A kis Jé zus elé

Mikor a termé szetben a söté tsé g győzedelmeskedni lá tszik a
vilá gossá g felett, é s a novemberi ködre eljön a decemberi fagyos vilá g, az Anyaszentegyhá z a söté tsé gben a vilá gossá g
felé vezeti lé pé seinket, é s a halá l á rnyé ká ban sínylődőknek az
é let remé nysé gé t ragyogtatja fel. Ez annak a né gy hé tnek a
belső tartalma, mellyel a legkedvesebb ü nnepre, kará csonyra
ké szít fel minket Egyhá z-anyá nk.
Feledhetetlenü l szé pek a hajnali misé k. Komolysá gra, magunkba szá llá sra ké sztet az advent viola színe, a té li é vszakos
böjtnek komoly tanítá sa. De mentől jobban közeledik a vá rvavá rt ü nnep, Egyhá z-anyá nk lelké ből anná l melegebben fakad
az imá dsá g, anná l tisztá bban tör fel a vá gy.
A ma adventje az örök Ú rjövet. Az ember é gre vá gyódá sa
talá lkozik az Ú r földre szá llá sá val. A megvá ltó Ú r Krisztus leszá ll az oltá rra: ez az Ő örök eljövetele, é s az ember talá lkozik
Vele a szentá ldozá sban: ez a mi örök kará csonyunk.
Rorate coeli – harmatozzatok, egek!
De nem elé g a puszta vá gy, ké szü lnü nk is kell az Ú r befogadá sá ra! Keresztelő Szent Já nos bűnbá natra, belső á talakulá sra szólít minket. Ké szítsé tek elő az Ú r útjá t!

ADVENT
vasárnapjain
1.
Advent minden vasá rnapjá n
16.00 órakor gyertyagyújtá sos vesperá st é neklü nk a
Bazilika Szent Jobb-ká polná já ban. Az időpontot úgy
vá lasztottuk meg, hogy kis
gyermekek is eljöhessenek.
Fontos, hogy az ü nnep
té nyleg ü nnep legyen, ezé rt
nagyon jó lenne, ha miné l
tö bben ré szt venné nk, csalá dostul, é nekelve.
Buza Kristóf (Ph 85)
2.
Az Egyetemi Templomban
a 19.30-kor kezdõdõ szentmise utá n lesz advent vasá rnapjain kb. 20.20 órai kezdettel a hat é ve „hagyomá nyos”
, pannonhalmi módra
vesperá sos gyertyagyújtá s.
Az elmé lkedé sre olyanokat ké rek fel, akik vagy maguk is bencé s diá kok voltak,
vagy má s módon közel á llanak hozzá nk. (Pl. dec. 15-é n
Szabó Tamá s tá bori pü spök
lesz vendé gü nk.)
Lengyel Ervin (Ph 98)
asszisztencia magiszter

A vá gy é s a lelket á tvá ltoztató bűnbá nat utá n az Istennel való egyesü lé s boldogsá gá t hozza el közé nk a Boldogsá gos
Szent Szűz. Ő lett a mi egé sz é letü nk megvá ltoztatója. Anya
lett a Szűz é s hordozta az Atya vá ltsá gá t a vilá g megvá ltá sá é rt. Adventben má r az á ldott kilenc hónap utolsó napjaiban
vagyunk. Most mé g egy az É desanya Gyermeké vel. Hogy’
vá rta a Szűzanya, hogy meglá thassa Jé zusá t, hogy gyönge
testé t pólyá ba takarhassa!
Így van meg a mi szívü nkben is mé g a szentá ldozá s bizonyossá got adó drá ga perceiben is az örök sóvá rgá s. Olyan az
ember lelke, mint az ü res trón. Azutá n jön az Ú r a Szent Kenyé rben é s elfoglalja helyé t lelkü nk trónusá n. Ez nem á brá nd!
Ez valósá g. Testü nkké vá lik a Kenyé r, Krisztus misztikus Testé nek tagja leszü nk. Lá tjuk Ő t, amint fehé r fá tyol takarja el
isteni lé nyé t. Vá gyódunk leplezetlen színe lá tá sá ra, de mé g
sokat kell tisztulnunk ahhoz, hogy egykor Szent Arc á ba tekinthessü nk é s kiá lljuk isteni ragyogá sá t.
(1941)
Szunyogh Xavé r Ferenc OSB

Milyen Karácsony ez, Názáreti?
Orgoná n szá rnyal a dallam,
Szentelt gyertyá k lobognak,
Az utcá kon emberfolyam,
Templomi imá k zokognak.
Zeng-bong a hívó harangszó,
Megszü letett a Megvá ltó,
aki örök bé ké t hoz az
emberisé gnek!
Milyen Kará csony ez,
Ná zá reti?
Milliók é heznek nyomortanyá kon,
Az újszü löttek fel se nőnek,
A Halá l kószá l szerte a Vilá gon,
Elvé sz a test, elvé sz a lé lek!
Az öregnek elloptá k a múltjá t,
Az ifjaknak sorvad a remé nye,
Senki sem lá tja a jövendő útjá t,
Senki sem tudja, mi lesz a vé ge?
Szegé nyek Istene!
Né zd, mennyi a
szegé ny!
Betegek Istene!
Né zd, mennyi a
beteg!
Á rvá k Istene!
Né zd, mennyi az
á rva!
Bűnösök Istene!
Né zd, mennyi a
bűnös!

Milyen Kará csony ez,
Ná zá reti?
Szerte a Vilá gon
folyik a vé r,
Szerte a Vilá gon
pusztul a termé szet,
Szerte a Vilá gon
gyilkosok já rnak,
Vé gső ölé sre
fegyverek vá rnak!
Milyen Kará csony ez,
Ná zá reti?
A szegé nyek panaszá t
nem halljá k a palotá kban,
A rabok jajá t
nem halljá k a börtönökben,
A gyerekek sírá sá t
nem halljá k a csalá dokban!

Milyen Kará csony ez,
Ná zá reti?
Hol van az istá lló
szegé nysé ge?
Hol van a Csalá d
szeretete?
Hol van a Megbocsá jtá s
melegsé ge?
Hol van a Jósá g
Sugá rzá sa?
Hol van a Szé psé g
bűvölete?
Hol van a Hit
ereje?
Hol van a Munka
csodá ja?
Milyen Kará csony ez,
Ná zá reti?
Jöjj újra el,
Adj új remé nyt
é s új hitet,
hogy ne vesszen el
ez a boldogsá gra
é s bé ké re vá gyó
nyomorult Vilá g!
(1986. december 21.)

El Greco

Dr. Nedeczky György
(Bp 36)
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Lelki ki-kicsoda *
Kedves Diá ktá rsaim!
Sírt az é g egyik szemé vel,
a má sikkal nevetett
Arany Já nosnak ez a ké t sora jutott eszembe, amikor a Hírlevé l előző szá má ban a bencé s gimná ziumokban é rettsé gizett, ma is működő felszentelt papok né vsorá t olvastam. A
185 né v között ké t é rsek é s há rom pü spök is talá lható.
Valószínűleg adathiá ny miatt maradt ki a 92 é ves korá ban
azóta elhunyt Bá nk József (Eg 29) é rsek-pü spök, aki a vatiká ni rá dióban elhangzott é letrajza szerint az esztergomi bencé s gimná zium diá kja volt.
Először talá n né zzü k azt, mi okozhat örömöt ebben a né vjegyzé kben? Nyilvá nvaló, hogy a bencé s iskolá kban kibontakozott 185 papi hivatá s. A né vsor megoszlá sa:
É rettsé gi é ve
1930–1949
1950–1959
1960–1969
1970–1979
1980–1989
1990–1992
adathiá nyos
Ö sszesen

A lista lé tszá ma
38
26
27
37
35
7
15
185

Ha az 1950 előtt é rettsé gizettek többsé gü kben, majd az ezutá niak közü l kisebb szá mban elhalá lozott papok hozzá vetőleges szá má t a felsoroltakhoz hozzá adjuk, úgy a kommunista
diktatúra é s az elmúlt 12 é v alatt valamilyen formá ban működött bencé s öregdiá k-papok szá ma valószínűen megközelíti
az ötszá zat. Ez azt bizonyítja, hogy a bencé s iskolá k a papi
hivatá sok, sőt a pü spöki karizmá k bölcsőinek voltak tekinthetők. Kü lön figyelmet é rdemel, hogy az 1970-es é s az 1980as é vekben, vagyis az ún. puha diktatúra időszaká ban a
mindössze ké t bencé s gimná zium 35, ill. 37 jelenleg is működő papot adott a katolikus egyhá znak, ill. híveinek.
Anná l szomorúbb a rendszervá ltá st követő 1990-es é vek
statisztiká ja, mert ha az 1990 é s 1992 között é rettsé gizett hé t
főt az egé sz é vtizedre extrapolá ljuk, csupá n húsz körü li lé tszá mot kapunk.
Sokak szemé ben talá n meglepő, de szá momra nem vá ratlan
az a szá madat, amely szerint a né vjegyzé k közel egynegyede,
pontosabban 44 szemé ly görög katolikus pap, sőt az 1990–
1992-es é vfolyamokná l a hé tből mindössze ketten római, öten
pedig görög katolikus papok. Felté telezhetően hasonló
szá mban kerü ltek ki görög katolikus papi pá lyá ra lé pett diá kok
a többi egyhá zi iskolá ból, é s – ha kevesebben is – á llami
gimná ziumokból. Levonható az a következteté s, hogy a görög
katolikus (talá n helyesebben, nyugati mintá ra: bizá nci
szertartá sú római katolikus) egyhá z papi utá npótlá sa a római
katolikusná l összehasonlíthatatlanul bősé gesebb – holott a
görög katolikusok a magyarorszá gi né pessé gnek mindössze 5
%-á t alkotjá k.
Milyen tanulsá g vonható le a né vjegyzé k elemzé sé ből?
Az első – amely közvetlenü l é rint mindnyá junkat, „Krisztus
vé ré vel megvá ltott kedves híveket”(Szulpic atya pré diká cióban alkalmazott kedvenc megszólítá sa) – az, hogy sü rgősen
szá mot kell vetnü nk, eleget imá dkozunk-e azé rt, hogy nagyobb hatá sú lehessen iskolá inkban az amúgy is hangsúlyos
hivatá sé breszté s é s hivatá sgondozá s.
A má sodik tanulsá got a vilá gegyhá znak kell levonnia, é s ez
a papi nőtlensé g ké rdé se. A papi nőtlensé g tudvalavően nem
dogmatikai, hanem egyhá zfegyelmi ké rdé s, amely szűkebb
é rtelemben mindössze ezeré ves hagyomá nyra é pü l. É rvek
szólnak mellette, de ellene is. Most tal á n az utóbbiak kerü lnek
túlsúlyba. Az Egyesü lt Á llamok több pü spöke nemré gen – a
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sajná latos pedofil botrá nyok nyomá n – a papi nőtlensé g
ké rdé sé nek újbóli megvizsgá lá sá t javasolta. Felidé zem Jé zus
Krisztus mondá sá t: „Az aratnivaló sok, a munká s kevé s.”Ú gy
vé lem, meg kell könnyíteni a munká ra jelentkezőknek az
aratá st. Má s szóval: az egyhá z tegye lehetővé a papi hivatá st
azok szá má ra is, akik magukban hivatá st é reznek, de nem
tudnak lemondani a csalá dalapítá sról, a há zassá gról. Azok
ré szé re pedig, akik vá llaljá k az evangé liumi taná csok teljes
követé sé t, nyitva á ll a szerzetesi hivatá s.
Ha abban a mé rté kben folytatódné k a római katolikus papi
hivatá sok csökkené se, mint az ebből a né vjegyzé kből is kikövetkeztethető, mé g inká bb megü resedné nek a plé bá niá k, olyannyira, hogy esetleg görög katolikus paptestvé reket kellene
beosztani plé bá niai kisegíté sre.
Fenti eszmefuttatá som közlé sé t ké rem. Üdvözlettel
Budapest, 2002. szeptember 22.
Dr. Vigh Bé la (Bp 36)
* (A szerkesztők megjegyzé se:) – Hírlevelü nk előző szá má ban közölt
né vjegyzé k kizá rólag a BDSZ-tag papokat sorolja fel, hiszen csak ők
szerepelnek nyilvá ntartá sunkban. Mint a cikk maga is írja, a volt
bencé sdiá k papok szá ma összessé gé ben 500 körü l lehet. A lé tszá m
torzítá sa anná l nagyobb, miné l fiatalabb korosztá lyról van szó: rendszerint az é rettsé gi utá n 15-20 é vvel „lé pnek belé nk”addigra „megü lepedett”diá ktá rsaink.

Ő volt… **
Dr. Messik Lajos (Bp 46) bará tunk 2002. februá r 4-é n elhunyt.
Fiá nak, a volt ferences diá k dr. Messik Miklósnak írá sá val
búcsúzunk tőle. (A dőlt betű vel szedett sorok a Kereszté ny
Frontbeli szerepvá llalá sá ra é s elíté lteté sé re utalnak.) – (KTK)
Ő volt, ki fogta kezem az „Engels”té ren,
Ő
Ő
Ő
Ő
Ő
Ő
Ő
Ő
Ő
Ő
Ő
Ő
Ő
Ő
Ő
Ő
Ő
Ő
Ő
Ő

é s elmondta az igazi jelent, az igazi m últat;
volt, ki először tett kezembe egy könyvet;
volt, ki Isten törvé nyeivel akart szebb vilá got;
volt, kit ezé rt tá rsaival meghurcoltak;
volt, kinek tá rgyalá sá n szé gyenkezhettek a bírá k,
volt, ki nem csak otthon ült é s vá rta a csodá t,
vagy csodá lta, amit csodá lni kellett;
volt, ki szé llel szemben akart… – így mondtá k „okosan”
a megfontoltak, a vá ltozó színűek,
a gyü mölcsösök á llandó szü retelői;
volt, ki mé g „má sodosztá lyú”polgá rké nt is gazdagabb volt
hité vel – s né gyü nkkel – a gazdagnak hitt magá nyosokná l;
volt, ki miatt ezé rt ma sem kell szé gyenkeznü nk;
volt, ki ezek ellenkezőjé é rt má sokra soha rá nem pirított;
volt, ki soha nem ü lt a ló egyik oldalá ról a má sik oldalá ra;
volt, kinek hibá it né ha jegyeztü k – mi töké letlenebbek;
volt, ki nem ismerte a vagyonszerzé st,
az ü gyes kufá rkodá st;
volt, ki kifosztott apjá tól örökölte a hivatá st,
a pontos é s alkotó munká t;
volt, ki csendben teljesítette a szü lőföld kívá nsá gá t;
volt, ki jó né há ny é ve megjegyezte halkan:
„nem é ppen ilyené rt, nem ezé rt harcoltunk”;
volt kire mé g vá rtak az erdők,
az orszá gutak, a tavaszi sé tá k;
volt, ki Szent Balá zs má snapjá n hirtelen az Ú r elé lé pett;
volt, kinek halá lá ná l az Ú risten megmé rt bennü nket:
má sok felé is felté tlen szeretetből;
az, kire né zek, mint egykor cseperedve,
má r mindenről leké sve most – sóhajtva – az é gre,
az, ki emberké nt valójá ban volt itt lelkemben,
s bé ké ben marad fenn örökre:
É desapá m…
(m)

** Az Ú j Ember 2002. februá r 17-i szá má ból.
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Együtt ö rvendünk é s gratulálunk!
Legutóbbi hírlevelü nk nyomdá ba adá sa óta a következő diá ktá rsak megtisztelteté sé ről szereztü nk tudomá st:
Dr. Nedeczky György (Bp 36) bará tunk idé n (84 é vesen!)
kezdte meg nyugdíjas é veit. Ez alkalomból Budapest II.
kerü lete polgá rmestere, Bencze B. György úr levé lben köszöntötte „veterá n”munkatá rsá t: „Nedeczky Ú r, – engedelmé vel – Gyuri Bá csi olyan ismeretanyag birtoká ban van,
amit kevesek tudhatnak maguk é nak. A sok tü relmet, a kitartá st é s a tiszteletre mé ltó szaktudá st fé mjelezte a 2000.
é vben a Szociá lis é s Csalá dü gyi Miniszter dícsé rete is egy
kitü nteté s kereté ben.”(Ré szlet a levé lből, 2002. június 28.)
L. Kecské s Andrá s (Ph 60) lantművé sz, kiterjedt zenetudomá nyi munká ssá ga elismeré sé ü l 2002. augusztus 20-á n a
Magyar Köztá rsasá gi É rdemrend tisztikeresztjé t vette á t.
Dr. Á ment Luká cs OSB (Ph 60) atya taná ri munká ja é s művé szi tevé kenysé ge elismeré sé ü l Szent Gellé rt-díjat kapott.
Isten á ldá sa kísé rje tová bbi é leteteket, munká tokat is!
A BDSZ elnöksé ge

A világító szavú bencé s*
Emlé ktá bla-avatá sra gyűltek össze Pannonhalma öreg é s
kevé sbé öreg diá kjai, Pé r közsé g hívei é s önkormá nyzatá nak
ké pviselői október 12-é n Pé ren. Egykori osztá lyfőnökü knek,
taná ruknak, plé bá nosuknak, Szabó Imre Fló ris (1925–1988)
bencé s szerzetesnek á llítottak íly módon emlé ket. Üzenetü l
hagyva minden arra já rónak, hogy é lt közöttü k valaki, aki pé ldaké pü k lett é s maradt Isten é s az emberek szolgá latá ban.
Hivatalos megemlé kezé sekben, nekrológokban bizonyá ra
kiemelik Flóris atya szé les körű tudá sá t, mint a magyar nyelv
é s irodalom taná ra, mé ltatjá k a pannonhalmi könyvtá r könyvtá rosaké nt kifejtett tudomá nyos munká ssá gá t, fejet hajtanak
az elkötelezett szerzetes pap előtt. A most felavatott emlé ktá blá t azonban elsősorban egy vilá gító szavú é s szerető szívű ,
Krisztus-ké pű ember irá nt é rzett há la hozta lé tre. Ez fogalmazódott meg az ü nnepi megemlé kezé sekben is, melyeket
Hahn Lá szló polgá rmester, Vá rszegi Asztrik főapá t é s az
egykori tanítvá ny, Vincze Imre (Ph 71) tartottak.
Szé kely Judit
* Utá nközlé s az Ú j Ember 2002. október 18-i szá má ból

Deáki é s Almásfüzitő millenniuma
Né há ny hete e ké t telepü lé s mé ltó keretek között ü nnepelte
jubileumá t. A 2000. é vü nk bő má sfé l é ven á t tartó ü nnepsé gsorozata – á llamalapítá sunk é s a kereszté nysé g felvé telé nek
millenniuma oká n – talá n há tté rbe szorította az ezekről szóló
megemlé kezé seket. Nekü nk, egykori bencé s diá koknak viszont illő erről né há ny szót ejtenü nk.
A pannonhalmi bencé s apá tsá g Szent Istvá n á ltal adomá nyozott kivá ltsá glevelé nek ugyanis kilenc, az apá tsá gnak
adomá nyozott falu neve szerepel, köztü k az akkor má s né ven
említett Deá ki (ma a szlová kiai Diakovce) é s Almá sfü zitő.
Mindkettőről csak vé letlenü l szereztem tudomá st: Deá ki né gynapos (2002. aug. 24 – szept. 1.) ü nnepsé gsorozatá ról csalá di
kapcsolataim ré vé n (az ü nnepi há laadó szentmisé n ugyanis
az ELTE Bartók Bé la é nek- é s koncertzenekara működött
közre), a M1 televízió Templomszentelé s Almá sfüzitőn c. adá sá ra meg vé letlenü l kapcsoltam.
Mindké t esetben – a deá ki ü nnepi kiadvá nyon é s a tv-adá s
indítá sakor is – fő helyen szerepelt a pannonhalmi alap ítólevé l, mint az ü nneplé s indoka. Az előké szü letek egyará nt az
orszá gos millenniumi ü nnepsé gekhez kapcsolódtak. Deá kiban
2000-ben jöttek össze a szlová kiai magyarsá g kü ldöttei, é s itt
hatá roztá k el az ü nnepsé gsorozatot: né pi együ ttesek
fellé pé se, kiá llítá s, ü nnepi felvonulá sok, kiadvá nyok – mint pl.
ré szletes „millenniumi törté nelmi kalauz”a falu ezer é vé t bemutató kiá llítá shoz – stb. Almá sfüzitőn – az egykori „szocialista”vá rosban – ugyancsak 2000-ben szentelté k meg az
é pítendő templom é s közössé gi há z alapkövé t.
A ma alig 2200 lakosú Deáki szerencsé s helyzetben volt,
mivel az adomá nyozá st követően megjelentek itt a bencé s
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szerzetesek. Hamarosan templom é pü lt, é s iskolá t is működtettek – talá n innen ered a helysé g mai elnevezé se, hiszen
deá kul tanítottak. Köztudott, hogy a XII. szá zad vé gé n keletkezett Halotti beszé d é s könyörgé s is, amely nemcsak a
magyar, hanem valamennyi finnugor nyelv legré gibb összefü ggő nyelvemlé ke, Deá kihoz kötődik (Pray-kódex).
Ami pedig a közsé g sorsá t illeti, a tatá rjá rá skor – 1241 – elné ptelenedett. A török hódoltsá g 158 é vé ből viszont Deá kinak
„csak”né há ny é vtized jutott. Ezalatt nem fogyott, hanem – az
Alföldről jött menekü ltek befogadá sá val – nőtt a lakossá g, a
pusztítá sok, elhurcolá sok helyett „csupá n”kettős adózá s – a
töröknek é s az apá tsá gnak –, meg a szomszé dos Vá gsellye
né met zsoldosainak fosztogatá sai terhelté k a helybelieket.
A XVII. szá zad dereká n alig 500 lelket szá mlá ló közsé g
1876-ra meghaladta a 2500 főt. A XX. sz. ké t vilá ghá borúja, a
deportá lá sok – zsidósá g, majd 1947 januá r-februá rjá ban a
benesi dekré tum alapjá n a lakossá g egyhatodá nak Magyarorszá gra való á ttelepíté se – sok szenvedé ssel é s embervesztesé ggel já rt. A má ra (2001-re) – a kb. 30 %-os munkané lkü lisé ggel is összefü ggő elvá ndorlá s miatt is – az 1929. é vi né pszá mlá lá shoz (3202 fő) ké pest egyharmadá val csökkent
(2187 fős) lakossá gon belü l a magyar anyanyelvűek több mint
70 %-ot ké pviselnek, a maradé k zöme Bé ké s megyé ből
á ttelepü lt szlová k. Vallá silag több mint 2/3 a katolikus.
A millenniumi ü nnepsé gsorozat is erősítette a közsé g nemzeti é s vallá si hovatartozá s né lkü li összefogá sá t, amit a falu
címere – minden kiadvá nyukon, beleé rtve a helyi ké peslapokat is – jelké pez: sugá rzó pajzs, benne zöld mezőben sá rga
kereszt, é s a „SOLUS + CHS + SPES + MEA”
, azaz „Egyedü l
Krisztus a remé nyem”felirat.
Almásfüzitő n a templom é s közössé gi há z – a szept. 11-i
tv-adá s szerint – aligha é pü lhetett volna fel a paderborni é rseksé g é s hívei tá mogatá sa né lkü l. Előzmé ny: a magyar á llam
é s a Magyar Má ltai Szeretetszolgá lat gesztusa a né metek
újraegyesíté sé hez. A MMSZ-t é s annak né pes kü ldöttsé gé t
nagy szeretettel köszöntötté k a ‘90-es é vekben a gyönyörű
paderborni szé kesegyhá zban, idé n viszont az adomá nyozók
közü l szá mosan elkísé rté k ide a templomot é s a közössé gi
há zat szentelő paderborni bíboros é rseket.
Budapest, 2002. okt. 14.
Dr. Langer Istvá n (Bp 43)

In memoriam + Kósa Sándor (Kg 43)
A kőszegi bencé s gimná ziumban é rettsé gizett 1943-ban.
Tanítói diploma birtoká ban a Liszt Ferenc Zeneművé szeti
Főiskolá n tanult Bá rdos Lajos, Á dá m Jenő, Zalá nffy Aladá r é s
Pé csi Sebestyé n tanítvá nyaké nt (1944–49), ahol egyhá zkarnagyi é s é nek–zenetaná ri ké pesíté st szerzett.
1946-tól 1948-ig a csepeli Jedlik Á nyos bencé s gimná ziumé s á ltalá nos iskolá ban é nektaná rké nt é s karvezetőké nt működött. Az ötvenes é vekben a Budapesti Ká ntorké pzőben karvezeté st é s szolfé zst tanított. Egy ideig Budapesten a Szent
Domonkos templom karnagya volt, az 1960 –1965 é vekben az
Á llami Operahá z korrepetítora, 1961–66-ban pedig Bá rdos
Lajos utódaké nt a Má tyá s templom karnagya.
Egy ideig karmesterké nt működött a kaposvá ri színhá z
operatá rsulatá ná l. 1968–73: Brandenburgban színhá zi korrepetítor é s dirigens, 1973–80: a grá ci operá ban korrepetítor é s
karigazgató, 1980–87: Kaiserslauternban az operahá z korrepetítora é s dirigense. Ezutá n egé szsé gi á llapota miatt nyugdíjba vonult é s hazatelepü lt Kőszegre. Itt rendszeresen segített a helyi ká ntornak a zenei munká ban.
Rövid ideig tartó súlyos betegsé g utá n idé n szeptember 2-á n
szólította magá hoz az Ú r. Temeté se szeptember 9-é n volt
Köszegen, ahol Tardy Lá szló Liszt-díjas karnagy mondott búcsúztató beszé det.
Halá lá val nagy vesztesé g é rte a Bencé s Diá kszövetsé get é s
a művé sztá rsadalmat egyará nt. Sokoldalú művé sz volt!
Kereszté ny hité t é lete folyamá n rendszeresen megvallotta.
Adjon neki a Mindenható örök nyugodalmat!
Kedves Sá ndor Bará tunk, nyugodj bé ké ben!
Ková cs Dezső (Cs 51) karnagy
a BDSZ fővá roskörnyé ki szervezete elnöke
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Testvé rbencé sek
Requiescant – vivant – in pace!
Gyors egymá sutá nban jött a ké t hír Pannonhalmá ról: meghalt
Szigeti Keré ny atya, meghalt Kelemen Szulpic atya. Ismé t ké t
bencé ssel kevesebb. Taná raink, bará taink voltak ők, imá dkozunk é rtü k, nyugodjanak bé ké ben.
Velü k kapcsolatban önké ntelenü l adódott a gondolat: É des
testvé rü k, testvé reik is bencé sek voltak! Talá n nem é rdektelen
ez alkalommal szá mba vennü nk, kik is voltak az elmúlt
huszadik szá zadban testvé rbencé sek.
Ezen a té ren óriá si fölé nnyel vezet a szombathelyi Szigeticsalá d. A kilenc testvé r közü l né gyen lettek bencé sek: Á bel
atya (1899–1949), Paulin atya (1905–1962), Kiliá n atya
(1913–1981), Keré ny atya (1916–2002.X.15.), é s annak idejé n
úgy hírlett, hogy öt leá nytestvé rü k szerzetesnő lett. É desanyjuknak a Szentatya, XII. (XI.?) Pius pá pa á ldá sá t kü ldte…
A „minimá llistá n”(ké t-ké t testvé r bencé s) öt testvé rpá r á ll:
–Kelemen Ataná z (Kg 26, 1907–19xx) é s
Szulpic (Kg 28, 1909–2002.X.27.)
–Söveges Dá vid (1917–1996) é s Aladá r (1919– )
–Rendi Andor (1919–19xx) é s Fulgent (1923–1961)
–Iróffy Huba (Gy 40, 1922–1985) é s Zsolt (Gy 45, 1927– )
–Linka Ö dön apá t (Kg 44, 1925– ) é s Sá ndor (Kg 47, 1927– )
Vé gü l, de nem utolsósorban említendő a há rom Já ki testvé r:
Zé nó (Gy 37, 1919– ), Szaniszló (Gy 42, 1924– ) é s Teodóz
(Ph 47, 1929– ).
Mindegyikü ket szemé lyesen is ismertem, ismerem.
Á bel atya Kőszegről kerü lt Pannonhalmá ra, hogy Gergely
atya utá n á tvegye a magisztersé get. Szoká sa volt ké ső é jjel,
lefekvé se előtt a folyosón a feszü let lá bá t megcsókolni, majd
á ldá st adni alvó „né pé re”
. – Paulin atya az újraindított laikustestvé ri inté zmé ny má sodik magisztere volt, csendes, szer é ny
é letvitelé ből má st nem is é szleltü nk. – Kiliá n atya hatalmas
egyé nisé ge, olaszos temperamentuma, művé szete, imá dsá gos é lete mindenkire nagy hatá st gyakorolt; mé ltá n megé rdemelte, hogy ma Magyarorszá gon szinte mindenü tt az ő ordiná riumá t é nekli legszívesebben a szentmisé re já ró hívő né p. –
Keré ny atyá t alig ismertü k. Szeré nyen vé gezte feladatait; gondozta a monostor kisebb-nagyobb gyűjtemé nyeit. Elszé gyelltem magam, amikor egyszer tőlü nk hozzá jutott öreg ké peslapokat köszönve „Kedves Jótevőnk!”megszólítá ssal ü dvözölt…
Ataná z atyá t csak egyszer lá ttam, de Szulpic atya egyé nisé ge mé lyen emlé kezetembe vé sődött. Mikor hivatala lett a
baziliká ban való pré diká lá s, beszé dé t, gondolatait mindenkor
a „Krisztus vé ré vel megvá ltott kedves hívek!”
-megszólítá ssal
vezette be, sajá tos, mé ly színezetű hangjá n. – Andor atyá t,
plé bá nos lé vé n, csak né ha lá ttuk, Fulgent atyá t viszont nem
lehet elfelejteni. Amikor a földosztá s utá n a megmaradt szá z
holdon arattunk, ő volt a főkaszá s, é s minden munká t ő mutatott be nekü nk, hogyan is vé gezzü k. Emberfeletti erővel dolgozott… – Huba atya szenté letű ember volt, korá n megbetegedett. Nagyon szerette tanítvá nyait… – Zsolt atya Braziliá ban
dolgozik, pedig itthon komoly magyar-finnugor nyelv é szi pá lya
vá rt volna reá … – Ö dön apá túr az egyik legkedvesebb
szá momra: amikor (így indult az é letem… ) beöltöztem bencé snek 1944 kará csonyá nak a má snapjá n, az ő ü nnepi habitusá t adtá k rá m, s ő gyöngé d szeretettel vezetett be, mint
praeceptorom, a bencé s novíciusi é let rejtelmeibe. – Sá ndor
atyá nak csak mindig mosolygó arcá ra emlé kezem.
A Já ki testvé rek közü l Teodóz osztá lytá rsam volt. Ő azóta
„Győrnek hírhedett zené sze”(szabadon Vörösmartytól) lett.
Megboldogult osztá lyfőnökü nk, Villebald atya legjobb tanítvá nyá nak bizonyult a né p, az „istenadta” magyar né p, a hatá rainkon kívülrekedt magyarsá g istá polá sá ban, kutatá sá ban. Főleg
Erdé lyt é s Csá ngóorszá got szereti igazá n. – Szaniszló atya, a
„kis Sztas”
, ahogyan egyszer, lengyel mintá ra nevezte vé dőszentjé t, vilá ghírű tudós, Templeton-díjas. Nagyon sok könyvet írt, sokat magyarul is kiadtak. Fizik á ból (is) doktorá lt, de –
szerintem – má ig megmaradt irodalmá rnak (annak indult
volna, ha nem kü ldik Rómá ba teológusnak… ). – Zé nó atya
pedig, ezen a nagyon híres tercetten belü l, há rom bencé s fiá val együ tt ötgyermekes é desanyjuk szavá val: az ember. Ö vé
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ugyanaz az alaphang, amelyre é pü l testvé rei nagysá ga is. Főleg Kőszegen emlegetik sokat az egykori matematika–fizikataná r Zé nó atyá t. Idé n is (2002. nov. 5–6-á n, a „kirá ly-napon”
)
vá rtá k a volt bencé s gimná zium 325 é ves jubileumá ra…
Kiegé szíté s (a teljessé g kedvé é rt):
Né gy bencé sről tudok, akiknek (ifjabb) testvé re(i) is volt(ak)
hosszabb-rövidebb ideig bencé s növendé kszerzetes(ek): Pulay Csaba (1917–19xx) é s Á gost, Büki Gá bor (So 43, 1924– )
é s Rafael, Horvá th Achilles (Pp 43, 1925–1975) é s Viktor,
Forrai Botond (1929– ), Magor é s Csongor.
É s egy testvé rpá r, akik egyike sem lett vé gü l is bencé s:
Buza Henrik (1926– ?) é s Rogé r.
Könyves Tóth Ká lmá n (Ph 47)

A Bencé s Diákok Győ ri Egyesülete
Több mint nyolcvan egykori győri bencé sdiá k paptestvé rü nk
ü nnepi há laadó szentmisé t koncelebrá lt 2002. november 19é n dé lelőtt a győri bencé s templomban a bencé s iskola alapítá sá nak 200. é vfordulója alkalmá ból. A szentmise főcelebrá nsa Ternyá k Csaba (Gy 72) é rsek diá ktá rsunk, a Vatiká n
papi kongregá ciójá nak a titká ra volt. Az ü nnepi szentmisé n a
megjelenteket az összejövetel ötletgazdá ja, a győri há zfőnök
é s gimná ziumi igazgató, Csóka Gá spá r OSB (Ph 56) diá ktá rsunk köszöntötte. A BDSZ-t Faber Miklós (Bp 48) ké pviselte.

Iskola Krisztus Országáé rt *
Ú j fenntartó, a Krisztus Lé giója Kongregá ció biztosítja ezentúl
a korá bban bencé s iskolaké nt ismert budai Szent Benedek
Á ltalá nos Iskola é s Gimná zium működé sé t. A Pannonhalmi
Főapá tsá g, valamint a má r ké t é ve hazá nkban tartózkodó é s
az iskolá t segítő Krisztus Lé giója Kongregá ció között az elmúlt
nyá ron lé trejött megá llapodá s a korá bban megkezdett jó
munka folytatá sá t, a gyermekek é s az iskola szellemi, oktatá si, lelki fejlődé sé t ígé ri. A kongregá ció é s a megújult Szent
Benedek Kulturá lis Alapítvá ny nevé ben Michael Duffy atya,
Habsburg-Lotharingiai Mihá ly, Semjé n Zsolt, Pulayné Sz. Katalin, valamint Sá ndor Miklós igazgató adott tá jé koztatá st az
iskolá val kapcsolatos vá ltozá sokról.
Az alapítvá ny megújult kuratóriuma a diá kokkal, a szü lőkkel
é s a taná rokkal együ tt dolgozva kívá nja szolgá lni az iskola
ü gyé t, a Regnum Christi vilá gi mozgalom lelkisé gé ben – mondotta Habsburg-Lotharingiai Mihá ly. A Regnum Christi mozgalmat – amely tagjai közé fogad laikusokat, fé rfiakat, nőket, diakónusokat é s papokat – 1949-ben alapította Marcial Maciel
atya. Az apostoli munká lkodá st, a krisztusi ü zenet terjeszté sé t
vá llaló mozgalom szorosan kapcsolódik a Krisztus Lé giója
Kongregá ció pá pai jogú szerzetesrendhez. A rend tevé kenysé gé nek cé lja a helyi pü spökökkel együ ttműködve Krisztus
Orszá ga eszmé nyé nek terjeszté se a tá rsadalomban az igazsá gossá g é s a kereszté nyi szeretet á ltal. A rendnek hé tszá zötven pap é s ké tezer-ötszá z szeminarista tagja van – akik
jelen vannak 18 orszá g 191 oktatá si inté zmé nyé ben –, s közel
negyvenezer tanulóval foglalkozik.
A Szent Benedek Iskola új fenntartója – tová bbra is Né meth
Lá szló iskolapedagógiai programja alapjá n – né gy plusz nyolc
osztá lyos rendben kívá nja felké szíteni diá kjait, hogy megfelelő
vá laszt tudjanak adni a tá rsadalom kihívá saira. Elsőrendűnek
tartja a helyes gondolkodá si ké szsé g, a termé szet szé psé gei
irá nti fogé konysá g, a fejlett, szeretetteli emberi kapcsolatokra
ké pes szemé lyisé g kialakulá sá t, a nyelvi kifejezőké szsé g magas színvonalá t. Az itt folyó nevelé s cé lja, hogy a diá kok
segítőké szek, őszinté k, erkölcsösek é s figyelmesek legyenek.
Ismerjé k a földiek mellett a transzcendens é rté keket, legyenek
sikeresek a tanulá sban, s igazi kereszté nyek szemé lyes é s
közössé gi é letü kben. Habsburg-Lotharingiai Mihá ly elmondta
mé g, hogy terveik között szerepel az iskola é pü leté vel kapcsolatos gondok megoldá sa. Az udvart alkalmassá kívá njá k tenni
sportra é s já té kra, az é pü letben pedig – az osztá lytermek egy
ré szé nek felújítá sa mellett – ká polna kialakítá sá t tervezik.
Szikora József (Ph 67)
* Utá nközlé s az Ú j Ember 2002. november 24-i szá má ból
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Megalakult a bácskai területi szervezet
Szeptember 27-é n má r harmadszor gyűltek össze a Baja é s
Kalocsa környé ké n é lő egykori bencé s diá kok bará ti talá lkozóra. Az idei program, elté rve az eddigi gyakorlattól, Kalocsá n
kezdődött, ahol Bá bel Balá zs é rsek úr fogadta a tá rsasá got.
Az é rseki kincstá rat é s az é rseki palotá t Kiss György (Ph 67)
diá ktá rsunk szakszerű vezeté sé vel tekinthettü k meg. Ezt
követően Bá bel Balá zs é rsek úr Hortobá gyi Cirill (Ph 77)
pannonhalmi perjellel, a BDSZ rendi aleln öké vel koncelebrá lt
szentmisé t mutatott be a szé kesegyhá zban. A szentmise
vé gé n Szalai Bé la (Ph 58) főtitká r a BDSZ vezetősé ge,
Vancsura Lá szló (Ph 84) pedig a té rsé gben é lő bencé s diá kok
nevé ben köszöntötte az é rsek urat.
A szentmise utá n á tmentü nk Bajá ra, ahol a szokott helyen a
megszokott remek halá szlé vá rta a tá rsasá got. A vacsora
elfogyasztá sa utá n Rá kos Gyula (Ph 54) a BDSZ Dé lkeletmagyarorszá gi szervezeté nek vezetője ismertette azokat a
nehé zsé geket, amelyek a há rom megyé re kiterjedő, vé gpontjaiban egymá stól 200 kilomé terre lé vő terü leti szervezet é leté t
nehezítik. Javasolta, hogy a Baja-Kalocsa t é rsé gé ben é lő több
mint negyven bencé s diá k öná lló szervezetet alakítson (hasonló buzdítá st kü ldött a Kecskemé t té rsé gé ben é lőknek is!),
é s javasolta a Dé lkelet-magyarorszá gi szervezetnek ezen kisebb szervezetek (amelyek elké pzelé se szerint egy szegedi
é s egy bé ké si szervezettel egé szü lné nek ki) koordiná ló központjaké nt való működé sé t.
Az ötletet a jelenlé vők nagy ová cióval fogadtá k (kü lönösen a
Kecskemé ttől való fü ggetlensé g ötlete aratott sikert), é s
kimondtá k az öná lló szervezet megalakulá sá t. Vezetőnek az
elmúlt é vek talá lkozóinak lelkes főszervezőjé t, Vancsura
Lá szlót (Ph 84) vá lasztottá k meg. A terü leti szervezet nevé ü l a
Bá cskai szervezet nevet vá lasztottá k, noha a jelenlé vők közü l
mé g azok sem tudtá k pontosan terü letileg lehatá rolni a
bá cskai területet, akiknek annak idejé n földrajzból ötösü k volt.
Biztos ami biztos alapon hatá rozat szü letett, hogy Kalocsa
ré sze Bá cská nak, noha voltak olyan megjegyzé sek is, hogy
Bá cská t csatoltá k Kalocsá hoz.
A talá lkozó é jszaká ba nyúló beszé lgeté ssel zá rult. Cirill atya
is boldog volt, hogy pá r osztá lytá rsá val talá lkozott. Az összejövetel a szoká sosná l kicsit korá bban é rt vé get, mivel többen
má snap osztá lytá rsuk (Collega úr, Ph 84) eskü vőjé re voltak
hivatalosak.
Szalai Bé la (Ph 58)

Tisztújító ö sszejö vetel Somogy megyé ben
A kaposszentbenedeki Bencé s Nővé rek Porta Pacis monostora adott otthont 2002. november 9-é n a BDSZ Somogy megyei szervezete őszi összejövetelé nek. A monostor á hítattal
megtelt kis ká polná já ban Bá nhegyi Miksa bencé s atya együ tt
celebrá lta a szentmisé t Kisnemes Já nos (Gy 57) esperes é s
Bicsá r Lá szló (Gy 77) plé bá nos diá ktá rsainkkal.
A szentmise utá n Miksa atya tartott é rdekes előadá st az
egyhá zi könyvtá raknak a rendszervá ltá st követően megalakult
szervezeté ről, gondjaikról é s eredmé nyeikről. Ezt követően
Szalai Bé la (Ph 58) főtitká r köszöntötte a mintegy húsz megjelent egykori bencé s diá kot, tá jé koztatá st adva a BDSZ é leté ről, majd sor kerü lt a Somogy megyei szervezet nevé ben
Benkő Andrá s (Gy 86) beszá molójá ra. Elmondta, hogy csalá di
é s munkahelyi elfoglaltsá ga miatt törté nt lemondá sakor vá llalta, hogy az új terü leti elnök megvá lasztá sá ig ü gyvezetőké nt
viszi a terü leti szervezet munká já t. Javasolta, hogy a mostani
összejövetelen kerü ljön sor új vezető megvá lasztá sá ra.
A tagsá g megköszönte Benkő Andrá snak alapító elnökké nt
é s ü gyvezetőké nt vé gzett eredmé nyes munká já t, majd megvá lasztotta dr. Antal Lá szló (Ph 73) kaposfői há ziorvos szemé lyé ben a terü leti szervezet új elnöké t. Az új elnöksé g tagjá vá vá lasztottá k „lelki vezetőké nt”Kisnemes Já nost. Az új
elnöksé g többi tagjá nak megvá lasztá sá ra a 2003. februá r 9-i
talá lkozón kerü l sor.
Az összejövetel a közeli Petörke csá rdá ban közösen elfogyasztott egyszerű, á m jóízű ebé ddel zá rult.
(Króniká s)
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Ora et labora *
A Bencé s Diá kszövetsé g törté nete visszanyúlik a rendszervá ltá s elötti időkre – mondja Endrődi Istvá n (Ph 63), a Tolna
megyei szervezet ü gyvezető elnöke. A diktatúra é veiben a
bencé s gimná ziumokban, Győrben é s Pannonhalmá n vé gzett
diá kok illegá lis szervezetnek minősü lő szövetsé get hoztak
lé tre, hogy a bencé s szellemisé get – melyet az „Ora et labora”
(Imá dkozzá l é s dolgozzá l) jelmondatban foglalt össze a
rendalapító Szent Benedek – „civil”é letü kben is megé lhessé k.
A Bencé s Diá kszövetsé g Tolna megyei szervezeté t dr. Bíró
Zoltá n (Ph 66) é s dr. Korzenszky Emőd (Ph 66) kezdemé nyezé sé re Antal Gé za (Ph 66) sióagá rdi plé bá nos „hozta össze”
.
A kezdetekben, pont ezé rt, a talá lkozók helyszíne a sióagá rdi
plé bá nia volt, ahol a szentmise utá n egy-egy jó ebé d közben
é s utá n a tá rsasá g eszmé t cseré lt, é s felidé zté k egykori diá ké lmé nyeiket, megemlé keztek taná raikról, azokról, akiktől
egé sz é letre szóló tudá st é s erkölcsi pé ldamutatá st kaptak.
Antal Gé za időközben Pé csvá radra kerü lt, ezé rt az összejövetelek helyszíne is vá ltozott. Sióagá rd utá n Szekszá rdon, a
belvá rosi római katolikus plé bá nia Wossinszky Mór Közössé gi
Há zá ban talá lkoznak az egykori diá kok. Az összejövetelek
bensősé ges hangulatban – mellőzve minden hivatalos keretet
– zajlanak. A tagok é vente á ltalá ban 4-5 alkalommal jönnek
össze, a nagyobb egyhá zi ü nnepekhez kapcsolódóan –
legközelebb az advent Kará csonyt vá ró időszaká ban –
igyekeznek talá lkozni egymá ssal, hogy ezeket az egyhá zi
ü nnepeket közösen, a bencé s hagyomá nyoknak megfelelően
is megü nnepeljé k. Termé szetesen má rcius 21-é n vagy e nap
környé ké n is talá lkoznak az egykori diá kok, hogy megü nnepeljé k a bencé s rend alapítójá nak, Európa vé dőszentjé nek,
Szent Benedeknek ü nnepé t.
A legutóbbi összejövetel szeptember 26-á n este volt, közel
húsz egykori bencé s diá k szá molt be egymá snak é lete legutóbbi esemé nyeiről. A megjelenteket a BDSZ nevé ben Szalai
Bé la (Ph 58) főtitká r köszöntötte. Kü lön öröm volt, hogy ezúttal
hat olyan diá ktá rsunk is megjelent, akik kor á bban mé g nem
voltak összejövetelü nkön. A megjelentek megerősítetté k tisztsé gü kben a helyi szervezet elnöké t, Antal Gé zá t (Ph 66) é s
ü gyvezető elnöké t, Endrődi Istvá nt (Ph 63). A jóhangulatú
összejövetel „aki rá é rt”alapon közös vacsorá val zá rult.
A Bencé s Diá kszövetsé g Tolna megyei szervezeté nek tagjai
ezúton is tudatjá k, hogy szeretettel vá rjá k azokat a volt
bencé s diá kokat maguk közé , aki szeretné k e közössé gben
újra megé lni azt a szellemisé get, amelyet egykori iskolá jukban
a bencé s atyá k ké pviseltek.
Gá l Lá szló (Gy 82)
* Kivonatos utá nközlé s a Szekszá rdi Vasá rnap 2002. okt.-i szá má ból

A keszthelyi-zalai szervezet fő vé dnö ke
Zsúfolá sig megtelt a keszthelyi gyönyörű gótikus templom
2002. november 10-é n dé lelőtt, ahol az aranymisé s Bánhegyi
Miksa OSB atya koncelebrá lt szentmisé t mutatott be Lé ber
Mihá ly (Ph 66) plé bá nos diá ktá rsunkkal a szentmisé re é rkező
bencé s diá koknak é s a helyi híveknek. Miksa atya homiliá já ban megemlé kezett Szent Má rtonról, Pannonhalma vé dőszentjé ről, majd az egyűvé tartozá s hűsé gé nek fontossá gá ról
beszé lt, utalva a bencé s diá kok közössé gé re. (É rdekessé g: a
keszthelyi templom főoltá rá t Hunyadi Bonifá c bencé s taná r
adomá nyozta 1896-ban, az apszis Róth Miksa-ké szítette színes ü vegablaká n pedig lá tható Vaszary Kolos pannonhalmi
főapá t é s esztergomi hercegprímá s főapá ti címere!)
A szentmisé t követő összejövetelen a terü leti szervezet
Benkő Zoltá n (Gy 84) terü leti elnök javaslatá ra Miksa atyá t,
zalaapá ti szü lötté t közfelkiá ltá ssal a szervezet fővé dnöké vé
vá lasztottá k, hosszú boldog é s egé szsé ges é letet kívá nva
egyúttal 75.(!) szü leté snapja alkalmá ból. Miksa atyá t az orszá gos elnöksé g nevé ben Szalai Bé la (Ph 58) főtitká r, majd
„juniorké nt”Kalapos Istvá n (Gy 2000) köszöntötte: „Isten é ltesse Miksa atyá t, szá mtalan győri é s pannonhalmi bencé s
diá k egykori Taná rá t!”
(Tudósítónk)
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XIII. é vfolyam 3. szám

Bencé s beszé lgeté sek
A Beszé lgeté sek fel akarja hívni figyelmü nket azokra az emberekre, akik talá n é ppen mellettü nk ü ltek az iskolapadban, é s
egykor jól ismertü k vagy ismerhettü k volna őket, de ma má r csak a televízióból vagy az újsá gokon keresztü l hallhatunk róluk.
Pé ldamutatá suk, emberi tartá suk, elé rt eredmé nyeik alapjan alkalmasak arra, hogy minduntalan figyelmeztessenek benn ü nket
azokra az é rté kekre, amelyeket közös Alma Materunkból hoztunk magunkkal. A sorozat első darabjá t egy fiatal
gyógyszeré szkutató-„tanonc”ké szítette a szakma „nagy öregjé vel”
.
Deli Gergely (Ph 98)

Kedves Diáktársaink!
Bizonyá ra é rtesü ltetek, hogy a bencé s iskolá kban frissen vé gzett diá kokat tá mogató alapítvá nyt hoztunk lé tre. A sikeres é s
eredmé nyes működé s é rdeké ben szeretné nk megké rni Benneteket, hogy Alapítvá nyunk címé re kü ldjé tek el adataitokat,
elé rhetősé geteket, beosztá sotokat, esetleges ké rdé seiteket é s
ötleteiteket. Ké rjü k, szóljatok ismerős volt diá ktá rsaitoknak is!
Mi 1998-ban vé geztünk Pannonhalmán, ismerjü k a gimná zium utá ni indulá s nehé zsé geit. A segítsé getekkel könnyebbé
tehetjü k a frissen vé gzettek boldogulá sá t a tová bbiakban.
A Medium Pro Educatione Kö zhasznú Alapítvány
levé lcíme: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 21. III/4.,
e-mail címe: proeducatione@freemail.hu,
kuratóriumá nak elnöke: Kemé ny Gá bor, 06/30/396-8241

Interjú dr. Vizi E. Szilveszterrel (Bp 55),
a MTA elnö ké vel
– Hogyan emlé kszik vissza, Elnök Ú r, a gimná ziumban
eltöltött esztendőkre?
Az emberben az idő tá vlata sok mindent megszé pít, de nem
az a lé nyeg, hogy az ember hogyan emlé kszik, hanem hogy
mit hozott magá val. Azt hiszem, hogy nagyon sokat, hiszen
taná raink közt olyan egyé nisé gek voltak, mint Dombos Fülöp
vagy Szunyogh Xavé r Ferenc – aki lelkiatyá m is volt –, akikkel
a gimná zium megszü nteté se utá n is mé g é vekig összejá rtam,
é s ez kitörölhetetlen nyomokat hagyott bennem. Tőlü k, aká r
az irodalom, aká r az erkölcsi há tté r, aká r az emberré formá lódá s tekinteté ben nagyon sokat kaptam. Említené m mé g
Simon Á rká dot, latin taná romat, akinek a körmöseire mé g ma
is emlé kszem, ezt kaptuk ugyanis, ha elrontottuk a deklin á lá st… Vagy Borbé ly Kamillt. – Az emlé kek szé pek, de a legfontosabb, hogy öröksé gü l kaptam olyasvalamit, ami nagyon
fontos mai napig az é letemben. Amié rt há lá s vagyok, é s
bü szke arra, hogy odajá rtam. Annak ellené re, hogy csak rövid
ideig voltam bencé s diá k, hiszen az iskolá t megszü ntetté k.
– A pá lyavá lasztá sá ra is kihatá ssal voltak a bencé sekné l
eltöltött esztendők?
Igen, amikor felteszik azt a ké rdé st, hogy mié rt lettem kutató, illetve mié rt lettem kutatóorvos, akkor mindig elmesé lem
ezt a törté netet. Akarattyá n volt egy bencé s ü dü lő, egyszer
lementü nk oda, é s az egyik osztá lytá rsam biciklivel rá hajtott
egy siklóra. Amikor né há ny órá val ké sőbb visszamentü nk mé g
mindig vert a sikló szíve. Akkor feltettem a ké rdé st magamban, mié rt? É s ez a mié rt igazá ból egyfajta tudomá nyos
gondolkodá smód, a tudós is ezt a ké rdé st teszi fel, amikor
munká já ba belekezd. Annak eredete, hogy kutat óvá lettem,
valahol itt gyökerezik. A biológia, illetve ké sőbb az orvostudomá ny irá nti é rdeklődé semet Ková cs Istvá nnak, a legjobb
bará tomnak köszönhetem. Ő t sokan úgy ismerté k, hogy a
„Doki”
, az „Atya”
, szü lei a csalá dunk gyermekorvosai voltak.
Vele együ tt já rtam a Sophianumba, a Sacré Coeur-be, a piarista gimná zium mostani Mikszá th Ká lmá n té ri é pü leté be. Egyré szt az ő szü lei ré vé n kaptam egy indíttatá st, má sré szt pedig
a Bibliá ból, Luká cs evangé listá tól, aki orvos volt. Az ő pé ldá ja,
má sok megsegíté sé nek gondolata nagyon megfogott.
– Mennyire befolyá solta az é leté t, hogy a bencé sekhez já rt?
Mindig hangsúlyoztam az európai szakmai é s erkölcsi é rté krend alapjá n való gondolkodá s fontossá gá t. Rendkívü l fontos
volt szá momra az erkölcs, tehá t az a magatartá s, amely az
egyé n é s a tá rsadalom, valamint az egyé n é s a tudomá ny
kapcsolatá t jellemzi. Ebből a szempontból nagyon szigorú el-

veket vallok. Azt hiszem, ez az európai gondolkodá smód az,
amely a pá lyá mon vezetett. Ezt a bencé sektől szá rmaztatom.
– Mi az, amit a bencé s oktatá s legnagyobb eré nyé nek tart?
Nem akarom azt mondani, hogy a bencé s rend múltja, mert
nem oktató rend volt valamikor. Ha jelmondatot kellene v á lasztanom, akkor azt vá lasztaná m, hogy: Nulla dies sine linea,
azaz a hallatlan szorgalom é s kötelessé gtudá s az, amit idekötné k. A má sik a munka irá nti tisztelet, é n pé ldá ul könyvköté szetet tanultam. Ez az a ké t dolog, ami a mai napig
jellemez engem, a mindennapi munka é s a tenni akará s, é s
azt hiszem, ezek innen szá rmaznak.
– Ö n szerint hol á ll jelenleg a magyar tudomá ny nemzetközi
tekintetben? Egy nyilatkozatá ban azt mondta, szeretné a magyar tudomá ny hajójá t nemzetközi vizekre kivezetni.
Igen, szeretné m a magyar tudomá nyt megmé rettetni, mert
azt hiszem, hogy a tudomá ny nemzetközi, é s mindig nemzetközi mé rté kkel kell megmé rettetnie. A tudós mindig nemzetközi együ ttműködé sben fejtette ki tevé kenysé gé t, é s egymá s
tudomá nyos eredmé nyeire é pítve dolgozott. A magyar tudomá nynak is ez a feladata a tradícióknak megfelelően. Nemcsak a má r tizenhá rom Nobel-díjas kötelez bennü nket, hanem
azok is, akik Nobel-díjat ugyan nem kaptak, de a tudomá nynak é s a vilá göröksé gnek nagyon sokat adtak. Igy kell a magyar tudomá nynak a 21. szá zadban is eredmé nyesnek lennie.
Hiszen Európa tudá salapú tá rsadalmat é pít, é s nekü nk is egy
tudá salapú Magyarorszá got kell é pítenü nk, amiben az alkotó
é rtelmisé gnek hallatlanul fontos szerepe van.
Visszaté rve az előbbi gondolathoz, az erkölcshöz, jelenleg
olyan vilá gban é lü nk, amelyben a fogyasztói tá rsadalom elrohan a mindennapi é rté kek mellett. Hadd idé zzem Szent Á gostont, aki szerint az ember elrohan a vilá g csodá latos szé psé gei mellett, é s nem veszi é szre, hogy ott van mé g valaki, é s az
maga az ember. Ezt a rohaná st kell megakadá lyozni. Kell,
hogy időnk é s figyelmü nk maradjon a má sikkal való kommuniká cióra. Ú gy é rzem, a magyar alkotó é rtelmisé gnek egyszerre
kell tudnia eleget tenni mind az erk ölcsi, mind pedig a nemzetközi szakmai kihívá soknak. Ez kü lönösen fontos egy olyan
időszakban, amikor a vilá g, sajnos, egyre inká bb csak a profitra tekint, a valódi emberi é rté kek pedig esetleg elsikkadnak.
Olyan vilá g ez, amelyben a megtermelt é rté k vagy á ru sokszor
nincs ará nyban az é rte kapott jutalommal. Ilyenkor rendk ívü l
fontos az é rté krendben való gondolkodá s.
– Mit gondol, melyek azok a területek amikben Magyarorszá g a vilá g é lvonalá ba tartozik?
Ide sorolná m az elmé leti fiziká t, az idegtudomá nyokat, a
szoftverfejleszté st é s a matematiká t. A szoftverfejleszté st kivé ve ezeken a terü leteken nagy hagyomá nyokkal rendelkezü nk.
– Mennyi ideje marad az elnöki teendők ellá tá sa mellett sajá t tudomá nyá nak mű velé sé re?
Nem akarok elszakadni sajá t tudomá nyomtól, hiszen megőriztem a kutatócsoportomat, sőt az osztá lyomat is viszem tová bb az inté zetben. É ppen most té rtem vissza egy szakmai
konferenciá ról. Az embernek szü ksé ge van arra, hogy szellemileg feltöltődjé k. Szá momra az elnöki pozíció nagyon nagy
kihívá s, é s óriá si megtisztelteté s, hogy a magyar tudomá nyossá g első embereké nt dolgozhatom De emellett felté tlenü l
szü ksé gem van azokra a szakmai pillanatokra, amikor az ember boldognak é rzi magá t. Való igaz, amikor a tudós valamit
felfedez vagy felismer, akkor az boldogs á gé rzettel tölti el.
– Mivel foglalkozik most a szakter ületé n belül?
Nevemhez fűződik egy új agymodell megalkotá sa, amely
lehetővé teszi, hogy bizonyos elme- é s idegbetegsé geket
megmagyará zzunk. Lehetővé teszi a gyógyszerek hatá smechanizmusá nak pontosabb meghatá rozá sá t is. Nevezetesen
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az eddigi szinaptikus ké miai ingerü let-á tvitel elmé leté t kiegé szítettem azzal, hogy lé tezik egy nem szinaptikus ü zenetkü ldé si lehetősé g is az ideghá lózaton belü l. Ez úgy ké pzelhető
el, hogy nemcsak szorosan egymá s mellett lé vő idegsejtek
kommuniká lnak egymá ssal, hanem ké miai anyag segítsé gé vel ü zenetet ké pesek kü ldeni tá volabbi idegsejtek felé is, é s
ez a köztü k lé vő idegkapcsolat tartós. Ezzel a modellel meg
lehetne magyará zni a schizophré niá t, a depressziót, illetve
má s idegrendszeri megbetegedé seket is. Kollé gá immal é s
munkatá rsaimmal most is ezen dolgozunk.
– Mit tart az Akadé mia legfontosabb feladatá nak?
Ú gy gondolom, az Európai Unióhoz való csatlakozá s óriá si
kihívá st jelent a magyar tá rsadalomnak, elsősorban szakmai
kihívá st é rtek ez alatt. A szellemi tőke felé rté kelődött az elmúlt
szá z é v sorá n, ezé rt az Akadé mia feladata az, hogy segítse a
szakmailag jól felké szü lt tá rsadalmat.
Ehhez kapcsolódik a Mindentudá s Egyeteme sorozat is,
amelynek kereté ben vilá ghírű tudósok é s akadé mikusok tartanak előadá st minden hé tfőn a Műszaki Egyetemen. Az előadá ssorozat az interneten is hozzá fé rhető, ahol lehetősé g van
vé lemé nyalkotá sra, hozzá szólá sra é s tesztké rdé sek megfejté sé re is. Bü szké n mondhatom, hogy a Big Brother é s a Való
Vilá g korszaká ban a Mindentudá s Egyeteme honlapjá t az első
tíz napon hatszá zezren töltötté k le, é s ez több mint a fent
említett ké t műsoré .
Optimista vagyok: a magyar tá rsadalomban igenis é l a valódi szakmai é s erkölcsi é rté kek irá nti kívá ncsisá g. Ezt a kívá ncsisá got kell kielé gítenü nk, mé ghozzá európai színvonalú
programokkal, ez az Akadé mia egyik feladata. Má sré szt fel
kell vá llalnunk a minősé gi, az „elit”tudomá ny tá mogatá sá t é s
„nemzetközi vizekre való kijuttatá sá nak segíté sé t”is, ahogy
ezt korá bban is említettem. Ilyen szempontból az Akadé mia
nyitott é s ké pes arra, hogy a 21. szá zad nagy kihívá sainak
eleget tudjon tenni.
– Mit üzenne vé gezetül azoknak a bencé s diá koknak, akik
most ülnek az iskolapadokban?
Az ember é leté ben a szakmai sikereken kívü l vannak olyan
sikerek is, amelyeket nem lehet megtervezni, amelyeket nem
lehet megvenni, csak a nevelteté s sorá n lehet birtoká ba jutni,
é s ezé rt nem mindegy, ki hol nő fel. Mint agykutató mondom,
az emberi agy genetikailag adott strukt úra, de hogy milyen
erkölcsi é s szakmai tanulsá gokkal töltődik fel az é let sorá n, é s
azokat hogyan haszná ljuk fel, nevelteté sü nktől fü gg. Ezé rt
fontos az, hogy ezeket az ingereket olyan helyen kapjuk meg,
amely té nyleg európai é rté krendet közvetít. A bencé s gimná zium ilyen. Nem vé letlenü l Szent Benedek az európaisá g
jelké pe, Európa vé dőszentje, é s ezt minden bencé s diá knak
szem előtt kell tartania.
- Elnök úr, köszönöm a beszé lgeté st!
Csonka Dé nes (Ph 98)

Ami nem bonyolult
Kezdetben volt a
pusztai emberek öröme,
gumicsizma, szü rke pufajka
az olajos gará zsban,
é rett búzaszag a porban,
lemenő napba fúródó kezek,
kivert kutya testi öröme,
kis kereszt az á gy felett,
fé lrelé pő felesé gmosoly,
tudod, a fé rfi sokat szerel,
fá radt izmok
Kará csony-elé gedettsé ge,
pohá r savanyúbor
manna-íze, ré góta;
vé gü l ké tnemzedé knyi
emlé kezé s, mindörökké
amen.
Abé rt Já nos (Ph 98)

2002. december 1. 7.
XIII. é vfolyam 3. szám

Budapesti szervezet
A hónapok második hé tfő jé n 17 órakor vá rjuk szeretettel a
volt bencé s diá kokat é s é rdeklődő vendé geket a Szent Benedek Iskola dísztermé ben (Budapest, I. ker. Fő utca 30.).
Advent vasárnapjain – Gyertyagyújtá s (lásd az 1. lapon)
02.12.09. – Dr. Hölvé nyi György: Emlé kezé s Endré dy Vendel
(Gy 14) zirci apá tra
2003.01.13. – Sá ndor Miklós igazgató: Beszá moló a Szent
Benedek iskolá ról
01.25. 17.00 – Pax Hungarica-bá l (közös öregdiá kbá l) a
Tamá s Alajos (ferences) közössé gi há zban (II. ker. Rómer
Flóris u. 2-4.). Nagyon jól szokott sikerülni, gyertek el
miné l tö bben! Szeretettel vá rnak mindannyiunkat
csalá dostul (felesé gek, gyerekek, unoká k… ).
02.10. – Dr. Pregun Istvá n (Ph 61): Mit kell tudnunk a magyar
görögkatolikus egyhá zról?
03.10. – Czigá ny György (Gy 47): Vers é s zene 60 percben
03.21. 18.00 – A kapucinus templomban (Fő u. 32.) Szent
Benedek-napi szentmise
04.14. – Gerzson Pá l (Kg 49): Magyar ké pzőművé szet a XX.
szá zadban
05.12. – Dr. Galambos Ireneusz OSB (Bp 38): Bencé sek é s
Burgenland
05.31. – Orszá gos bencé sdiá ktalá lkozó Pannonhalmán
06.16. – Dr. Harsá nyi Lá szló (Pp 43): Prof. Varga József
(Pp 43) emlé kezete
Ember Ká roly (Bp 51)
1085 Budapest, VIII. József krt. 43. tel.: 266-6750

Tintoretto, az é tterem
Szeretné k a volt bencé s diá ksá g figyelmé be ajá nlani egy mé g
alig-alig ismert, de anná l kivá lóbb é ttermet. Nem csak azé rt,
mert a hely a legjobb pesti ká vé há zak hangulatá t idé zi, azé rt
sem, mert az esté nké nt lobogó mé csesek lá ngjá nak finom
á rnyai a borvörös falakon aranykori hangulatot id é znek. Sőt,
mé g a gondosan vá logatott borok é s sajtok, a szaká csok á ltal
ké szített pá ratlanul ízes é telek sem jelentik a vé gső é rvet
é ttermü nk vá lasztá sa mellett. Má sré szt ezek talá n má r ismertek az olvasó előtt az „á lruhá ban”ideté vedt újsá gírók cikkeiből. É ttermü nk legnagyobb előnye kivá ló emberanyagá ban
rejlik. Nincs az a fejvadá sz cé g, amely a tulajdonosokná l jobb
é rzé kkel tudta volna összevá logatni ezt a príma kis csapatot.
A té nyek maguké rt beszé lnek:
Pincé r No.1.: volt bencé s diá k
Pincé r No.2.: volt bencé s diá k
Pincé r No.3.: volt bencé s diá k
Szaká cs No.1.: volt bencé s diá k
Szaká cs No.2.: nem volt ugyan bencé s diá k, de
legalá bb Bencze a becsü letes neve.
Mindebből pedig az következik, hogy minden erre té vedő
(cikkü nk olvasá sa utá n remé nyeink szerint rohanó, sőt vá gtató) volt bencé s diá k nagy szeretetre, gondoskodá sra é s egy
á rkedvezmé nyt nyújtó törzsvendé g-ká rtyá ra szá míthat.
Miről írhatná nk mé g? Talá n magá ról Tintorettoról, é ttermü nk
né vadójá ról. A 16. szá zad egyik itá liai festője, a borvörös
színek é s a termé szetfeletti fé nyek mestere, aki művé szeté ben egyszerre kereste az á llandó megújulá s útjait é s a
hagyomá ny erejé t. A töké letessé get. Ez az a keresé s, amely a
tulajdonosok é s az itt dolgozók mindennapjait á thatja. Ez
jelenik meg a színekben, a hangulatban, az ízekben, a gasztronómiai hetekben, a borklubokban, a szombati, gyerekeknek
szóló meglepeté sekben, az egyé ni ké ré sek é s ötletek megvalósítá sá ban.
Kedves olvasó! „Jöjj é s lá ss!”– (A Tintoretto é tterem az
Àrpá d út é s a Luká cs utca sarká n talá lható, Budá n. Hé tköznapokon é s szombaton dé ltől este 10 órá ig fogad vendé geket. Telefon asztalfoglalá s eseté n: 326-1340)
Vé csey Kinga
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Forgasd vissza az idő t! *
Forgasd vissza az időt, amíg újra
gyermekek leszü nk;
Forgasd addig, amíg újra nem
hiszü nk!
Forgasd addig, amíg újra labdá t
fogok a kezemben;
Forgasd addig, amíg a nagyanyá m
lesz mellettem!
Forgasd vissza az időt, amíg újra
nem bízok mindenkiben;
Forgasd addig, amíg újra a
ré gmúltat é rzem!
Forgasd addig, amíg újra csak
Neked hiszek!
Forgasd addig, amíg
sírá st hallasz,
Forgasd addig, amíg fé lek,
s halk a szavam!
… tudom. Megtenné d é rtem,
visszavinné l az időben.
Jóvá tenné nk minden vé tket,
mit az é vek ejtettek.
De itt é lü nk: a jelenben.
S hibá ink csak nőnek szü ntelen…
Né meth Dóra I.B
* A kőszegi Jurisich Miklós (volt bencé s) Gimná zium 1998/99. é vi
é rtesítőjé ből

A kő szegi gimnázium jubileuma
Minden é vben november 6-á n van Kőszegen a „kirá ly-nap”
,
annak é vfordulója, hogy az uralkodó 1648-ban „szabad kirá lyi
vá ros”rangra emelte a telepü lé st. Nem sokkal, csupá n 29 é vvel ké sőbb kezdte meg eddig 325 é ves é leté t a jezsuita rend
vezeté sé vel a vá ros gimná ziuma. Ezen alkalomból az iskola,
igazgatója, Horvá thné Kutasi Má ria asszony a tantestü lettel é s
a vá ros vezeté sé vel közösen 2002. november 4-től jubileumi
hetet rendezett.
Há romfé le ü nneplé si formá val talá lkozhattunk:
1. Az iskolá ban vé gzett, sajá t tudomá nyukat magas szinten
művelő szakemberek „rendkívü li órá t”tartottak az é rdeklődő
diá koknak. Ö sszesen 10 ilyen előadá sra kerü lt sor a hé ten.
2. Központi ü nnepsé gek: az egykori iskolaé pü let helyé n lé vő
emlé ktá bla megkoszorúzá sa; a temetőben tisztelgé s (kis
koszorúkkal) a bencé s kripta é s a taná rok, igazgatók sírjá ná l;
Szilveszter atya celebrá lta Szent Imre-napi szentmise a volt
bencé s tempomban az iskola igazgatójá nak, taná rainak é s
diá koknak jelenlé té ben; vé gü l ü nnepi vá rosi önkormá nyzati
taná csü lé s az iskola dísztermé ben, melyet zenei-irodalmi műsor követett taná rok, volt é s mai diá kok közreműködé sé vel.
3. Veté lkedők a sajá t é s környé ki iskolá k diá kjai szá má ra;
zené s est a vá rban; öregdiá ktalá lkozó az iskolá ban; stb.
A dísztermi ü nnepsé gen a következőket mondtam el:
„A Bencé s Diá kszövetsé g elnöksé ge (é s kőszegi iskolaszervezete) nevé ben szeretettel köszöntöm a 325 é ves iskolá t, amely törté neté nek 41 %-á ban bencé s gimná zium volt.
Ő szinté n örü lü nk, hogy a bencé s korszakot követően is
mindig jó szellemű é s – orszá gos összehasonlítá sban is – jó
színvonalú volt a Jurisich Gimná zium.
Ké rjü k, Isten bősé ges á ldá sa kísé rje – mint eddig is – az
iskola é leté t, mindenkori igazgatójá t, taná ri kará t, összes dolgozójá t é s, persze nem utolsósorban, minden diá kjá t.
Mint az iskolá nak 10 é vé ben – törté nelme 3 %-á ban – felesé gemmel együ tt volt taná ra, sajá t szemé lyü nkben is csatlakozunk az elnöksé g köszönté sé hez.”
Dr. Könyves Tóth Ká lmá n (Ph 47)

2002. december 1. 8.
XIII. é vfolyam 3. szám

Rendszeres baráti ö sszejö veteleink
Az összejöveteleknek alkalmanké nt má s-má s a programja:
egy-egy előadá s, megbeszé lé s, kötetlen együ ttlé t stb. A ré szletekről a rendező szervezet sajá t tagjainak pontos é rtesíté st
kü ld. De a konkré t meghívótól fü ggetlenü l:
Minden meghirdetett programunkra minden bencé s diá kot é s
minden ismerő st szeretettel vá runk, függetlenül attól, hogy
melyik terü leti szervezetü nkhöz tartozol, vagy hogy egyá ltalá n
tagja vagy-e szövetsé gü nknek.
A keszthelyi szervezet: havonta az 1. hé tfő n 18 órakor
Keszthelyen a Margaré ta vendé glőben (Bercsé nyi Miklós
u. 60.); az utolsó vasárnapon pedig Zalaegerszegen
Somogy megyei szervezet: Minden hónap 2. pé nteké n este
Kaposváron a Borostyá n é tteremben
Veszpré mi szervezet: havonta a 2. csütö rtö k Veszpré mben.
Budapesti szervezet: július–augusztus kivé telé vel havonta a 2.
hé tfő n 17.00 órakor a Szent Benedek Iskola dísztermé ben, Budapest, I. ker. Fő u. 30.
„ Bencé s sö rö zé s” Budapesten: Az 1940-estől má ig, a 2000es é vekig vé gzett diá ktá rsak közü l má r mintegy 30 fő vesz
ré szt alkalmanké nt „ egy pohár jó sö r mellett” a havonta
megtartott összejövetelen, de legalá bb a né gyszerese
ígé ri kitartóan megjelené sé t a következő alkalomra. Az
é rettsé gi é vé től fü ggetlenü l szívesen vá rjuk bá rmely
diá ktá rsunkat. A talá lkozók á ltalá ban a hónapok
3. hé tfőjé n – dec. 16.(!), 2003. januá r 20., februá r 17.,
má rcius 17., április 14.(!), má jus 19., június 16. – 19 órá tól
kb. 23 órá ig tartanak a Budapest, XI. Villányi út 34. sz.
alatti Kisvigadó é tteremben (nagyobb lé tszá m eseté n a
kü lön teremben). Aká r fé l órá ra is gyere el é s hozd
magaddal osztá lytá rsaidat! A „dr. Né meth”né ven foglalt
hosszú asztalhoz bá tran ü ljetek le.
Az elnöksé g

Kö zé rdekű kö zlemé ny
Egyre tö bb diá ktá rsunk rendelkezik elektronikus postafi ókkal.
Az informá ciók á ramlá sa bizonyos esetben gyorsabb lehetne,
ha e-címeteket a BDSZ nyilvá ntartá sa tartalmazná . Ké rü nk
tehá t, hogy vagy terü leti szervezetetek vezetőin, vagy má s
csatorná kon á t, vagy a pax981@freemail.hu címen adjá tok
meg elektronikus postafiókotok (e-mail) címé t.
üe

Már az óvodában megtanultam mindent,
amit tudni é rdemes
Azt, hogy hogyan é ljek, mit tegyek,
mind az óvodá ban tanultam meg.
Az egyetemen a bölcsessé g nem volt kü lönösebb é rté k,
az óvodá ban azonban anná l inká bb.
Íme, amit ott tanultam:
Ossz meg mindent má sokkal!
Ne csalj já té kban!
Ne bá ntsd a má sikat!
Mindent oda té gy vissza, ahonné t elvetted!
Rakj rendet magad utá n!
Ne vedd el a má sé t!
Ké rj bocsá natot, ha valakinek fá jdalmat okoztá l!
Evé s előtt moss kezet!
Húzd le a vé cé t!
A frissen sü lt sü temé ny é s a hideg tej tá plá ló!
É lj mé rté kkel!
Mindennap tanulj, gondolkodj,
rajzolj, fess, é nekelj, tá ncolj, já tssz
é s dolgozz egy keveset!
Dé lutá nonké nt szundíts egyet!
A nagyvilá gban óvatosan közlekedj, fogd meg a tá rsad kezé t
é s ne szakadjatok el egymá stól!
Ismerd fel a csodá t!
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2002. december 1. 9.
XIII. é vfolyam 3. szám

E törté nelmi „rózsafü zé rt”morzsolgatva megé rtjük, mifé le
tá rsadalmi vé tek lehet é vszá zados, sőt é vezredes oka, hogy
2002. október 4-é n tartottuk hagyomá nyos „fehé r asztalos” a közelmúltban – mindmá ig! – oly sokan elfogadtá k-befogadtá k az ember javá t ugyan a közé ppontba á llító, de bizony
talá lkozónk kereté ben közgyűlé sü nket. Dr. Varga József elnagyré szt á lnok módon csupá n demagóg eszmé ket.
nökü nk vá zlatosan á ttekintette a több mint nyolc é ves elnökMegtanulhatjuk azt is belőle, hogy az igazá n mé ltó é let
sé gi időszaká t, majd az elnöksé g tagjaival együ tt az elnökmegközelíté sé hez mifé le magatartá st kell tanúsítania a vezesé gről lemondott. A jelölőbizottsá g elnöké vel, Hanzsé ros
tő ré tegnek, azaz mindenkinek, aki aká r csak egyetlen ember
Sá ndorral (Gy 74) má r korá bban közölte, hogy ezutá n nem
fölött is hatalmat gyakorol: „Lé gy embernyi ember a má sik
vá llalja ezt a tisztsé get. A tagsá ggal való beszé lgeté sei alapemberrel, mindig, mindenkor, ak á rmifé le helyzetben is vagy!”
já n Hanzsé ros Sá ndor javaslatot tett az elnökre é s az elnökDr. Könyves Tóth Ká lmá n (Ph 47)
sé g tagjaira. A jelenlé vők (49 fő) titkos szavazá ssal így vá lasztottak: Elnök Venesz Ernő (Gy–Ph 49), elnöksé gi tagok:
Filep Gyula (Ph 75), Ková cs Ferenc (Gy 68), Rozsonits Istvá n
KÖ SZÖ NET é s FELHÍVÁ S
(Gy 71) é s dr. Varga József (Gy 75). A vá lasztá s utá n a
jelölőbizottsá g elnöke megköszönte dr. Varga Józsefnek é s
Ö römmel é rtesítjü k diá ktá rsainkat, hogy rendkívül sikeres
az á ltala vezetett elnöksé gnek munká já t.
volt a szemé lyi jövedelemadó 1%-á nak felajá nlá sá ra tett taMint új elnöknek, első szavam a köszönet. Köszönet a
valyi felhívá sunk. A Bencé s Diá kszövetsé g szá mlá ja majd’
vá lasztók bizalmá é rt é s a jövőben bizton nyújtandó segítő kilencszá zezer forinttal gyarapodott. Az elnöksé g szá ndé ka
együ ttműködé seteké rt. Köszönet dr. Varga József előző szerint az így befolyt összeget a területi szervezetekhez
elnöknek é s az elnöksé gi tagoknak, a jelölőbizottsá gnak,
kívá njuk eljuttatni, megpezsdítve ezzel szervezeti é letü ket.
mindnyá junké rt vé gzett munká juké rt. Köszönet mindazoknak,
Tudni kell azonban, hogy a felhaszná lá snak nagyon szigoakik az elmúlt é vekben szervezetü nket bá rmi módon tá morú, a közhasznú szervezetek működé sé vel összefü ggő szagattá k. Remé lem é s ké rem a következő né gy é ves ciklusra
bá lyai vannak. Ezeket a technikai ké rdé seket a terü leti szeris, melyre ezt a szolgá latot elvá llaltam, tagsá gunknak é s
vezetek vezetőivel fogjuk megbeszé lni. Ké rü nk Titeket, hogy
mindazoknak alkotó é s segítő együ ttműködé sé t, akiknek fona jövő é vi adóbevallá sná l is gondoljatok rá nk.
tos, hogy ez a szervezet tartalmasan é s cé ljá nak megfelelően
Az elnöksé g
működjé k. Cé lunk vá ltozatlanul aktuá lis: é letü nkkel, az imá dMegkö szö njük, hogy segítettetek, é s ké rünk,
sá g é s a munka szinté zisé vel tanúsítani a kereszté ny é rté kgondolj jö vő re is az 1% felajánlásával
rendet, a benedeki diszkré ció, a mé rté k é s ará ny bölcsesa Bencé s Diákszö vetsé gre!
sé gé t, erősíteni a Krisztus-hívők összetartozá sá t!
Október 22-é n tartotta elsõ ü lé sé t az új elnöksé g. Á ttekinA 2001. é vben nagy sikernek könyveltü k el, hogy akciónk
tettü k feladatainkat. Jelentős lehetősé geket lá tunk tevé kenyré vé n 874 235 Ft tá mogatá st kaptunk. Az így befolyó összeg
sé gü nkhöz az Idősek Há zá ban, a közössé gé pítõ alkalmakdöntő há nyadá t a regioná lis szervezeti é let megújítá sá ra kíban, a vá rosban működő kereszté ny é s iskolai civil szervezevá njuk fordítani.
tekkel, a BDSZ szervezeteivel való együ ttműödé sben. SzeKé rjü k tehá t, hogy a 2002. é vi szemé lyi jövedelemadó
retettel köszöntjü k a soproni Szé chenyi Gimná zium újonnan
bevallá sakor az első 1% kedvezmé nyezettjeké nt a Bencé s
megalakult öregdiá k-szervezeté t is. Megkeresé sü kre velü k a
Diákszö vetsé g jelö lhető sé ge is jusson eszetekbe.
kapcsolatot má ris felvettü k.
A boríté kba helyezendő nyilatkozati nyomtatvá nyra (itt melVenesz Ernő (Gy–Ph 49)
lé kelü nk egyet!) az alá bbiakat kell rá írni:
Bencé s Diákszö vetsé g, adószáma: 19113966-1-08
„ Kö nyvesház”
A nyilatkozatot ne felejtsé tek el alá írni!
Horá nyi Má rton (Ph 83)
Boksay György (Ph 47): Pá rbaj a Balaton jegé n – Törté nelemmorzsá k a Balaton é s a Bakony vidé ké ről. Somogyi
Győző festőművé sz színes műmellé kleteivel. – Má sodik
Bencé s Szellemisé gé rt Alapítvány Keszthely
kiadá s, a Tihanyi Bencé s Apá tsá g megbízá sá ból kiadja a
Kollá zs Kiadó, Veszpré m, 2002. (269 lap)
„Ú j kiadá sban megjelentettü k az utolsó pé ldá nyig elfogyott
„Zala Megyei Főü gyé szsé g
elbeszé lé s-kötetet, Boksay György Pá rbaj a Balaton jegé n
8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 2.
című könyvé t”– olvassuk a pannonhalmi Bencé s Hírlevé l
A Bencé s Szellemisé gé rt Alapítvá ny a 2001. é vben alapító
2002. őszi szá má ban a Tihanyi apá tsá g hírei között.
okiratá nak megfelelően vé gezte tevé kenysé gé t, szellemisé „A Törté nelemmorzsá k a Bakony é s a Balaton vidé ké ről
gé nek megfelelő talá lkozókat szervezett Zala megyé ben,
alcímű könyv forrá smunká kra tá maszkodik, á m a szabadjá ra
neves előadókkal, ahol vallá si-tá rsadalmi-csalá di ké rdé seket
eresztett alkotói ké pzelőerő segé dleté vel. Bebarangolja a tevitatott
meg, politikai indíttatá stól mentesen.
ret é s az időt. Mindezt könnyed, olvasmá nyos, olykor á rnyalAz é v sorá n 5 eFt befizeté s törté nt. A banki kamat jóvá írá sa
tan gunyoros humoros formá ban, vá laszté kos nyelvezettel, a
1 eFt, az előző é vi pé nzmaradvá ny 99 eFt volt. A szemé lyi
szöveg- é s cselekmé nyé píté s biztos tudatá val. Novellá i a rójövedelemadó 1 %-á ból 26,4 eFt szá rmazott. Kiadá ské nt
mai kortól napjainkig ívelnek. Szereplői ott vannak a veszpré 1,6 eFt nyomtatvá nyköltsé g, 0,9 eFt postaköltsé g, 0,7 eFt
mi vá rban é ppúgy, mint Csesznek falai alatt vagy Tihanyban.
É szrevé tlenü l bejá rjuk a Bakonyt, a Balaton-felvidé ket, öszbankköltsé g é s 8 eFt ü zemanyagköltsé gté ríté s jelentkezett.
szetalá lkozunk ismert é s ismeretlen alakokkal. A meseEz utóbbi a 2001. november 18-i zalaegerszegi rendezv é ny
szövé s halá losan komolyba csap á t, mikor elé rkezik Boksay
előadójá nak utazá si költsé gé t fedezte Pannonhalma–ZalaGyörgy múlt szá zadunk közepé nek embertelen törté né seiegerszeg–Pannonhalma viszonylatá ban. A 2001. é vben tá hez. Főalakjai mé gis megmaradnak embernek, mert ez nem
mogatá sban nem ré szesü ltü nk, sem pá lyá zat útjá n, sem az
lehet má ské pp: szerzőjü k nem tud á tlé pni humanista é njé n,
á llamhá ztartá sból vagy má s szervezettől. – É v vé gi pé nzrendíthetetlen hité n, tisztessé gé n. – A könyv é rté ké t emelik
ké szletü nk 120 eFt. A kuratórium az alapítvá ny 2001-ik é vi
Somogyi Győző rajzai, s a gondos szerkeszté s.”– (Zatkalik
pé nzü gyi teljesíté sé t 2/2002. (III.17.) szá mú hatá rozatá ban
Andrá s ismertetőjé ből, mely az Ú j Balaton – mű vé szeti–tá rsamegá llapította é s az alapítók közgyűlé se elfogadta.
dalmi folyóirat 2002. má rciusi szá má ban jelent meg.)
Tisztelettel ké rem az Alapítvá ny közhasznú jelenté sé nek
Giorgio osztá lytá rsam a „törté nelemmorzsá kat”a múló idő
elfogadá
sá t. – Keszthely, 2002. má rcius 30. – P.H.
fonalá n fü zé rré fűzte. Ha a könyv sorrendjé ben haladva olKalapos Istvá n s.k., a kuratórium elnöke”
vassuk az epizódokat, egysé ges egé sszé á ll össze a törté net.
Fenti levelü nket a címzett elfogadta.
Ez a törté net pedig arról szól, hogyan lehetsé ges, hogy „anyKeszthely, 2002. október 15.
nyi balszerencse közt, / oly sok viszá ly utá n / megfogyva bá r,
de törve nem / é l nemzet e hazá n”(Vörösmarty: Szózat).
Kalapos Istvá n (Ph 65)

Soproni szervezet
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ISKOLÁ INK – jogutód

Budapest: Szent Benedek Bencé s Gimná zium, Baross utca
– 1. Fazekas Mihá ly Gimná zium;
– 2. Legio Christi Szent Benedek Iskolá ja, Fő utca 30.
Csepel: Jedlik Á nyos Bencé s Gimná zium
– Jedlik Á nyos Gimná zium
Esztergom: Szent Istvá n Bencé s Gimná zium
– Szent Istvá n Gimná zium
Kő szeg: Ferenc József Bencé s Gimná zium
– Jurisich Miklós Gimná zium
Pápa: Szent Mór Bencé s Gimná zium
– Tü rr Istvá n Gimná zium
Sopron: Szent Asztrik Bencé s Gimná zium
– Szé chenyi Gimná zium

Czuczor Gergely István OSB
Andód, 1800. szeptember 17. – Pest, 1866. szeptember 9.
Czuczor Gergely nevé t viselte a budapesti Szent Benedek
gimná ziumnak a huszas é vekben megalakult 314. szá mú
cserké szcsapata. A magyar cserké szszövetsé get a Rá kosiidőkben feloszlattá k. Dr. Né meth Andor (Bp 37), volt diá ktá rsam, újraszervezte – jogutódké nt – azonos szá mmal é s elnevezé ssel a csapatot.
Dióhé jban pá r mozzanat a né vadó é letútjá ból.
(Ugyancsak röviden má r
az Almanach 1995–1998
kötete 135–136. lapjain is
írtunk róla, é s ké t versé t
közöltü k. – A szerk.) Az
Auróra köré ben Vörösmarty, Kazinczy, Toldy
Ferenc, Arany Já nos é s
má sok tá rsa volt. A Riadó
című versé é rt hé t é vi vá rfogsá gra íté lté k, melyet ké z- é s lá bbilincsben kellett letöltenie. Ezt a bilincset szabadulá sakor
magá val hozta, mely ké sőbb a Kisfaludy Tá rsasá g archívumá ba kerü lt (a Tá rsasá g 1952-ig működött).
A Czuczor Gergely nevé t viselő cserké szcsapat tagjainak
szé p feladata lehetne a bilincs megszerz é se. Fel lehetne
újítani azt a szoká st is, hogy sírjá ná l a kerepesi temetőben
(29/1. parcella, Deá k Ferenc mauzóleumá tól jobbra) annak
idejé n halottak napjá n órá nké nti vá ltá ssal 2-2 cserké szfiú
őrsé get á llt (egyszer törté netesen -8 fok volt aznap, s a rövid
cserké sznadrá gban bizony rettenetesen fá ztam).
A közhiedelemmel ellenté tben Czuczor Gergely az a költőnk, akinek (s nem pl. Petőfinek) legtöbb verse (több mint
negyven) vá lt né pdallá – ő írta a sokak á ltal ismert Fúj, süvölt
a Má tra szele kezdetű né pdalt is.
Czuczor hallatlanul nagy nyelvé szeti munká t is vé gzett.
Ennek egyik monumentá lis eredmé nye a hatkötetes Magyar
nyelv szótá ra (az ún. „Czuczor–Fogarasi” szófejtő–é rtelmező
szótá r, 1862–1881.), mely mintegy 110 000 szócikket tartalmaz (a mi „hé tkötetes” é rtelmező szótá runkban csak alig
több, mint felé nyi, kb. 64 000 a szócikkek szá ma).
Czuczorra inká bb csak mint költőre, hazafira, a nagy szótá r
megalkotójá ra szoká s gondolni, s megfeledkezü nk róla, hogy
bizony bencé s szerzetespap is volt. Mindenki „lá thatta volna
eleget a szent ferenciek templom á ban, ahol gyakran mond
misé t é s koronké nt meggyón, míg otthon a breviá riumot
olvasgatja. (… ) Az a pap maradt, aki volt mindig, a körü lmé nyek szerint é lve. Komá romban, az 1831-diki nagy kolera
idejé n, buzgón já rt a betegeket vigasztalni, a haldokl ókat az
utolsó szentsé gben ré szesíteni. A fővá rosban is, ha fölhívjá k
rá , esket, temet, papi kötelessé ge szerint.”(Vadnay Ká roly:
Irodalmi emlé kek – Kisfaludy-Tá rsasá g kiadá sa, Budapest,
1905. – 264. lap)
Emlé ké t Budapesten öt kerü letben – III., IV., IX., XVIII. é s
XIX. , tová bbá pl. Győrben – utca, é s szá mos emlé ktá bla őrzi.
(Ké p: Czuczor Gergely mellszobra Andódon.)

Dr. Hajdú József (Bp 34)
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Zárónyilatkozat *
2002. október 29. é s 31. között kerü lt sor a „Docete” – bencé sek a magyar oktatá s é s nevelé s szolgá latá ban című nemzetközi konferenciá ra, amelyet abból az alkalomból rendezett
a Pannonhalmi Bencé s Főapá tsá g, hogy a magyar bencé sek
ké tszá z é ve foglalkoznak szervezett iskolai formá ban közé pfokú oktatá ssal. A konferenciá n a meghívott vendé gek mellett
ré szt vett a jelenleg működő ké t bencé s gimná zium (Pannonhalmi Bencé s Gimná zium é s Kollé gium, é s a győri Czuczor
Gergely Bencé s Gimná zium é s Diá kotthon) taná ri kara.
A há romnapos programot Egon Kapellari pü spök úr (Graz,
Ausztria) é s Granasztói György törté né sz nyitotta meg.
Kapellari pü spök úr kiemelte, hogy olyan kereszté ny „elit”
-re
van szü ksé ge Európá nak, amely – miközben a realitá s talajá n á ll – ké pes felelőssé get vá llalni a bé ké é rt, a toleranciá é rt,
az igazsá gossá gé rt é s irgalmassá gé rt. Granasztói György
arról beszé lt, hogy miközben a rendszervá ltá s utá ni Magyarorszá g ké nytelenszembe né zni a hatalom, a szabadon
vá lasztott közössé gek, valamint az erkölcs ké rdé seivel, nem
mondhat le arról az optimizmusról, hogy az é let igazi szé psé gé t az a felelőssé g adja, amely az egyé n é s a kü lönfé le emberi csoportok szá má ra a problé mamegoldá s kihívá sá ban
mutatkozik meg.
A hivatalos megnyitót Vá rszegi Asztrik főapá t úr előadá sa
követte, amely törté neti visszapillantá st nyújtott a bencé s
iskolá k lé trejötté nek körü lmé nyeiről é s sajá tossá gairól. A
főapá t úr kiemelte a bencé s Regula fontossá gá t, amely
ugyan eredendően arra hivatott, hogy a szerzetesközössé g
é leté t szervezze, de bölcsessé gé vel é s kiegyensúlyozottsá gá val nagy segítsé get nyújthat a pedagógiai gyakorlatban is.
Bá r az 1802-ben Magyarorszá gon visszaá llított rend fő munkaterü lete a tanítá s volt (a konferencia címadó felszólítá sa, a
„docete! – tanítsatok!”is a visszaá llító csá szá ri bullá ból való),
a bencé sek mé gsem vá ltak tanítórenddé . Az iskola a vilá ggal
való talá lkozá s é s a vilá gé rt vé gzett munka helye lett szá mukra. Az, ami az 1802-es visszaá llítá ssal elindult, szinte
töretlenü l fejlődött é s gyarapodott 1948-ig (illetve 1950-ig). Az
iskolá k kommunista á llamosítá sa jelentette az első komoly
megrá zkódtatá st. Ezt követően pedig a közössé gnek mindent
meg kellett tennie a (szinte csod á val hatá ros módon megmaradt) ké t iskola belső szabadsá gá nak é s szellemi nyitottsá gá nak megőrzé sé é rt. – 1989-től kezdődően azonban az é let
újabb kihívá saival kell szinte nap mint nap szemben é zni
azoknak a szerzeteseknek é s vilá gi munkatá rsaknak, akik a
rendi közé piskolá kban dolgoznak.
Mivel szerte a vilá gban má s bencé s közössé gek is foglalkoznak tanítá ssal é s nevelé ssel, a konferencia az európai
bencé s iskolá k tapasztalatainak é s útkeresé seinek megismeré sé re is törekedett. Az egyhá zi iskola helyzeté ről é s alakulá sá nak lehetősé geiről az Európa Unióban Maurus Krass
atya (Ettal, Né metorszá g) beszé lt, aki sajá t inté zmé nyü k pé ldá já n mutatta be, hogy mit is jelent a mond á s: „gondolkozz
globá lisan, é s cselekedj ott, ahol é lsz”
. Ugyanaznap dé lutá n
Michaele Csordas nővé r, a Kloster Wald-i iskola nyugalmazott igazgatónője arról beszé lt, hogy a csalá dot é rintő tá rsadalmi vá ltozá sok miké nt hatnak az iskolá ra, é s melyek azok
az é rté kek, amelyeket manapsá g egy fiatal legnagyobb
esé llyel é ppen egy kolostori iskolá ban kaphat meg.
A konferencia má sodik munkanapjá n először Georg Ross
atya (Ettal, Né metorszá g) az é rté ká tadá s lehetősé gé ről beszé lt az „informá ciórobbaná s”korá ban. Az előadó é rdeklődé sé nek közé ppontjá ban az internet á llt é s azok a hatá sok,
amelyeket az internet megjelené se az oktatá sra gyakorolt.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iskola feladata sokkal
inká bb az, hogy az emberrel magá val, mint a mé diummal
foglalkozzé k. Ezt követően Fazekas Á gnes pszichológus
előadá sá ban a fegyelmezé s ké rdé seiről beszé lt. Azt kutatta,
miké nt őrizhetjü k meg mind a taná r, mind pedig a diá k integritá sá t azokban a fegyelmezé si helyzetekben, amelyek né lkü l
egyetlen iskola sem lé tezhet. A haté kony nevelé s szempontjá ból sokkal fontosabbnak lá tta, hogy a taná r maga vá ljé k
é rett szemé lyisé ggé , mint hogy a fegyelmezé s kü lönfé le sikeres módszereit keressü k. – Dé lutá n Christopher Dillon apá t úr
(Glenstal, Írorszá g) a bencé s iskolá k hagyomá nyá ban nagy
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szerepet já tszó kollé giumi é letforma sajá tossá gairól beszé lt,
é s ehhez kapcsolódóan a szemé lyes törődé s fontossá gá ról.
A harmadik munkanapon Tringer Lá szló (Ph 57) pszichiá ter
professzor tartott előadá st arról a fokozódó szü ksé gszerűsé gről, hogy az egy iskolá ban dolgozó nevelők között valamifé le csoportmunka jöjjön lé tre. Tringer professzor úr előadá sá t kiegé szítette Palotai Gabriella pszichiá ter azoknak a tapasztalatoknak az ismerteté sé vel, amelyeket a pannonhalmi
iskola taná rai é s nevelői szá má ra egy é ve elindított szupervíziós csoport vezeté se közben szerzett. A konferencia zá róelőadá sá t Horvá th Dori Tamá s atya, a Pannonhalmi Bencé s
Gimná zium é s Kollé gium igazgatója tartotta, aki a monostori
iskola sajá tos helyzeté ből kiindulva vá zolta fel, hogy mi módon kísé rheti el az iskola a növendé keit az é rettsé git követő
é vekben is.
A „Docete” – bencé sek a magyar oktatá s é s nevelé s szolgá latá ban című nemzetközi konferencia összes előadá sá t (a
győri vagy a pannonhalmi gimná zium taná rai é s nevelői
közü l) ké t-ké t korreferens hozzá szólá sa követte, akiknek az
volt a feladatuk, hogy az előadá sban elhangzottakat é rtelmezzé k a helyi viszonyokra. Horvá th Dori Tamá s atya előadá sá hoz ké t öregdiá k mondott korreferensi vé lemé nyt.
A konferencia, miközben egy szerzetesrend oktatá sban
eltöltött ké tszá z é vé re emlé kezett, a hangsúlyt nem tisztá n a
törté nelmi visszatekinté sre helyezte, hanem – a bencé s múlt
teljes spiruá lis öröksé gé t alapul vevő – közös gondolkozá s
kereté ben azt próbá lta mé rlegelni, hogy e ké t é vszá zad
pedagógiai hagyomá nyá ból mi az, amihez ragaszkodni kell
é s é rdemes, é s mi az, ami megújulá sra szorul. Mert bizonyosan e kettő egyensúlyá ból szü letik majd meg a 21. szá zad bencé s iskolá ja Magyarorszá gon.
* Köszönet Asztrik főapá t úrnak az irat á tkü ldé sé é rt! – (A szerk.)

Nagy szeptemberi ünnep
Győr vá ros legré gibb közé piskolá ja, a Czuczor Gergely Bencé s Gimná zium 2002. szeptember 23-á n é s 24-é n emlé kezett
meg alapítá sá nak 200. é vfordulójá ról.
Szeptember 23-án a díszteremben iskolatörté neti kiá llítá s
nyílt, é s az iskola diá kjai talá lkoztak a volt diá kokkal.
Farkas Istvá n piarista atya, az Oktatá si Miniszté rium egyhá zi iskolá k ü gyeivel foglalkozó titká rsá gá nak a vezetőjé nek bevezető elmé lkedé se utá n Fazekas Istvá n, a bé csi Staatsarchiv magyar referense az iskola jezsuita korszak á t ismertette.
Ez utá n Baksa Pé ter (Gy 55) diá ktá rsunk tartott nagysikerű
előadá st, amelyben mé ltatta a gimná zium azon taná rait, akik
a tudomá nyos, a kulturá lis é s művé szeti é letben orszá gos é s
európai hírűek lettek.
Szeptember 24-é n, Szent Gellé rt pü spök ü nnepé n dr. Paskai Lá szló bíboros, é rsek-prímá s úr vezeté sé vel koncelebrá ciós szentmise volt a bencé s templomban. A bíboros úr
pré diká ciójá ban elismerő szavakkal mé ltatta a bencé s taná rok munká já t. Ennek folytatá sá ra, a jelenlegi diá kok sikereire
é s a bencé s öregdiá kok é leté re ké rte Isten á ldá sá t.
Ezt követően a gimná zium dísztermé ben a 375 é ve folyó
oktatá s tartalmá ról é s kiemelkedő esemé nyeiről emlé keztek
meg előadá saikban Nemesszeghy Ervin jezsuita tartomá nyfőnök, dr. Pá pai Lajos megyé spü spök úr, dr.Vá rszegi Asztrik
pü spök-főapá t urunk, Jungi Csaba – volt bencé s diá k – alpolgá rmester úr, aki a vá ros vezeté sé nek köszönté sé t tolmá csolta é s elismerő é rmeket adott á t, tová bbá dr. Korzenszky
Richá rd (Ph 59) tihanyi perjel úr nagy é lmé nyt jelentő előadá sá ban szólt a most tanuló diá kokhoz is.
Egyesü letü nk elnöksé ge köszöni Csóka Gá spá r (Ph 56)
igazgató úrnak é s munkatá rsainak a ké t napos rendezvé ny
megszervezé sé ben kifejtett munká já t.
A megemlé kezé s mé ltósá gteljes é s felemelő volt, erőt ad a
tová bbi sikeres munká hoz.
Dr.Tamasits Ernő (Gy 55)
a Győri Egyesü let elnöke
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50 é ves találkozó Budapesten
Gimná ziumi é veinket Budapesten a Baross é s a Rigó utca
sarká n lé vő, öreg é pü letben töltöttü k 1942-től 1952-ig. Az
első né gy é vben bencé s diá kok voltunk. 1944 szeptemberé ben első osztá lyfőnökü nk, Galambos Iré neusz OSB (Bp 38)
vezetett bennü nket a Veni Sancté ra. 1948-ban mé g nagy
lé tszá mú (kb. 60 fős) osztá lyké nt vonultunk a má rcius 15-i
centená riumi ü nnepre. Ebben az é vben volt a budapesti Bencé s Gimná zium 25 é ves fenná llá sá nak a triduuma is. Mi voltunk Nagy Juliá n OSB osztá lyfőnök úr utolsó osztá lya.
1948 szeptemberé től az á llamosítá s utá n a nagylé tszá mú
osztá lyt A é s B osztá lyra bontottá k a Fazekas Mihá ly Gimná ziumban. Né há ny osztá lytá rsunk elment a ré gi falak közü l, é s
jöttek új osztá lytá rsak is. Mi, mint a B-osztá ly tagjai, úgy é rezzü k, hogy jó közössé gi szellem alakult ki osztá lyunkban,
ezekben a nehé z, á tmeneti é vekben.
É rettsé gi utá n az „elszé ledt”osztá ly öté venké nti talá lkozókon jött össze, ezeken alkalmanké nt egy-egy „kü lföldi”osztá lytá rsunk is megjelent. A nyolcvanas é vekben kezdemé nyezett, é venké nti, alkalmanké nti talá lkozókon egyre több diá ktá rsunk jött össze egy-egy dé lutá ni, esti beszé lgeté sre. Ezt
követte az a felismeré s, hogy egyre sűrűbben talá lkozunk elhunyt osztá lytá rsaink temeté sé n. Bevezettü k a havonké nti,
hat hetenké nti összejöveteleket, é s ezenkívü l csalá dokná l,
nyaralókban, közös kirá ndulá sokon, felesé gekkel együ tt is
összejövü nk. A fiúk talá lkozóin 10–15 fő szokott megjelenni.
Ö rü lü nk annak, hogy ezeken a talá lkozókon az utóbbi időben
olyan ré gi osztá lytá rsaink is ré szt vesznek, akik má r a Fazekasban nem já rtak velü nk, de együ tt kezdtü k gimná ziumi
tanulmá nyainkat a bencé s gimná ziumban.
A 35 é ves talá lkozónk utá n rendszeresen kapcsolatot tartunk volt osztá lyfőnökü nkkel, Galambos Iré neusszal, akinek
meghívá sá ra több alkalommal közös kirá ndulá son vettü nk
ré szt Alsóőrön, ahol közvetlenü l is megismerkedhettü nk a
burgenlandi magyarsá g é rdeké ben kifejtett tevé kenysé gé vel.
50 é ves é rettsé gi talá lkozónkat 2002. má jus 17-é n rendeztü k. Korá n dé lutá n fogadott bennü nket a Fazekas Mihá ly
Gimná ziumban a jelenlegi igazgató helyettese. Kellemes beszé lgeté s é s az iskola múzeumá nak megtekinté se utá n á tmentü nk a ré gi é pületbe, ahol a tornateremben emlé keztü nk
diá ké veinkre é s Kaposi Gyula testnevelő taná runkra, akihez
nyolc é vig já rhattunk. Innen a józsefvá rosi plé bá niatemplomba mentü nk, ahol Galambos Iré neusz elsős osztá lyfőnökü nk
mondott szentmisé t. Ezen rajtunk kívü l volt csepeli bencé s
gimná ziumi tanítvá nyai közü l is többen ré szt vettek.
Meghívá sunkra a „hivatalos”ü nnepsé gen ré szt vett a Bencé s Diá kszövetsé g budapesti szervezeté nek elnöke, Ember
Ká roly (Bp 51) volt diá ktá rsunk is.
A Pé nzügyőr Klub é ttermé ben rendezett banketten 19 diá ktá rsunk volt jelen. A kellemes, oldott, bens ősé ges hangulatú
vacsorá n emlé keztü nk taná rainkra, akik nyolc é ven á t tanítottak minket. Közü lü k Galambos Iré neusz, Gerhardt Sá ndorné
(Sá ri né ni) é s Póth Istvá n taná raink voltak velü nk. Kedves
színfoltja volt a rendezvé nynek, hogy volt osztá lyfőnökü nk,
Major Jenőné (Horvá th Katalin) lá nya, „kis Kati” is jelen volt,
vele is közösen emlé keztü nk a ré gi gimná ziumi időkre.
Közös gyökereinkre emlé kezve á poljuk a jövőben is a most
má r majdnem 60 é ves bará tsá gunkat.
2002. augusztus
Heinrich Pá l (Bp 52)
Simá nyi Miklós (Bp 52)

Hivatalos címünk
MINDEN nekü nk (azaz a BDSZ-nek, elnöksé gé nek, adminisztrá ciójá nak stb.) szá nt küldemé nyeteket ide küldjé tek:
BDSZ Hűvö svö lgyi Dokumentációs Helyi Szervezete
2083 Solymá r, Terstyá nszky u. 10.
Horá nyi Má rton (Ph 83): 30/964-6632, 26/360-810 (fax is)
Bogná r Melinda ü gyvivő: 1/391-1413 (fax is)
e-mail: auditkft@mail.datanet.hu
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„ Vajh hol van lakásuk?”

Területi szervezeteink

Aki tud róluk, szóljon. Ké rem, címvá ltozá sotokat azonnal jelentsé tek. Jelenleg 92 cím hibás. A listá t naponta helyesbítem, mé gis minden alkalommal sokat – legutóbb vagy 25-t –
elköltözé s stb. miatt visszahoz a posta, így a hiba mindig
„újratermelődik”
. – Köszönöm az eddig is sok visszajelzé st!
Dr. Könyves Tóth Ká lmá n (Ph 47)
H–1103 Budapest, Salamon u. 11/b
Tel.: 00/36/1/262-5071
E-mail: drktk@freemail.hu
Né v, vé lt gimn., é v é s szervezet
Á cs Tamá s dr.
Auer Tibor
Bá cskay Miklós
Bá lint Aladá r
Balogh Bé la dr.
Bandinter Tamá s
Bá nsá gi Bé la
Bata Ná ndor
Bé ká ny Tamá s
Beőthe Tamá s Zsolt dr.
Bitskey Gá bor
Bonta Ká lmá n
Boros Já nos
Borsos Lá szló
Böröcz Lá szló
Bujdosó Gé za
Czömpöly Tamá s
Csermely Szabolcs
Dovicsá k Tamá s
É dl Medá rd
Fodor Attila
Gá bor Bé la
Gencsy Andrá s dr.
Gereben Istvá n
Glóner Csaba
Gulyá s Gá bor
Gü nter Tamá s
Györgyi Já nos
Hansá ghy Pé ter
Hauberl Gergely Lá szló
Hegedűs Já nos
Horvá th Istvá n
Horvá th József dr.
Horvá th Sá ndor
Jaczkó József dr.
Kassai Gá bor
Kende György
Kerekes Lá szló
Keszthelyi Gyula
Kiss Sá ndor
Kocsis Andrá s
Ková cs Ferenc
Ková cs József Ferenc
Kőhalmi Bá lint
Lá szló G. Farkas dr.
Lelkes Pé ter

Gy
Ph
Gy
Gy
Cs

69
99
52
48
52

Sm
Sz
Bp
Gy
Fk

Né v, vé lt gimn., é v é s szervezet

Madará sz György
Markovits Ferenc dr.
Má thé Antal
Melegh Attila Lá szló
Menyhá rt Ká roly
Mező György
Molná r Miklós
Sm Murá nyi Mihá ly
Zc
Nagy Endre dr.
Ph 91
Né meth Andrá s
Ph 80 Bp Né meth Barnabá s
Nizsalovszky Lá szló dr.
Sm Nová k Á rpá d
Ptl
Kh Ohetring Pá l
Ph 98
Padeczky Józsefné
Gy 54 Gy Pá lhegyi Sá ndor
Ph 94 Se Palócz Andrá s
Ph 74 Vá c Patkó Má rton
Ph 82 Vp Pé ch Bé la
Pp 39 Vp Pé k Győző
Ph 91 He Pethő Istvá n
Bp 31 Bp Rá cz Miklós
Bp 33 Bp Ré dly Elemé r dr. sac.
So 51 So Rentenher I. dr.
Gy 89 Km Ruzsics Balá zs
Ph 76 ZK Sallai Gé za
Pe Solté sz Lá szló
Ph 75 Db Springer Ferenc dr.
Ph 69 Bp Sugá r Miklósné
Ph 98 Bp Szabó Lá szló
So Szalay Bé la dr.
Gy 33 Gy Szeké r Miklós
Gy 76 Gy Sztankay Á rpá d dr.
Gy 94 Sz
Tibold Csaba dr.
Ph 85 Gy Tihanyi Sá ndor
Ph 86
Tóth Já nos
Ph 64 Se Tóth Pé ter-Pá l
Ph 56 Bp Török Lajos Sá ndor
Gy 64 Gy Török Miklós
Kg 40 Sz
Vadá sz Istvá n
Ph 76 Bp Vá mossy Bé la
Kg 38 Gy Varga Barnabá s
Fe
Varga Gyula dr.
Bp 52 Bp Vité z Zoltá n
Ko 34 Fk
Zelecsé nyi Bé la
…
Zc
Zseli Miklós dr.
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Ph
Ph
Pp
Pp
Ph
Ph
Gy

59
65
39
46
89
84
50

Bp
Gy
Gy
Vp
Sm
Db
Se

Ph 60 Bp

Gy 45 Bp
Ph 80 Vp
Ptl
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Ph 94

Külö n kö szö netet illeti azon diá ktá rsunkat, aki meg tudja
majd mondani, hol is é rhető el Ková cs Já nos (Ph 86)
bará tunk, szé kesfehé rvá ri szervezetü nk elnöke. – Elnöksé g
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Ezidé n MÁ JUS 31-ÉN LESZ Pannonhalmán
az országos bencé sdiáktalálkozó!

A * - gal jelöltek öná lló jogi szemé lyisé gű egyesü letek. – [Rö vidíté s]

BDSZ Bácskai Szervezete [Bá]
6500 Baja, Szeremlei u. 20.
79/321-028, 30/488-0470
Vancsura Lá szló (Ph 84)
BDSZ Budapesti Szervezete [Bp]
1085 Budapest, József krt. 43.
1/266-6750
Ember Ká roly (Bp 51)
BDSZ Debreceni Szervezete [Db]
4026 Debrecen, Jókai u. 22.
52/446-186
Dr. Surá nyi Bé la (Ph 61)
BDSZ Dé lkelet-magyarországi Szervezete [Dm]
6722 Szeged, Boldogasszony sugá rút 13.
62/310-753
Rá kos Gyula (Ph 54)
BDSZ Egri (Heves megyei) Szervezete [He]
3300 Eger, Hadnagy u. 11.
36/310-441
Dr. Hanis Bé la (Gy 75)
BDSZ Északkelet-magyarországi Szervezete [Km]
3907 Tá llya, Rá kóczi u. 37.
47/398-118
Dr. Sója Szabolcs (Ph 58)
BDSZ Fő városkö rnyé ki Szervezete [Fk]
1211 Budapest, Kossuth L. u. 24. 8/35.
1/277-2186
Ková cs Dezső (CS 51)
*BENCÉ S DIÁ KOK Győ ri Egyesü lete [Gy]
9021 Győr, Á rpá d u. 41.
96/310-156, 96/317-148 Dr. Tamasits Ernő (Gy 55)
BDSZ Keszthelyi Szervezete [Kh]
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 84.
83/515-113, 515-110
Benkő Zoltá n (Gy 84)
BDSZ Komárom-Esztergom megyei Szervezete [Tb]
2800 Tatabá nya, Bé la kirá ly krt. 20. I.2.
34/334-973
Domnanovich Tamá s (Kg 49)
BDSZ Kő szegi Iskolaszervezete [Kg]
9730 Kőszeg, Bajcsy-Zs. u. 19.
94/360-223
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
BDSZ Nyíregyházi Szervezete [Ny}
4400 Nyíregyhá za, Tompa M. út 17. fszt. 2.
42/316-812
Gondos Lajos (Ph 57)
*BENCÉ S DIÁ KOK Pé csi Egyesü lete [Pe]
7621 Pé cs, Perczel M. u. 35.
72/326-768
Há bel Já nos (Ph 82)
BDSZ Piliscsabai Szervezete [Pp]
1125 Budapest, Má tyá s kirá ly út 47.
1/466-7615
Dr. Maróth Miklós (Ph 61)
BDSZ Somogyi Szervezete [Sm]
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 163.
82/477-187, 30/9793-109
Dr. Antal Lá szló (Ph 73)
BDSZ Soproni Szervezete [So]
9400 Sopron, Templom u. 1.
99/523-766
Venesz Ernő (Gy–Ph 49)
e-mail: szentbenedek@mail.datanet.hu
BDSZ Szé kesfehé rvári Szervezete [Fe]
7013 Cece, Deá k F. u. 30.
25/235-020
Ková cs Já nos (Ph 86)
BDSZ Szentendrei Szervezete [Se]
2000 Szentendre, Szarvashegy 5.
26/310-911, 310-318 fax Dr. Ková cs Attila (Ph 55)
BDSZ Szombathelyi Szervezete [Sz]
9700 Szombathely, Deá k F. u. 51.
94/317-793, 313-275 fax Harangozó Bertalan (Gy 73)
BDSZ Tolna megyei Szervezete [To]
7720 Pé csvá rad, Plé bá nia
30/574-836
Antal Gé za sac. (Ph 66)
7100 Szekszá rd, Kőrösi Csoma Sá ndor u. 32.
74/314-364, 20/423-517 ü gyv. e.: Endrődi Istvá n (Ph 63)
BDSZ Váci Szervezete [Vác]
2600 Vá c, Gerle u. 26.
27/313-072
Laczus Gé za (Ph 58)
*BENCÉ S DIÁ KOK Veszpré m Megyei Egyesü lete [Vp]
8200 Veszpré m, Varga u. 4/c
88/425-933, 401-366 este Bischof Pé ter (Ph 75)
BDSZ Hűvö svö lgyi Dokumentációs Helyi Szervezete [HD]
2083 Solymá r, Terstyá nszky u. 10.
26/360-810 este (fax is), 30/964-6632 Horá nyi Má rton (Ph 83)
1/391-1413 (fax is)
Bogná r Melinda
e-mail: auditkft@mail.datanet.hu
Kiadja a Bencé s Diá kszövetsé g, felelős Faber Miklós, a BDSZ elnöke.
Szerkesztő bizottság:
Deli Gergely, Feiszt György, Krá mli Pé ter, Szikora József,
olvasó- é s technikai szerkesztő: dr. Könyves Tóth Ká lmá n,
főszerkesztő: dr. Scherer Norbert
Nyomta a Komp Nyomda, Budapest, XIII. Tel.: 329-7655

