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A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE
Beszámoló a BDSZ Mária-kongregáció jának VI. zarándoklatáró l
Ebben az é vben Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepé t követő
szombaton, március 29-é n – Csobánka, Máriapó cs, Celldömölk, Sopron é s Pető fiszállás-Pálosszentkú t után – immár hatodszor igyekeztek Mária-zarándoklatuk kereté ben az ország
legkülönböző bb ré szeirő l a bencé s diákok é s családtagjaik
Mátraverebé ly-Szentkú t bú csú járó helyre. Ki autó val, ki pedig
vonattal vagy autó busszal é rkezett a csodálatos völgykatlanba, ahol a Vereb család már 1210-ben kegytemplomot é píttetett. A török korban elpusztult templom helyé n 1763-ban fejező dött be a jelenleg is pompázó barokk kegytemplom é píté se,
amelyet csodálatos gyó gyulásáé rt hálábó l Almásy János, a
jászok é s a kunok fő kapitánya emeltetett. XI. Piusz pápa
1926-ban az é v minden napjára teljes bú csú t engedé lyezett
Szentkú tnak, majd 1970-ben VI. Pál pápa „basilica minor”
címmel tüntette ki a templomot. A kegyhely vezeté sé t – az
1950 é s 1989 közötti idő szak kivé telé vel – é vszázadok ó ta a
ferendes-rendi atyák látják el.
A né hol mé g hó foltokkal díszített völgykatlanban kilenc ó ra
után kezdtek megé rkezni a bencé s diákok é s családtagjaik. A
hagyományoknak megfelelő en az é rkező ket a Bencé s Diákszövetsé g nevé ben dr. Ková cs Attila (Ph 55), a Mária-zarándoklatok kezdemé nyező je é s fő szervező je, valamint a területileg illeté kes Heves megyei é s váci szervezet vezető i, Laczus
Géza (Ph 58) é s dr. Hanis Béla (Ph 73) fogadták é s köszöntötté k. A mintegy hatvan fő s társaság (é vek ó ta nem volt ennyi
ré sztvevő je Mária-zarándoklatunknak!) hat bencé s iskolábó l
verbuváló dott, legidő sebbje 92, legfiatalabbja 10 é ves volt.
A rendház ebé dlő jé ben a ferences-rendi Má rk atya üdvözlé sé t követő en a kis csapat, a szokásos reggeli agapé elfogyasztása é s beszé lgeté s után, ké t ó rás „sé tára” indult.
Ennek kereté ben megné ztük a Szent László királyró l elnevezett sziklahasadé kot, ahol a monda szerint 1091-ben a nagy
király lándzsájával a sziklábó l vizet fakasztott katonáinak. A
hatalmas sziklatömbök között a kis csapat né ha megrettenve,
de töretlen lelkesedé ssel haladt a táj csú cshegyé n álló világító
kereszthez, ahonnan az egé sz völgy, a Mátra gyönyörű hegyvonulata, ső t hazánk legmagasabb pontja, a Ké kestető is
látható . Ezután következett a zarándoklat legnehezebb szakasza, amikor utunk a remetebarlangokhoz vezetett. M ár a 13.
században é ltek itt remeté k a sziklába vájt barlangokban. Az

utolsó remete, Dobá t Jozafá t, aki 1767-ben halt meg, a bazilikában van eltemetve. A Szűzanya mindvé gig velünk volt,
hiszen né hányan műté t után voltak, vagy é ppen szívpanaszokkal küzdöttek, vagy csípő proté zisükkel – a fiatalabbak
önfeláldozó segíté sé vel – tetté k meg a tú rát. Szalai Béla
(Ph 58), a BDSZ fő titkára meg is jegyezte, hogy ezt az utat
csakis a Szűzanya oltalma alatt tudtuk minden baleset n é lkül
megtenni. Mindenesetre a sé ta sikeres tú lé lé se után a ré sztvevő k erő s fogadalmat tettek, hogy jövő re sí
kvidéki Máriakegyhelyre fognak elzarándokolni.
A kissé fáradt, de nagyon jó kedvű é s lelkes kis csapat
é ppen akkor é rkezett vissza a bazilika elé , amikor dr. Veres
Andrá s (Gy 78) püspök atya is megé rkezett Ró mábó l, ill.
Budapestrő l. Ő vállalta, hogy az ünnepi szentmise fő celebránsa é s szó noka legyen, Má rk atya koncelebrált vele. A szentmise é s a számtalan nemes gondolatot tartalmaz ó , – minden
tú lzás né lkül is mondhatjuk, hogy – irodalmilag is kifogástalan
homilia Mécs Lá szló : A vadó cba ró zsá t oltok c. versé bő l kiindulva é s Sí
k Sá ndor versé vel befejezve a jelenlé vő k számára
lelki é letük é píté sé t é s lelki feltöltő dé st jelentett. A szentmise
vé gé n a jelenlé vő k elmondták az Emberfia Alapí
tvá ny által kiadott fogadalmi szöveget, amely a Szent Szűz iránti tiszteletünket é s hitbeli megerő södé sünket, valamint hazánk é s az
emberisé g iránti elkötelezettsé günket erő sítette.
A gyaloglás é s a lelki feltöltő dé s után következett a Kisterenyé rő l é rkezett finom é s bő sé ges ebé d, amelyet maga Má rk
atya é s a rendház dolgozó i szolgáltak fel az ebé det szállító kkal együtt. Az ebé d után Szalai Béla a BDSZ elnöksé ge nevé ben megköszönte minden ré sztvevő nek é s a szervezé sben
segítő szemé lyeknek, valamint a püspök atyának a fáradságát
é s szereteté t, hogy ré szvé telükkel hozzájárultak a való ban
csodálatos zarándoklat lebonyolításához.
A BDSZ következő , VII. Mária-zarándoklatának 2004-beli
idő pontjáró l é s helyszíné rő l a hírlevé lben é s az interneten
adunk majd tájé koztatást. Elő zetes helyszín-javaslatké nt az
Esztergom-Komárom megyei kegyhelyek (Csatka vagy Pé liföldszentkereszt) merültek fel.
Dr. Hanis Béla
(Gy 75) Eger

Dr. Ková cs Attila
(Ph. 55) Szentendre

Laczus Géza
(Ph.58) Vác

Tíz é ves a Bencé s Diákszövetsé g kőszegi iskolaszervezete
Az 1993-ban közel 50 fő vel lé trejött a BDSZ iskolaszervezet a
kő szegi bencé s gimnázium hagyományai megő rzé sé t tűzte ki
cé ljául. Elvé gzett munkáját összegző ünnepi ülé sre március
29-é n került sor.
A Szent Jakab (volt bencé s) templomban dr. Só lymos
Szilveszter (So 37) bencé s tanár mondott magvas gondolatokat tartalmazó homiliát. A szé kházban zajló ünnepi ülé st kedves kultú rműsor vezette be. Ká lmá nné Bazsó Cecilia zenetanár ké t leánya, Kinga é s Izabella hegedűjáté kukkal örvendeztetté k meg a hallgató ságot. Az összekötő szöveget
Stefá nich É va gimnáziumi tanuló mondta.
Utána dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43) elnök számolt be a
szervezet tíz esztendejé rő l. Gondolatmeneté t arra alapozta,

hogy a Bencé s Rend 144 é ves működé se mé ly nyomokat
hagyott a városban, é s az iskolaszervezetnek e hagyományok
alapján kellett működnie. Ez nem kis erő feszíté st igé nyelt a
tagságtó l, ezé rt pártoló tagokkal erő sítetté k a szervezetet.
Minden erő feszíté sük arra irányult, hogy a Rend ismé t átvegye a nagy mú ltú gimnáziumot, melyhez csatlakozhatott
volna ké t, 200 szemé lyt befogadó kollé gium. Sajnos, erő feszíté seik nem vezettek eredmé nyre, de lelkiismeretük tiszta,
mert mindent megtettek az ügy é rdeké ben. Ugyanakkor örömmel nyugtázták, hogy közreműködé sükkel lé trejött az Á rpádházi Szent Margit domonkosrendi általános iskola, mely már
beilleszkedett a város é leté be, é s mind szorosabb az iskola é s
a családok kapcsolata.
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A hité let teré n külön is ki kell emelni a verbita atyáknak, akik
a helyi plé bánián is segítenek, az országra is kiható lelkigyakorlatos tevé kenysé gé t. Az elnök hangsú lyozta azt a té nyt,
hogy a tagság beolvadt a város társadalmi é leté be. Kapcsolatot é pítettek ki a helyi meghatározó szervezetekkel, az
önkormányzattal é s az iskolák vezető ivel. Hangsú lyozta, hogy
a jogutó d Jurisich Mikló s Gimnázium vezeté sé vel sikerült gyümölcsöző kapcsolatot kié píteni.
Felsorolta a nagyobb rendezvé nyeket é s megjegyezte, hogy
a helyi é s megyei lapokban, valamint a benc é s hírlevelekben
é s az Almanachban több alkotó gondolatot tartalmazó cikket
jelentettek meg. Befejezé ské nt ké rte a Gondviselé s segítsé gé t, hogy e nemes feladatot az iskolaszervezet tovább tudja
vé gezni, mert erre Kő szegen, né zetük szerint, szüksé g van.
Ezután felolvasásra kerültek Já ki Zénó (Gy 37) bencé s tanár
üdvözlő sorai, amit követtek a köszönté sek. Nagy Jó zsef
plé bános kezdte, majd Faber Mikló s (Bp 48), a BDSZ elnöke,
Bá sthy Tamá s (Ptl) országgyűlé si ké pviselő , volt polgármester, Harangozó Bertalan (Gy 73), a BDSZ szombathelyi területi
szervezeté nek elnöke é s dr. Németh Szilá rd (Ph 81) ügyvezető elnök mondott köszöntő t. Valamennyien meleg szavakkal
mé ltatták a helyi szervezet té nykedé sé t, megköszönve áldozatos munkájukat, a kő szegi bencé s tradíció khoz mé ltó ügybuzgalmukat.
Minden felszó laló mé ltatta az Iskolaszervezet erő feszíté seit
é s az elé rt eredmé nyeket. Az egyik, hogy a szervezetnek
sikerült nagyon jó kapcsolatrendszert kié píteni a városban
meglé vő szervezetekkel. A másik, hogy bátran mertek pártoló
tagokat beszervezni, melynek elő nyei hamarosan megmutatkoztak. A jubileumi rendezvé nyt megtisztelte Kuntner Ferenc
polgármester is.
Ú gy é rezzük, hogy kellemes, hangulatos é s é rté kes összejövetellel lettünk gazdagabbak, amit köszönünk a kő szegi
iskolaszervezetnek, é s kívánjuk, hogy nem könnyű tevé kenysé güket továbbra is folytatni tudják.
(Utá nközlés az AMICUS 2003/1. szá má bó l)

Ú ton az eurozó na felé
A Bencé s Diákszövetsé g szombathelyi szervezeté nek meghívására a vasi megyeszé khely vendé ge volt dr. Szapá ry
György (Ph 57), a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, aki egykor
maga is a bencé sekhez járt Pannonhalmára. 1956 novemberé ben, a forradalom után elhagyta az országot, a közé piskola
utolsó é vé t Innsbruckban fejezte be, Belgiumban szerzett
közgazdászdiplomát. 1965-tő l Brüsszelben, a Közös Piacnál,
1967 vé gé tő l pedig Washingtonban, a Nemzetk özi Valutaalapnál dolgozott. 1990-ben té rt haza Magyarországra, három é vig
a Nemzetközi Valutaalap ké pviselő jeké nt tevé kenykedett,
majd a Magyar Nemzeti Bankhoz került. Ott 1993 é s 1999
között alelnök, majd ké t é vig elnöki tanácsadó volt, 2001 ó ta
pedig ismé t a jegybank alelnöke, jelenleg a közgazdasági
fő osztályt, a nemzetközi fő osztályt, valamint a deviza- é s
pé nzpiaci fő osztályt felügyeli, s alelnökké nt tagja a monetáris
tanácsnak.
– A sokat tapasztalt szakembertő l elő ször azt kérdeztük, hogy
az unió s tagsá g milyen vá ltozá sokat hozhat majd az orszá g
szá má ra.
– Fontos dönté s volt a belé pé s, melynek elő nyei közé p- é s
hosszú távon jelentkeznek majd. A magyar gazdaság ugyanis
máris nagymé rté kben integráló dott az unió ba, exportunk közel
80 százalé ka az EU-országokba tart, importunknak pedig
körülbelül a ké tharmada jön onnan, de a pé nzügyi integráció
is nagy. Eleinte hatalmas változás tehát nem várható , a kereskedelem azonban mindenké ppen bő vülni fog, s a beruházások is növekedhetnek. É s persze azt sem szabad elfelejteni,
hogy a kohé zió s é s a strukturális alapokbó l különböző pé nzeket kap majd az ország. Persze ez sem é rezteti majd a hatását egyik napró l a másikra, ső t a költsé gveté sre az első pár
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é vben negatívan hat majd az unió s tagság. A fizetnivaló inkat
ugyanis rögtön rendeznünk kell, s bár ké ső bb enné l többet
fogunk majd kapni, de hogy mennyit é s mikor, az nagyban
függ a különböző projektek kivitelezé si idejé tő l. Ami viszont
biztos: az é vek folyamán az unió s tagságunk nettó pozitív
hatással lesz a költsé gveté sre é s a gazdaságra is, hiszen nem
minden pé nz a költsé gveté sen keresztül é rkezik az országba.
Az igazi nagy, való ban komoly elő relé pé s azonban az lesz, ha
az Euró pai Monetáris Unió nak is tagja leszünk, amikor nálunk
is bevezetik az euró t. Ennek nyomán ugyanis kiküszöbölő dik
az árfolyamkockázat, s ez mindenké ppen bő vítő en hat majd a
kereskedelemre é s a beruházásokra, akárcsak az alacsony
infláció é s az alacsony kamatok, valamint a tranzakci ó s költsé gek csökkené se.
– Elég szigorú feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy
mindez megtörténjen?
– Igen, technikai é s gazdasági felté telek is vannak. Teljesíteni
kell pé ldául az ú gynevezett maastrichti krité riumokat: az infláció t le kell hoznunk 3 százalé k körülire, a költsé gveté si hiány
nem haladhatja meg a nemzeti össztermé k, a GDP 3 százalé kát, az államadó sság pedig nem lehet több a GDP 6 százalé kánál. Szinté n fontos krité rium, hogy a monetáris unió s csatlakozást megelő ző ké t é vben az euró hoz rögzített sávban kell
tartanunk a forintot, de ez a plusz-mínusz 15 százalé kos sáv
nekünk már most is megvan.
– Ö n szerint melyik a legnehezebben teljes í
thető kritérium?
– A legnehezebbnek a költsé gveté si hiány három százalé kra
való leszorítása tűnik. De ezt is meg lehet tenni. A korm ány
idé nre pé ldául 4,5 százalé kot cé lzott meg…
– Ne haragudjon, hogy félbeszakí
tom, de a legfrissebb adatok
nem azt mutatjá k, hogy ez a cél teljesí
thető lenne.
– Való ban ú gy tűnik, hogy a hiány nagyobb lehet, de a kormány mé g hozhat olyan inté zkedé seket, hogy mé gis tartható
legyen a 4,5 százalé k. A ké rdé s az, hogy a kormány fel
akarja-e ezt vállalni.
Visszaté rve az euró bevezeté sé hez, nos, annak a legkorábbi idő pontja 2007 lehetne, mert mint eml ítettem, az euró hoz
kötött árfolyamrendszerben a monetáris unió s csatlakozást
megelő ző en ké t é vet kell eltöltenünk. Technikailag tehát csak
ezt követő en lenne lehető sé g az euró bevezeté sé re, de hogy
való jában mikor kerül erre sor, az mé g nem látszik tisztán. A
jegybank é s a pé nzügyminiszté rium é ppen most ké szít egy
tanulmányt, amelyben lefekteti a monetáris unió s tagság
elő nyeit é s hátrányait, aztán a kormány majd dönt a ké rdé srő l.
– Emlí
tette, hogy a jegybank és a pénzügyminisztérium szakemberei közösen dolgoznak a tanulmá nyon. Ezek szerint
nincs is akkora feszültség az MNB és a minisztérium között,
mint azt vezető ik, Já rai Zsigmond és Lá szló Csaba pengevá ltá sai sugalljá k?
– A jegybanknak é s a pé nzügyminiszté riumnak együtt kell
gondolkodnia az ország é rdeké ben. Ugyanakkor elkerülhetetlen, é s ez nem csak Magyarországon van így, hogy né ha
konfliktusba kerülnek, mert a jegybank fő felelő ssé ge az
árstabilitás. Ezt legjobban ú gy tudja elé rni, ha törekvé seit a
költsé gveté si politika alátámasztja, az azonban né ha-né ha
egyé b okok miatt más irányba megy, é s ez teremthet feszültsé geket. Ez a típusú feszültsé g van most is, ami abbó l adó dik,
hogy az utolsó ké t é vben nagymé rté kben növekedett a költsé gveté si hiány. A felmerülő problé mákat azonban muszáj, é s
szerintem lehet is kezelni.
(2003. má jus 14-én megjelent Vas Népe újsá gcikk)
Ké rjük, hogy tagdíjatokat (aktívaknak 2500 Ft/é v, nyugdíjasoknak 300 Ft/é v, 75 é v felett: nem kérünk, de megköszönjük), ha
nem területi szervezetetekné l rendezitek, csekkszámlánkra
fizessé tek be. Írjátok rá a címzé steken lé vő nyolcjegyű számot
(egyé ni azonosító tokat), iskolátokat é s az é rettsé gi é vé t.
Csekkszámlaszámaink:
10403356–33500155–00000000 Bencé s Diákszövetsé g
10403356–33500155–00008888 Bencé s Diákszövetsé g
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Kedves Diáktársak!
Nyolc közé p-euró pai püspöki konferencia közös kezdemé nyezé sé re 2003. jú nius 1-jé n ünnepsé g- é s rendezvé nysorozat indult „Krisztus, Euró pa remé nye” címmel az egyes
közé p-euró pai országok ré szvé telé vel. Ausztria, BoszniaHercegovina, Csehország, Horvátország, Lengyelország,
Magyarország, Szlovákia é s Szlové nia é rsekei é s püspökei
Euró páé rt é rzett felelő ssé gük tudatában fordulnak országuk
né peihez.
A szervezé s egyik cé lja a bé ké s egymás mellett é lé s, a
szolidaritás é s az igazságosság elő mozdítása. Az együttműködő országok püspökei szeretné k tudatosítani, hogy a
kereszté nysé g az euró pai identitás meghatározó eleme; a
kereszté ny hit é s erkölcs hozzátartozik a kontinens mú ltjához
é s jelené hez. A jövő ben is Krisztus a né pek remé nye!
Az ünnepsé gsorozatot az egyházmegyé k püspökei szentmise kereté ben nyitják meg. A Pannonhalmi Területi Apátság
megnyitó ját a Bencé s Diákszövetsé g 2003. május 31-i országos találkozó ja alkalmábó l, a 11 ó rakor kezdő dő szentmise
kereté ben tartottuk, jelezve ezzel is, hogy az egykori benc é s
diákok, a társadalomban elfoglalt helyükön, tanú ságot tesznek
a kereszté ny hit é s erkölcs é letet eligazító erejé rő l.
Ü dvözlettel
Hortobá gyi T. Cirill OSB (Ph 77) perjel

Teniszverseny
(Az í
rá st dró tpostá n, idejében kaptuk. Ez a közlés itt persze
„eső utá n köpönyeg”, de jövő re is lesz ilyen!?! – A szerk.)
Ezú ton é rtesítünk benneteket arró l, hogy szeptember 13-án
amatő r teniszversenyt rendezünk bencé s öregdiákok számára. Jó lenne miné l többen összejönni, ezé rt küldjé tek tovább
ezt az üzenetet minden potenciális é rdeklő dő nek, azoknak is
akiknek nincs e-mail-jük. Mivel ilyen jellegű esemé nyre tudomásunk szerint ezidáig nem volt pé lda, elké pzelhető , hogy a
szervezé s teré n lesznek apró bb hiányosságok, de mindent
elkövetünk a zökkenő mentes lebonyolításé rt. Ha elegen
leszünk é s jó l é rezzük magunkat, é vente megismé teljük a
versenyt.
A versenyt tehát szeptember 13-án szombaton tartjuk, a
tervek szerint 9– 18h-ig (eső nap szeptember 14. vasárnap), a
Budaörsi Teniszcentrumban (Budaörs, Baross utca 161, az
IKEA mögött).
A jelentkezé shez az alábbiakat kell tenned:
– Ha szeretné l eljönni, felté tlenül jelezz vissza jú lius 14-é n
este 24h-ig horvath.aron@axelero.hu címen (akinek nincs email-je az írjon vagy telefonáljon: Horvá th Á ron, 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. ú t 5., 30/415-9044, 1/317-9483). – Mi a beé rkezett jelentkezé sek ismereté ben vé glegesítjük a pályafoglalást, megszervezzük a ré szleteket, é s 1-2 hé ten belül visszaigazoljuk a jelentkezé sedet é s é rtesítünk a továbbiakró l.
A visszaigazolás alapján kell majd befizetned a nevezé si
díjat, ami a jelentkező k számátó l függő en kb. 2000 Ft körüli
összeg lesz. Egyré szt ebbő l fedezzük a pályabé rleti díjat, a
játé khoz szüksé ges labdákat é s né mi frissítő t, másré szt pedig
biztosíté kul szolgál arra, hogy aki jelentkezik, el is j ő jjön.
Jelentkezé sed csak a nevezé si díj befizeté sé vel lé p é letbe.
– Add meg pontos elé rhető sé gedet (hogy é rtesíteni tudjunk az
esetleges változásokró l é s tudnivaló kró l) é s az é letkorodat,
hogy össze tudjuk állítani a korcsoportokat.
– Tudasd velünk, hogy ré szt venné l-e egy közös vacsorán a
verseny után, hogy elhoznád-e családodat (ha van é rdeklő dé s, nekik is szervezhetünk valamilyen programot).
Minden további é pítő javaslatot örömmel fogadunk, termé szetesen kritikai megjegyzé seket is, de csak mó djával.
A "versenyen" persze a ré szvé tel a fontos, gyertek miné l
többen !!!
Ü dvözlettel a szervező k:
Dr. Pletenyik Zoltá n (Ph 95) Ková cs Lá szló (Ph 95),
Kő halmi Kornél (Ph 95)
Horvá th Á ron (Ph 95)
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A Szociális Testvé rek Társasága
Kedves meghívó t kaptunk:
Szociá lis Testvérek Tá rsasá ga,
1114 Budapest, Bartók Béla ú t 61. III/6.
VENI CREATOR SPIRITUS!
MEGHÍ VÓ
Az alapítá sá nak 80. évfordulójá t ünneplő Szociá lis Testvérek Tá rsasá ga ebben az évben Budapesten tartja a hat évenként megrendezésre
kerülő Nagyká ptalanjá t, amelynek témá ja a küldetésért vá llalt
evangéliumi kö zö sségi élet. Tisztelettel é
s szeretettel meghívjuk a
Ká ptalan nyilvá nos nyitó és zá ró szentmiséjére. A szentmiséket a
remetekertvá rosi Szentlélek templomban ünnepeljük (1029 Budapest, Má riaremetei ú t 34.).
A nyitószentmisét Dr. Erdő Péter prímá s, esztergom-budapesti érsek
mutatja be 2003. jú lius 13-á n, vasá rnap 15.30 órakor.
A zá rószentmisét Dr. Seregély István egri érsek, a Püspö ki Konferencia elnö ke mutatja be 2003. augusztus 3-á n, vasá rnap 15.30 órakor.
Kérjük, imá dkozzon velünk, hogy a Megszentelő Szeretet szolgá latunk á ltal is kiá radhasson az Egyhá zra és a tá rsadalomra.
Jelenlétét és imá it testvéreink nevében elő re is kö szö nö m.
P.h. (Szociá lis Testvérek Tá rsasá ga Generalá tusa, 1923 Budapest)
Lehner Anna SSS s.k. á ltalá nos elö ljá ró
A Társaságot Slachta Margit 1923-ban alapította, kiválva a
Farkas Edit alapította Szociális Misszió stársulatbó l. Ennek
alapításában szerepe volt Prohá szka Ottoká r püspöknek. Ő
volt az egykori kettő közül az egyik szociális gondolkodású
fő papunk (a má sik Kelemen Krizosztom fő apát ú r volt). A
Szociá lis Misszió stá rsulat eredetileg Szent Benedek regulája
alapján működött. Ú gy ismerté k ő ket, ké ső bb is, mint a kék
nő vérek rendjé t.
Ebbő l a rendbő l vált ki 1923-ban Schlachta Margit testvér
(nem nő vé rnek mondják magukat) é s né hány társa indítására
a Szociá lis Testvérek Tá rsasá ga, a szürke nő vérek rendje. Itt
a szürke szó , akárcsak a kék az elő bb, akkori rendi ruházatukra utal. Ruhájuk szabása, kialakítása – mind a ké keké , mind a
szürké ké , emlé kszem! – skapuláré t is mintázott. A Szociális
Testvé rek Társaságában jelenleg egyáltalán nincs rendi ruha,
összetartozásukat a nyakukban hordott Szentlé lek-é rem jelzi.
A szé tszakadás oka az volt, hogy a ké k nő vé rek, Farkas
Editék átté rtek a Loyolai Szent Ignác-i szellemisé ghez é s
fõként egyhá zi vonalon akartak dolgozni, Slachtá ék viszont
meg akartak maradni az eredeti Szent Benedek-i vonaln ál é s
fontosnak tartottá k a tá rsadalom ügyeiben való aktí
v részvételt
is, amit Farkas Edit kezdetben ösztönzött, de ké sõbb már nem
támogatott. Ő k tehát ebben az é rtelemben bencé s nő vé rek,
hivatásuk, munkájuk a világba hívja-várja ő ket.
A II. világháború vé ge felé a rend házaiban zsidó kat é s más
üldözötteket rejtegettek a testvé rek. Ezé rt Salkahá zi Sá ra testvért a nyilasok 1944-ben a Dunába lő tté k. Így Sá ra testvér is
vé rtanú (a mi vé rtanú nk), akárcsak a nemré g boldoggá avatott
(bá ró ) Apor Vilmos győ ri püspök. Sá ra testvér a Társulat egyik
kiemelkedõ szemé lyisé ge volt, de mártírja is lett, mikor a
nyilasok megölté k. Szentté avatásáé rt sokan imádkoznak.
Schlachta Margitra emlé kezve elgondolkodtató , hogy a háború után (is) országgyűlé si ké pviselő volt. 1948-ban, amikor
a Há z megszavazta az egyházi iskolák államosítását é s a ké pviselő k (ké pmutató an) a Himnuszt é nekelté k, ő nem állt föl.
Ezé rt a Há z fegyelmi elé állíttatta. Ké ső bb nyugatra menekült.
A rend tagjaival – általában nem közössé gi házakban, rendházakban é ltek! – átvé szelte a 20. század második felé t, s
mindig voltak ú j meg ú j hivatásaik, tagjaik. Isten tartsa meg
továbbra is ő ket!
Szé p é s megható é lmé ny volt ott lenni a ké t szentmisé n, é s
az azokat követő beszé lgeté sen.
Dr. Csillag Lá szló (Ph 52)
Dr. Könyves Tó th Ká lmá n (Ph 47)
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Együ tt örvendü nk é s gratulálunk!
Legutó bbi hírlevelünk nyomdába adása ó ta a következő diáktársak megtisztelteté sé rő l szereztünk tudomást:
Olofsson Placid dr. OSB (Bp 33) atya, diáktársunk, tanárunk
„a kommunizmus áldozatainak emlé knapja alkalmábó l alapított Hitemért és hazá mért kitünteté s 2003. é vi kitüntetettje. Dr. Olofsson Placid atyát é letú tja, hitvallása, magyarságtudata mé ltó vá teszi, hogy a PARMA FIDEI~A HIT
PAJZSA kitünteté st viselje” (az oklevél alapjá n).
Ková cs Ferenc dr. (Ph 57) akadé mikus diáktársunk a közelmú ltban nemcsak hatodik külföldi egytemi dí
szdoktori
címé t kapta meg, hanem Miskolc vá ros dí
szpolgá ra lett, é s
elnyerte a Magyar Felső oktatá sért és Kutatá sért Alapí
tvá ny Szilá rd Leó professzori ösztöndíját is. – (Sz.B.)
Kirá ly Istvá n Jó zsef (Gy 58) barátunkat 2002. jú nius 22-é n a
Templomos Lovagrend tagjai sorába fogadta, s Budapesten a Villányi ú ti Szent Imre templomban szentmise kereté ben ötödmagával lovaggá ütötte a Rend Nagymestere.
Diá ktá rsunk a VAS MEGYÉ É RT-DÍJ 2003. é vi kitüntetettje:
Dr. Andor Ferenc (Gy 62), a Vas Megyei Temetkezé si Vállalat igazgató ja, 1988. ó ta irányítja a vállalatot. Irányítása
alatt a város temető i megú jultak. Munkáját mind a fenntartó k, a tulajdonosok, mind az elhunytak hozz átartozó i
elismerik. Külön megbecsülé st szerzett a megye é s a
város területé n lé vő katonasírok é s -temető k fenntartása,
gondozása teré n. Problé mamentesen hajtotta vé gre a közterületen lé vő katonasírok exhumálásának é s a földi maradványok ú jratemeté sé nek ügyé t, amellyel kivívta az é rintett nagykövetsé gek elismeré sé t. Szakmai é rdeme, hogy
minden esztendő ben az ostffyasszonyfai, több mint 10 000
katona sírját ő rző hő si temető a helyszíne a Honvé delmi
Miniszté rium november 1-jei országos megemlé kezé sé nek. A szombathelyi Jáki ú ti temető ben kialakított hő si temető ben egy é vtizede folyamatosan dolgoznak a ké t világháború ban meghalt katonák emlé ké nek a megő rzé sé é rt.
Az itt folyó munkát Euró paszerte pé ldamutató nak tartják. E
munkájáé rt 1998-ban megkapta a Né met Háború s Sírokat
Gondozó Né pi Szövetsé g legmagasabb kitünteté sé t.
Andor Ferencet hivatásán tú l mint közé leti é s a kultú rát
segítő embert is megyeszerte ismerik. Számtalan kiadvány
mecé nása, tagja a másokat segítő Rotary Klubnak, szereti
é s támogatja a sportot. Ennek bizonyíté ka, hogy számos
kiadványban olvashatjuk a nevé t. Tevé kenysé gé ben
hosszú é vek ó ta ötvöző dik a közössé gben é lő , azt segítő
szemé ly emberiessé ge. Kitünteté sé hez ezú ton is sok
szeretettel gratulálunk. (Az Amicus 2003/1. szá má bó l)
Sá rdy Lá szló dr. (Ph 78) gyó gyszeré sz-fogorvos barátunkat
2003. április 27-é n a Mátyás templomban Máltai lovaggá
öltöztetté k be. Diáktársunkat egy bizottság által felterjesztett 50 fő bő l hatodmagával választotta ki erre a megtisztelteté sre az arra illeté kes szerv. Egyáltalán a jelölé shez is
komoly követelmé nyek meglé te szüksé ges. Ezek közül
vallásosságán tú lmenő en szociális, karitatív tevé kenysé ge
– csángó knak, erdé lyieknek hosszabb idő ó ta biztosít ingyenesen gyó gyszereket, valamint fogorvosi ellátást – volt
kiválasztásának fő indoka. – (KTK)
Isten á ldá sa kí
sérje tová bbi életeteket, munká tokat is!
A BDSZ elnöksége

Szombathelyi szervezet
2003. tavaszi programjaink voltak:
Február 3. Szentmise a Szalé zi templomban, meghalt
tanárainké rt é s diáktársainké rt
Március 3. Látogatás a Vas Megyei Levé ltár 2002-ben átadott
é pületé ben
Március 21. Szent Benedek napja Jákon: Szentmise a Szent
György apátsági templomban – Börzsönyi Arnold OSB
(1856– 1920) emlé ktáblájának avatása
Március 29. A Kő szegi BDSZ Szervezet 10. é ves jubileuma.
Május 9. Szapá ry György dr. (Ph 57) MNB alelnök elő adása
Harangozó Bertalan (Gy 73)
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Bencé s beszé lgeté sek
– Dr. Juba Ferenc (Ko 34) –

Beszélgetéssorozatunk jelen darabjá ban egy rendkí
vül érdekes, sokoldalú bencés bará tunkat ismerhetjük meg közelebbrő l. Juba Ferenc (Ko 34) nem csupá n kétszeres doktor és
hajó skapitá ny, de a tudomá nyok lelkes tá mogató ja is. É lete a
messzivá gyó , sokat lá tott, de megnyugodni, javí
tani hazatérő
hazá nkfiá nak példá ja.
– Honnan indult ez a kalandos életút?
– Nagyváradon születtem 1915-ben. É desapám, Juba Ferenc,
fő állatorvos volt Dunaszerdahelyen, é desanyám Barabá s
Ilona. A bencé s emlé kekre a komáromi magyar nyelvű Szent
Benedek Rendi Gimnáziumban tettem szert. Hosszú é letem
során mindig nagy örömmel találkoztam a bencé s diákokkal,
„bencé s” barátaim mindig sokat jelentettek sz ámomra.
Osztályfő nököm, Hajdú Luká cs OSB különösen fontos volt
nekem. Lelkes tagja voltam a helyi cserk é szcsapatnak is.
1934-ben le is é rettsé giztem. Akkor jött a pályaválasztás
korántsem egyszerű idő szaka.
– Mi okozta a problémá t?
– Világé letemben tengeré sz szerettem volna lenni, kijutni a
tengerre bármi áron. Szüleim persze ellenezté k ezt az eleinte
hó bortnak tartott ötletemet. Mindenké pp azt akarták, hogy
„tisztes” polgári szakmát válasszak magamnak. Mivel é desapám is állatorvos volt, azé rt persze ez a „tisztes” szakma
valahol az orvostudomány tájé kán volt keresendő . El is kezdtem – szüleim unszolására – a pozsonyi Komensky-egyetemen az orvosi fakultást. 8 fé lé vet hallgattam le itt.
– Miért szakí
totta meg tanulmá nyait?
– Elé ggé független voltam már akkor, é s sohasem felejtettem
el tengeré szi álmaimat. Ha kell, Olaszországba is elmentem
volna, hogy az ottani akadé mián keresztül juthassak tengerre.
Aztán 1939-ben lehető sé gem nyílott elkezdeni vízi é letemet a
Magyar Királyi Duna– Tengerhajó zási Rt.-né l. Három é vet
töltöttem frontszolgálatban, 1944. augusztus 27-ig.
– Hogyan zajlott ekkortá jt egy tengerész élete?
– Első ké nt hajó apró dké nt szolgáltam az euró pai török partoknál, Podimánál. Hajó töré s miatt el is süllyedtem. Közben tanultam a tengeré sztisztké pző inté zetben, é s 41-ben letettem a
tengeré szhadnagyi vizsgát, majd kapitányi oklevelemet is
megkaptam. Ezután jött a már emlegetett három é v a fronton
1941 é s 1944 között, harmad- illetve másodfedé lzeti tisztké nt,
a Budapest nevű tengerjáró n, a Fekete- é s Azovi-tengeren.
– Hogyan volt ideje mindemellett a má sodik doktorá tus megszerzésére?
– Nagyon é rdekes az egé sz, mert a jog- é s államtudományi
kart szabályszerűen, de in absentia (távollé tben) vé geztem
Pé csett, a Magyar Királyi Erzsé bet Tudományegyetemen, ahol
1944-ben az államtudományok doktorává avattak. Vizsgáimat
a fé lé ves tengeri szolgálatok után a jutalmul kapott egy hetes
eltávozások alatt tettem le, majd pihen é s helyett ú jra vízre
szálltam. 1944 után lehető sé g adó dott, hogy orvosi tanulmányaimat folytathassam, vé gül pedig befejezhessem. Honvé dorvosi ösztöndíjaské nt 1946-ban a pé csi Magyar Királyi Erzsé bet Tudományegyetemen megkaptam általános orvosi vé gbizonyítványomat.
– Hogyan tová bb a há ború végeztével?
– Ismé t a tenger, a Duna tengerhajó zási Rt. szolgálatában. A
Budapest-en, a Béké-n, illetve ismé t a Budapest-en szolgáltam. Továbbké pzé semet sem hanyagoltam el, 1950-ben az
orvostudományok doktorává avattak. Ké ső bbiekben szaktudásomat kamatoztatva, különböző testületek tagjaké nt, konferenciákon delegáltké nt té nykedtem. Tagja vagyok a kárbiztosok egyesületé nek, a magyar hygié nikusok elnöksé gé nek.
Ré szt vettem Genfben az UNO tengerjogi konferenciáján
1958-ban. Londonban is ké pviseltem hazámat az „International Conference on Safety of Life At Sea (é letbiztonság a tengeren) nemzetközi konferencián. Tanárké nt is té nykedtem a
Tengeré sztisztké pző Taninté zetben, ahol a Tengerjog é s a
Hajó egészségtan tárgyakat oktattam.
– Má r ezer dologró l volt szó , és még mindig csak 1962-t í
runk,
ami – ha az Ö n szemével nézzük – még csak életének első
epizó dja.
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– Igen, 1962 bizonyos szempontbó l forduló pont az é letemben.
Ekkor költöztem Ausztriába, ahol orvoské nt, hajó orvoské nt
dolgoztam. A Homeric ó riás-szemé lyhajó n is szolgáltam. A
hajó panamai lobogó alatt hajó zott, 500 fő s szemé lyzettel,
É szak-Euró pa é s É szak-Amerika között.
Ehhez a korszakhoz tartozik vitézi rendbeli tagságom is.
Erre az aktusra Münchenben került sor, 1979-ben. Ugyanilyen
büszke vagyok arra is, hogy a Szent Lá szló Rend és Tá rsasá g
é rdemkeresztes lovagja lettem egy é vvel ké ső bb.
– Hallottuk, hogy nagy mecéná s is…
– Igen. Tengeré szeti gyűjtemé nyemet é s a magyar tengeré szek emlé ké re nejemmel együtt ké szíttetett emlé kművet Komárom városának ajándé koztam. Alapító tagja vagyok a vitéz
nagybá nyai Horthy Mikló s Tengerész Múzeumnak is.
– Nem is igazá n tudjuk, mit lehet Ö nnek kí
vá nni még ezek
utá n. Sok erő t, egészséget, ilyen ép elmét kí
vá nunk még
soká ig!
A Medium pro Educatione Alapí
tvá ny ké pviseleté ben:
Deli Gergely (Ph 98) é s Komá romi Zsolt (Ph 98).

Pannonhalmáró l Oxfordba*
Sir George Charles Radda (Ph 55)
saját sikeré rő l é s az orvostudomány jövő jé rő l
Egy ú jságíró nak köszönheti szerencsé jé t Sir George Charles
Radda, a Brit Orvosi Tanács Kutatási elnöke é s a nemzeti
Rákkutató Inté zet vezető je, a ma már nálunk is használt
orvosi ké palkotó eljárás, az MRI első működő pé ldányának
lé trehozó ja.
A tollforgató kollé gával 1956 novemberé ben, né hány nappal
Budapestrő l való menekülé se után a bé csi utcán futott össze,
akkor mé g Radda Ká roly né ven. – Talán Angliába szeretné k
menni – válaszolta a fiatalember az ú ti cé lját firtató ké rdé sre,
mire a riporter elmondta, hogy a következő sarkon é pp az
oxfordi egyetem ké t megbízottja beszé lget Magyarországró l
jött diákokkal.
Az információ segített, é s egy hé t mú lva már Oxfordban
voltam – mondta a British Council szervezé sé ben hazalátogató Sir George, aki egykor Pannonhalmán vé gezte a gimnáziumot, majd 1955-tő l vegyé sz szakra járt az ELTE-n. Az
Angliába repült ifjú nak mindössze ké t hete volt az angoltanulásra, mielő tt Oxfordban megkezdte tanulmányait.
Mind a nyelv, mind a szakmai ismeretek elsaj átítása oly jó l
sikerült, hogy ké t é v mú lva már meg is szerezte első , ké miai
diplomáját. Professzorké nt ma is ennek, az egyik legpatinásabb college-nak, a Mertonnak tagja. A doktor álás után egy
é vre Amerikába ment, ahol Melvin Calvin Nobel-díjas bioké mikus mellett fejlesztette tovább tudását a bioló giai tudományok irányába.
Nem sokkal visszaté rte után lé tesítette az ő számára a jó té kony cé llal működő Brit Szív Alapítvány a világ első molekuláris kardioló giai tanszé ké t. Itt a szívműködé st é s a szívben
lezajló ké miai reakció k rendellenessé geit vizsgáló technikák
kutatása közben dolgozta ki azt a vé rtelen diagnosztikai ké palkotó eljárást, amelyet ma mágneses rezonanciás mó dszernek, rövidítve MRI-nek nevezünk, é s elvi alapjaié rt 1991-ben
Richard Ernst-nek már egy ké miai Nobel-díjat is kiosztottak.
Arró l, hogy ő mié rt maradt ki a Nobel-díjbó l, Radda profeszszor ú gy nyilatkozott, hogy a Nobel-bizottság inkább az elvi
felfedezé seket, mint a gyakorlati alkalmaz ásokat honorálja. –
Az első kísé rleti berendezé st 1980-ban hoztuk lé tre, s nyolc
é vvel ké ső bb a töké letesített gé p a klinikai gyakorlatban is
bizonyította tudását. Ö t-hat é v eltelté vel cé g alakult a berendezé s továbbfejleszté sé re, amely egy kellő en nagy mágnes
beé píté sé vel már az egé sz test vizsgálatára, leké pezé sé re
alkalmas volt. A klinikai kísé rleteket támogató egysé get,
amelynek akkor az igazgató ja lett, az a Brit Orvosi Kutatási
Tanács támogatta, amelynek felké ré sé re 1996 ó ta az elnöki
tiszté t tölti be. A professzor – ké t é ve kapta meg lovagi címé t,
s jelenleg ő az egyetlen magyar származású termé szettudó s,
aki az elő kelő Sir titulust viselheti – sikeré t annak is köszönheti, hogy megragadta a lehető sé get, hogy a világ egyik legjobb egyetemé n tanulhasson.
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– É letem első önálló laborató riumának mind a tíz munkatársa ma már professzor valahol – utalt a mintegy 60 fő s Raddaiskolára, melynek tagjai a világ legkülönböző bb egyetemein é s
kutató inté zeté ben tevé kenykednek. Né hány Oxfordba látogató
magyar kutató val kié pített szemé lyes kontaktuson kívül a
hajdani pannonhalmi diáknak a szülő haza tudományos é leté vel sokáig nem sok kapcsolata volt. A nemzetk özi tudományos
é letben már ré gó ta hírneves tudó st elő ször a Debreceni
Egyetem választotta díszdoktorává. Hivatalosan elő ször a
rendszerváltozás után jött haza az angol Royal Society
tagjaké nt egy csereprogram kié píté sé re; most az egé szsé gügyi é s az oktatási tárca, valamint a Magyar Tudományos
Akadé mia vezető in kívül több kutató inté zetet is felkeresett.
Sir George Charles Radda a szigetország legjelentő sebb
orvosi kutatásokat támogató szervezete, a nyolcvané ves Brit
Orvosi Kutatási Tanács é lé n é vi 460 millió fontos (több mint
170 milliárd forintos) költsé gveté ssel gazdálkodhat. Radda
professzor elismerő en szó lt a magyar kardioló giai é s enzimoló giai kutatásró l é s a kiváló matematikai gondolkodásró l,
amely egyre fontosabb a bioló gia é s az orvosbioló gia területé n
is. Az ú j genetikai felfedezé seket leginkább talán a rákkutatásban vé li remé nykeltő nek.
Ettő l függetlenül az egé szsé gügyi statisztikák javítása szempontjábó l a rákmegelő zé st jó val fontosabbnak tartja, mint a
rák gyó gyítását. Az általa vezetett Nemzeti Rákkutató Inté zet
való jában a rák elleni harchoz pé nzügyi alapot szervező
ügynöksé g, egy virtuális inté zmé ny, melyet egy é ve öt állami
é s tíz alapítványi szervezet alapított a brit rákkutatás koordinálására, s amely 540 millió fontot (majdnem 200 milliárd
forintot) tud é vente a legfő bb cé lok megoldására kiosztani. A
Brit Orvosi Kutatási Tanács most olyan központ lé tesíté sé n
fáradozik, mely a kutatási eredmé nyek miné l gyorsabb é s
miné l szé lesebb körű alkalmazásba kerülé sé t támogatja.
Radda professzor, az Akadé mián az orvostudomány jövő jé rő l tartott elő adásában ú gy gondolja, most elő ször vannak
olyan szakaszban lé vő alapkutatási ismeretek a birtokunkban,
melyeket közvetlenül alkalmazhatunk eddig gyó gyíthatatlan
betegsé gek megé rté sé re, megelő zé sé re é s haté kony, ú j típusú kezelé sé re. Ez azonban egy tíz é ves program ré sze.
A gé nterápiával kapcsolatban Sir George ó vatosságra int,
ezen a nagy remé nyekkel indult területen a mindennapi alkalmazásig mé g hosszabb idő nek kell eltelnie, de az első
gyakorlati hasznot a beteg gé nek egé szsé gesekre való kicseré lé sé vel é ppen a rákterápiában vagy bizonyos izomsorvadásos betegsé gekné l várhatjuk. – A tudományos közössé gnek
azonban az itt-ott elhangzó kritikátlan sikerjelenté sekné l csak
jó val visszafogottabb üzeneteket lenne szabad küldenie a
gé nterápiával kapcsolatban már közvetlen álmokat dé delgető
közvé lemé nynek – nyilatkozta Sir George Charles Radda.
Palugyai Istvá n
*(Utá nközlés az AMICUS 2003/1. szá má bó l)

50 é ves házassági é vforduló nkra
Óh, ré gmú lt idő k, köztük 1952. esztendő ,
Emlé kezé sre ké sztető !
Nem volt gazdagság, inkább szegé nysé g,
De benne volt a vágyakozás é s szé psé g.
Ké z a ké zben ráté rtünk a göröngyös ú tra,
Bizakodva, hogy lesz az mé g simára gyalulva.
É s jött az Embert, tisztessé get pró báló szakma,
A gyó gyítás vágya.
É s jöttek a Csemeté k, akikre vágynak fé rj
É s felesé g.
De velük jöttek a virrasztások, lemondások.
De az É let szé p, így volt szé p!
Csemeté k megnő ttek, házasságunk arany lett.
De szívünkben a szeretet lángja most is
É get!
Ké rjük, áldjon meg a Jó Isten most is
Minket.
Füzi Gyula dr. (So 47)
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Nagyobb adományt kü ldtek

Budapesti szervezet

Legutó bb azon barátaink áldozatké szsé gé t köszöntük meg,
akik 2002.06.20-tó l 2002.12.31-ig nagyobb (legalább 5000 Ftos) adományt küldtek. Most azoknak mondunk köszönetet,
akik azó ta 2003.07.24-ig tetté k ezt. Kereken 1 millió 18 ezer
forintot kaptunk tő lük. Isten fizesse meg! – Az elnökség
Az elnökség

A hó napok második hé tfőjé n 17 ó rakor várjuk szeretettel a
volt bencé s diákokat é s é rdeklő dő vendé geket a Szent Benedek Iskola dísztermé ben (Budapest, I. ker. Fő utca 30.).

Né v
Adamovich Károly dr.
Altvater Paul dr.
Angyal Ernő dr.
Antal Gé za sac.
Babó csi László
Babos János
Balogh Gyula
Baró thy Bé la dr.
Batkay László (2x)
Baumann Tibor dr.
Beregi Attila dr.
Bíró Vilmos dr.
Bíró Zoltán dr.
Bobok Tivadar
Boross Kálmán
Csé falvay Gyula
Degenfeld-Schonburg Ottó
Detre Ferenc
Dobos László
Egenhofer Tamás dr.
É zsöl György
Farkas Gé za dr.
Fedina László dr.
Fehé rtó i-Nagy Attila
Fejes Antal dr. (2x)
Feller Antal dr.
Galambos Imre dr.
Gelsey Erzsé bet
Gerebenics Tamás (2x)
Gerencsé r Sándor
Gyenes Szilárd dr.
Hertelendy László
Hír Jó zsef
Horányi György
Hortobágyi Attila
Horváth Gyula dr.
Horváth István
Horváth Pál
Iváskó János dr.
Jankovics Gyula
Jánoki Mikló s
Jeviczky Attila dr.
Jezsó Bé la
Juba Ferenc dr.
Juhász Lajos
Kalmár Ferenc
Kanta Tamás dr.
Káplár Mihály
Karácsony Bé la
Karlovitz Bé la
Karosi Imre
Kasza L. László
Ké ri Gyula
Kiss László sac.
Komló ssy Attila dr.
Koó r Sándor dr.
Kovács Ferenc dr.
Kovács János dr.
Kovács Pé ter sac.
Kozma Imre OH sac.
Kő műves János
Künnle Tamás
Lakatos László dr.
Lambert Zoltán sac.
Lenkei Tibor
Lövey György dr.
Lukács Ferenc dr.

Iskola
Ph 72
Ph 70
Ph 81
Ph 66
Kg 48
Bp 45
Ph 55
Ph 67
Ph 65
So 50
Ph 81
Ph 55
Ph 66
Ph 65
So 51
Ph 74
Bp 39
Ph 59
Gy 67
Ptl
Ph 68
Ph 78
Cs 52
Gy 91
Ph 63
Ph 76
Ph 63
Gy 77
Ph 83
Ph 86
Ph 78
Ph 68
Ph
Gy 94
Gy 78
Ph 65
Gy 66
Bp 38
Ph 65
Ph 74
Ph 83
Ph 67
Ko 34
Ph 72
Gy 74
Ph 78
Ph 85
Bp 48
Pp 23
Ph 69
Ph 55
Ph 78
Gy 85
Ph 67
Ph 65
Ph 57
Gy 83
Gy 80
Gy 58
Gy 66
Ph 58
Ph 80
Ph 60
Bp 37
Bp 53
Ph 67

Né v
Madarász György
Magyaros Ferenc dr.
Maró t János
Mé száros Károly dr.
Mohácsi Pé ter
Molnár Mihály
Nagy Gáspár
Nagy Imre dr. sac.
Nagy László dr.
Nagy Tamás
Né meth Iván dr.
Nyíri-Szabó Attila
Osztorosits László
Papp András gk. pap
Pattantyú s Á . Á dám dr.
Pető Klára
Pirisi Pé ter
Pongrácz Jó zsef dr.
Prokopp Sándor
Prugberger Emil dr.
Ratatics Mihály
Rendi Zsolt
Richter Vladimir
Rostás Á kos (2x)
Rudan Pé ter dr.
Ruff Fló rián dr.
Ruff János
Ruszina László
Sarló s Gé za dr. (2x)
Schmidt Lajos dr.
Schönweitz Tivadar dr.
Seszták Oszkár
Sík Mikló s
Simon Mikló s dr.
Simon Tamás dr.
Singlovics Bé la
Sipos László
Soó s Gé za
Stipkovits István
Stipsics István
Subert Pé ter
Szabó Á kos
Szabó Csaba
Szabó Jó zsef sac.
Szabó László (2x)
Szalai Attila sac.
Szapáry György dr.
Szé kely István dr.
Szepes Bé la
Szeri István dr.
Szeyffert Ö dön
Takács Norbert dr.
Tó biás Ervin
Tomka Pé ter
Torda Lajos (2x)
Tó th Á rpád
Tó th Frigyes dr.
Tó th Zsolt dr.
Tringer László dr.
Ugron Bé la
Ulbing István dr.
Vancsura Gábor
Varga Attila
Varga István
Vissy László dr.
Zatik István dr.

Iskola
Ph 59
Ph 74
Ph 76
Gy 73
Ph 79
Pp 44
Ph 67
Eg 53
Gy 38
Ph 89
Ph 69
Ph 84
Gy 83
Ph 82
Ph 47
Gy 79
Ph 69
Bp 46
Ph 57
Gy 76
Ph 75
Bp 37
Ph 57
Ph 57
Ph 81
Ph 66
Ph 65
Kg 36
Bp 38
Ph 62
Gy 83
Ph 48
Ph 80
Ph 97
Ph 64
Ph 67
Ph 81
Ptl
Ph 56
Ph 81
Ph 98
Ph 97
Ph 64
Ph 78
Gy 92
Ph 57
Ph 70
Gy 72
Ph 72
Ph 66
Ph 75
Bp 52
Ph 64
Tb
Ph 87
Ph 59
Ph 86
Ph 57
Ph 64
Cs 52
Ph 86
Ph 87
Ph 83
Gy 37
Ph 85

09.08. – Bittsá nszky Géza: A piacgazdaság kereszté ny
szemmel
10.13. – Dr. Ladocsy Gá spá r (Gy 70) püspök: Van-e
igazságos háború ?
11.10. – Dr. Olofsson Placid OSB (Bp 33): Amit a Gulagró l
tudni kell
11.15. szombat 17.00 ó ra – Közös rekviem elhunyt tanárainké rt é s diáktársainké rt a Margit körúti ferences templomban (Budapest, II. ker.). Utána agapé a Tamás Alajos
Közössé gi Házban (II. ker. Ró mer Fló ris u. 2-4.). Szeretettel hív é s vár mindannyiunkat a ferences diákszövetsé g
é s az egyházi iskolák öregdiákszervezeteinek a szövetsé ge, a Pax Hungarica is (melynek a BDSZ is tagja).
12.08. – Olasz Ferenc: Szakrális filmművé szet
2004.01.12. – Sá ndor Mikló s igazgató : Beszámoló a Szent
Benedek Iskola é leté rő l
Ember Ká roly (Bp 51)
1085 Budapest, VIII. Jó zsef krt. 43. tel.: 266-6750

65 é ves találkozó
Ismé t eltelt öt é v, ami azt jelenti, hogy a budapesti „LUCIUS”osztály immár 65 é ve (1938-ban) é rettsé gizett a szeretett
BENCÉ S GIMNÁ ZIUM-ban! A szervezé st vállaló osztálytárs
18 é rtesítő levelet küldött ki.
2003. jú lius 7-é n 10 ó rakor 11 ő szülő öregdiák a FERENCESEK templomában találkozott é s együtt imádkozott boldog
emlé kű tanárainké rt é s diáktársainké rt Galambos Ireneus atya
(szinté n osztálytárs) szentmisé jé n. A 7 „hiányzó ” – Istennek
hála, de – csak lé lekben lehetett velünk.
Az istentisztelet után a szomszé dos é tterem kerthelyisé gé ben, fehé r asztal mellett kezdő dött a kötetlen beszé lgeté s
Pannonhalmáró l, a PESTI iskoláró l, a családokró l, gyerekekrő l, unokákró l. Sok szó esett a távollevő krő l é s a több mint
80 é v örömeirő l é s bánatairó l.
A dr. Schmidt Lajos osztálytársunk meghívására elfogyasztott ebé d után elhatároztuk, hogy korunkra való tekintettel nem
5 é v mú lva, hanem – ha é lünk – 2004. jú nius 5-é n, szombaton
10 ó rakor találkozunk a Ferenciek teré n.
Gondolatainkban, szavainkban szinte megelevenedett az
öreg Baross utcai iskola szeretete é s tisztelete. Ettő l az
é rzé stő l vezé relve (a bencé s szellemű nevelé s é s tanítás
segíté sé re) a budapesti iskolát működtető Szent Benedek
Kulturá lis Alapí
tvá ny ré szé re 15 000 forintot gyűjtöttünk.
Budapest, 2003. jú lius 15.
Dr. Ivá skó Já nos (Bp 38)

Emlé kezzü nk…
… Siminszky Fedor (Bp 50) barátunkra: 2003. jú lius 13-án
hunyt el é s 30-án bú csú ztattuk a tabáni Alexandriai Szent
Katalin templomban.
Ő volt egyik kezdemé nyező je é s több é ven át legfő bb
motorja a Fő utcai Szent Benedek BENCÉ S Á ltalá nos Iskola és
Gimná ziumnak. Né lküle, áldozatos munkája né lkül az iskola
nem jöhetett volna lé tre, nem működhetett volna ú gy, ahogyan
az megtörté nt. Mé g megé rhette, hogy idé n volt elő ször
é rettsé gi vizsga a budapesti Szent Benedek Á ltalá nos Iskola
és Gimná ziumban, nyolc é vet töltöttek itt az é rettsé giző diákok. Az első ké t (fiú k é s leányok) általános iskolai osztálynak
mé g ké t é ve van hátra az é rettsé giig. Ö römé t kissé elhomályosíthatta, de nem akadályozta, hogy az iskolát a bencé sektő l
2002 nyarán átvette a Legio Christi, 20. századi alapítású
szerzetesrend, ezé rt maradt ki a né vbő l a BENCÉ S megjelölé s.
Fedor Bará tunk, nyugodjá l békében!
Könyves Tó th Ká lmá n (Ph 47)
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Bencé s Diákok Győri Egyesü lete
2003/ 02. sz. KÖ RLEVÉ L
KEDVES DIÁ KTÁ RSAINK !
Szeretettel é s tisztelettel köszöntünk Benneteket, Isten áldását ké rve kívánunk mindnyájatoknak jó munkát, kellemes nyaralást, jó egé szsé get é s hasznos idő tölté st.
Az idei esztendő fé lidejé ben szokásunkhoz híven tájé koztatást adunk a februári beszámoló közgyűlé s ó ta elvé gzett feladatokró l, esemé nyekrő l é s a II. fé lé v tennivaló iró l.
1. Az I. fé lé vi terveink az alábbiak szerint való sultak meg.
1.1. Január 15-é n Juhá sz Lá szló (Gy 53) volt diáktársunk
megtartotta „Mátyás Király Bé csben”, valamint „Pogány világ
Magyarországon” című elő adásait.
1.2. Február 16-án szentmisé n való ré szvé tel után Beszá moló
közgyűlés kereté ben adtunk számot egyesületünk elő ző é vi
munkájáró l.
1.3. Március 19-é n Varga Lá szló (Gy 66) törté nelemtanár sorozatában a trianoni bé kediktátum esemé nyeivel, híres-hírhedt
szemé lyisé geivel, tevé kenysé gükkel ismerkedhettünk meg.
1.4. Á prilis 2-án dr. Sulyok Elemér pannonhalmi bencé s szerzetessel közös elmé lkedé sen vehettünk ré szt a „teremté störté net – termé szettudományök” té maköré ben.
1.5. Május 17-é n a győ ri Liszt Ferenc Zeneiskola vonó szenekarának nagyszerű hangversenyé t hallgathattuk meg a
bencé s gimnázium dísztermé ben, Ró th Jó zsef zenekarvezető
vezé nyleté vel. – Ilyen rendezvé nyt már második alkalommal
szerveztünk, a ké t iskola Igazgató jának lelkes együttműködé sé vel. Látogatottsága nagy volt. Az osztatlan siker arra
ösztönöz, hogy hagyományt teremtsünk ennek az esemé nynek az iskolaé v vé ge felé .
1.6. Május 24-é n a gimnázium igazgató ságával közös rendezé sben az immár hagyományossá nemesedett összevont
é rettsé gi találkozó t tartottuk meg.
1.7. Május 31-é n a Bencé s Diákszövetsé g é s a pannonhalmi
fő apátság rendezé sé ben a szokásos országos bencé s diáktalálkozó n vettünk ré szt Pannonhalmán.
2. Lé tszámhelyzet, gazdálkodás, tagdíjfizeté s
Az é v eleji 247 fő regisztrált taglé tszámunk jelenleg 266 fő .
Remé nyeink szerint elindult egy "fiatalodási" folyamat, melyre
nagy szüksé ge van szervezetünknek.
Eddigi bevé teleink é s kiadásaink egyensú lyban vannak. Köszönjük az eddig befizető tagjainknak a támogatást. Külön
köszönet illeti azokat, akik átlag feletti összeggel támogatták
egyesületünket. Internet honlapunkon olvashatjátok a nagyobb összeggel támogató k né vjegyzé ké t.
Gazdálkodásunk é ves eredmé nye attó l függ, hogy befizeti-e
tagságunknak legalább a 90%-a a tagdíját. Ké rjük a hátralé kban lé vő ket tagdíjkötelezettsé gük mielő bbi teljesíté sé re.
Ismeretes elő ttetek a tagdíjfizeté si kötelezettsé g jelenlegi
mé rté ke: aktívaknak 2500 Ft/é v, nyugdíjasoknál: 500 Ft/é v.
Diákoktó l, bencé sektő l é s 75 é v felettiektő l nem ké rünk, de ha
anyagi lehető sé gük engedi, köszönettel elfogadjuk.
Telefonszámaink nem változtak.
Kapcsolatainkban változás lesz: a nyá ri hó napokban (szeptember 1-ig) a Jedlik teremben l é vő helyünkön csak kedden
13.30 ó rá tó l 14.30 ó rá ig tartunk ügyeletet.
Aki közületek szeretne az internettel vagy az e-mail levelezé ssel ismerkedni, fenti id ő pontokban szeretettel várjuk.
Akinek lehető sé ge engedi, figyelje a megadott címen lé vő
Internet honlapunkat, melyen egyre növekvő gyakorisággal
pontosított hírekkel, tudó sításokkal szeretné nk ellátni benneteket.

Szé kesfehé rvári szervezet
A BDSZ elnöksé ge baráti összejövetelt szervez ez é v ő szé n
Szé kesfehé rvárott, a ciszter gimnáziumban, amelyre tisztelettel meghívta Spá nyi Antal megyé spüspök urat, aki a
meghívást elfogadta. A pontos idő pontró l levé lben é rtesítjük a
Szé kesfehé rvárott é s környé ké n lakó bencé s diákokat.
Az elnökség

2003. szeptember 1. 7.
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3. A 2003. II. fé lé vi munkatervü nk
Szeptember 17. (szerda) 17.00 – Dr. Sá ry Istvá n levéltá ros:
Győ r kuruc kori emlé kei. – Helyszín: a bencé s gimnázium
Ró mer Fló ris-terme.
Októ ber 1. (szerda) – Zarándokú t autó busszal a Felvidé ken.
Az ú tiköltsé g 4.000.– Ft/fő . Lebonyolítására legalább 20 fő
jelentkezé se eseté n kerül sor. Jelentkezé s: 2003.
augusztus 10-e é s szeptember 10-e között a ré szvé teli díj
befizeté sé vel egy idő ben a Bencé s Gimnázium Jedlik
Á nyos teremé ben. (Minden kedden: 13,30 ó rátó l 14,30
ó ráig). – Indulás: reggel 7 ó rakor a 2. sz. Posta (a vasú tállomás) elő l.
November 19. (szerda) 17.00 – Pongrá cz Attila fő iskolai
tanársegé d: Magyar emigránsok Brazíliában. – Helyszín: a
bencé s gimnázium Ró mer Fló ris-terme.
December 10. (szerda) 17.00 – Emlé künnepsé g a Rákó czi
Szabadságharc 300-adik é vforduló ja tiszteleté re. A megemlé kezé s elő adó ja: dr. prof. R. Vá rkonyi Á gnes törté né sz,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. Közreműködik dr. Szabó Já nos tárogató művé sz. – Helyszín: a
bencé s gimnázium díszterme.
Rendezvé nyeinkre mindenkit sok szeretettel várunk !
Kelt : Győ rött, 2003. jú nius 20.-án
Az Egyesület nevé ben:
Dr. Tamasits Ernő (Gy 55)
Balogh Gyula (Ph 54)
elnök
titkár

Osztályfőnököm emlé ké re
Beszé lgeté sek alkalmával sokszor megemlítettem, hogy fé rfitársaim az ötvenes é veiktő l külső leg nem változnak szinte
semmit sem. Ez a megállapítás Ince atyá nkra különösen igaznak bizonyult. A mú lt esztendei é rettsé gi találkozó n is a hú sz
é vvel azelő tti osztályfő nökünk állt a katedra másik oldalán.
Gimnazistaké nt vegyes é rzelmeket tápláltunk iránta, ám az
idő bebizonyította, hogy „valamit nagyon tudott”. Ö t é vente
sorra kerülő találkozó inkró l alig-alig hiányzott valaki. Akárcsak
most, a temeté sé rő l.
Ince atya! Köszönjük az ú travaló t, köszönjük, hogy általa
emberekké lehettünk!
Ké rjük a jó Istent, hogy az örökké való Világosság fé nyeskedjé k né ki.
Krá mli Péter (Gy 82)

Rendszeres baráti összejöveteleink
Az összejöveteleknek alkalmanké nt más-más a programja. A
ré szletekrő l a rendező szervezet saját tagjainak pontos é rtesíté st küld. De a konkré t meghívó tó l függetlenül:
Minden programunkra minden bencé s diákot é s minden
ismerőst szeretettel várunk, fü ggetlenü l attó l, hol lakol, vagy
hogy egyáltalán BDSZ-tag vagy-e.
A keszthelyi szervezet: havonta az 1. hé tfőn Keszthelyen a
Margaré ta vendé glő ben (Bercsé nyi Mikló s u. 60.) 18 ó rakor; az utolsó vasárnapon pedig Zalaegerszegen
Somogy megyei szervezet: Minden hó nap 2. pé nteké n este
Kaposváron a Borostyán é tteremben
Veszpré mi szervezet: havonta a 2. csü törtök Veszpré mben.
Budapesti szervezet: havonta a 2. hé tfőn 17.00 ó rakor a Szt.
Benedek Iskola dísztermé ben, Budapest, I. ker. Fő u. 30.
„Bencé s sörözé s” Budapesten: Az 1940-estő l máig vé gzett
diáktársak közül már kb. 30 fő vesz ré szt alkalmanké nt
„egy pohár jó sör mellett” a havonta megtartott összejövetelen. Szívesen várjuk minden diáktársunkat!
A találkozó k általában a hó nap 3. hétfő jén – 2003-ban:
szeptember 15., októ ber 21., november 17., december 15.
– 19 ó rá tó l kb. 23 ó rá ig tartanak a Budapest, XI. Villányi
út 34. sz. alatti Kisvigadó é tteremben (nagyobb lé tszám
eseté n a külön teremben). Akár fé l ó rára is gyere el é s
hozd magaddal osztálytársaidat! A „dr. Né meth” né ven
foglalt hosszú asztalhoz bátran üljetek le.
Az elnökség
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„Könyvesház”
Szeghalmi Elemér (Bp 47): A magyar való ság kálváriáján –
Szent István Társulat, Budapest, 2003.
Válogatás az ismert író – műfordító – irodalomkritikus diáktársunk publicisztikai írásaibó l, író -portré ibó l. A kötet bemutatja a
katolikus sajtó é s irodalom 1945 utáni misszió ját, a kor sú lyos
küzdelmeit, kiemelten ábrázolva Mindszenty Jó zsef legendás
alakját. – (Ú j Ember, 2003.05.11. alapjá n)
Nagy Gá spá r (Ph 67): Ezredvá ltó , sűrű évek
Ha a mai magyar spirituális költé szet é lvonalát igyekszünk
kijelölni, ké t né vvel jelölhetné nk, Vasadi Péteré vel é s Nagy
Gá spá ré val.*
Lírai kifejezé smó djuk merő ben különbözik: Vasadi inkább
rejtő zködő lírikus, felolvad a mindensé gben, sokszor átté telek,
rájátszások segítsé gé vel fogalmazza meg a hívő ember modern imádságait. Nagy Gá spá r szemé lyesebb, közvetlenül
reflektál a törté nelem fordulataira, s csüggedten figyeli az
ideálok elé rté ktelenedé sé t, az ember lassú romlását.
Ezredvá ltó , sűrű évek című ú j köteté nek is valami ilyesmi az
alapé rzé se. Jó llehet, mint az Isten című költemé nyé ben írja, a
teremtett világ „Isten hatalmas verse”, „örökkévaló és tökéletes költemény”, mi azonban töké letlen olvasó i vagyunk, s egyre kevé sbé tudjuk é rtelmezni üzeneté t, s mé g kevé sbé tudunk
annak szellemé ben é lni.
Talán ez a keserű felismeré s az egyik magyarázata annak,
hogy a költemé nyekben sok szó esik barátokró l, barátságró l
é s azokró l a szellemi ösztönző irő l, kiknek emlé ké t nem szenynyezté k be az elmú lt é vtizedek. Az emlé kezé s ré vé n a költő
romlatlan anyagbó l lé vő té rfogatba lé phet, s egyfajta vé dettsé get is szerezhet, hiszen a szellemalakok test ő rké nt állnak
körülötte, s mó dot adnak arra, hogy visszaálmodja, ú jra felé pítse azt a világot, amelyben mé g é ltek, s lé tükkel bizonyították, hogy a remé nytelensé gben is van remé ny, mindig
vannak, akikbe kapaszkodhatunk.
Mé g enné l is otthonosabb, bé ké sebb menedé k az imádság.
Az utó bbi é vek egyik legszebb, legbenső sé gesebb költemé nyé t – önvallomását – írta Ima címmel:
Ima az, ami
templomi csöndben,
a lehunyt szemek mögöttiben
megtörténik –
és ima az, ami
mögött lá tszik a mécs örök fénye
és hallatszik egyetlen orgonahang,
nem innen, hanem onnan.
Ami ima, az
má r az elejétő l a végéig
megfordí
tva is ugyanaz marad,
ugyanannak szó ló szó –
és ami ima, az
mégis vá ratlanul nyí
lik ki
ég és föld hatá rá n,
aká r egy szirmos ejtő ernyő .
Nagy Gá spá r költé szeté ben meghatározó a szó szerepe, a
kimondás igé nye. Egyfajta egyé rtelműsé g az ideálja, nem a
maszatolás, a ragaszkodó többé rtelműsé g. Ez, amit törvé nynek nevez, s ezt a maga szabta törvé nyt tekinti költé szete
mé rcé jé nek.
Ha é vtizedek mú ltán fellapozza valaki A vak lá tnok monoló gjá t é s a Szigorúan titkos á llambiztonsá gi barlangrajzot, megismerheti annak a kornak a termé szetrajzát, amelyben az árulás
é s a beárulás dicső foglalkozásnak minő sült, s amelynek emlé kezeté t buzgó n igyekeznek kitörölni az egyé n é s a nemzet
emlé kezeté bő l, miközben a továbbra is é rvé nyes forgató könyv
szerint változatlan lelkesedé ssel állnak csatasorba „a mindig
egyeztető éllovas-vonalzsoldosok”, s az ideálokban hívő k ezt
a tanácsot követhetik:
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szépen becsukni
az újsá gokat
az észak-déli tengelyen talá n
éppen középen
lekapcsolni és kikapcsolni
a hangot és képet
és vá rni mosolyogva amí
g a szél
fújja a semmit
vá rni a szélcsendet… kivá rni…
de készen… !
A lelki ké szenlé t az egyik legfontosabb üzenete a kötetnek.
Figyelni a „mezcseréket”, ő rizni az emlé kezet morzsáit, visszafelé is né zni, é rintetlennek é s függetlennek maradni a nagy
rohanásban, a koncé rt tülekedő k között, akik mindig ké szek
egy kecses tornamutatványra vagy hitcseré re. Az emberhez
hozzátartozik az emlé kezete. A kereszté ny ember pedig így
inti önmagát:
Mondj egy imá t értük
mert nagyon is tudtá k
hogy mit cselekszenek
kit figyelnek
kit jelentenek
és mennyiért
bá r nagyon nehéz
az ökléndezést visszatartanod
most mégis
mondj értük egy imá t
(megérdemlik)
rá juk fér nagyon!
Egyszer vé ge lesz. A nagy színjáté knak is, az é letnek is. „Ha
marad valami – szavad – imá dkozz értem” – , írja a költő . Igen,
ez a legfontosabb. Az ima, a „legyen meg a Te akaratod”
alázata. Igazi, jelentő s költő , aki ezeket a gondolatokat elhitető en tudja megfogalmazni. Nagy Gá spá r ilyen költő .
Ró nay Lá szló
* Utánközlé s az Ú j Ember 2003. augusztus 3-i számábó l.

Szentmihá lyi Szabó Péter (Ph 63): Az erő sek gyöngesé ge. –
Szent István Társulat, Budapest, 2003.
Lelkiismereti kalauz: hívő knek megerő síté sül, hitetleneknek
szelíd meggyő zé sül – így jellemzi ismert író diáktársunk publicisztikai köteté t. A gyöngék ereje című korábbinak mintegy
folytatásaké nt megjelent gyűjtemé ny írásai – napló jegyzetek,
elmé lkedé sek, imádságok, emlé kezé sek, önvallomások –
javaré szt az Ú j Magyarország, a Napi Magyarország, hasábjain, az Ú j Ember Lelki ismeret rovatában jelentek meg. „Nem
szó rakoztatni akartam, hanem igazat mondani, Krisztus l á bnyomait keresve mindenütt”. – (Ú j Ember, 2003.05.11.)
Tomka Ferenc (Ph 60): Istenkeresé s a magyar irodalomban
(javított é s bő vített kiadás) – Szent István Társulat, Budapest, 2003.
Ezt a rendhagyó irodalomtörté netet első sorban fiatalok számára ké szítette ismert plé bános diáktársunk. Ebben a
könyvé ben a magyar irodalom – első sorban a költé szet –
legfontosabb alakjainak istenkeres é sé t, vallásos é lmé nyeit
foglalja össze. – (Ú j Ember, 2003.05.11. alapjá n)
Só lymos Szilveszter OSB (So 37): Balatonfüred-fürdő bencé s
ké zben (1743– 1949) – A Tihanyi Apátság kiadása
A könyvet Richárd atya mutatta be a májusi pannonhalmi
találkozó n.

kegyelem
mert van akinek
az is megadatott, hogy
jobb lator legyen
Molná r Tamá s (Ph 03)
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Kedves Pápai Bencé s Ö regdiákok!
1988 nyara sokunk emlé kezeté ben megmaradt, mert gimnáziumunk akkor ünnepelte fennállásának 350 é ves jubileumát.
Az elő ké születek során né hai Horvá th Já nos (Pp 40) barátunk
sziszifuszi munkát vé gzett, amikor az 1920-as é vektő l összegyűjtötte, lelevelezte az iskola volt növendé keinek adatait.
Halálát követő en felesé ge nekem adta át a gyűjtemé nyt.
1996-ban a gimnázium falán emlé ktáblát avattunk; a márványtáblán a gimnázium volt bencé s tanárainak (1802– 1948)
állítottunk kegyeletes emlé ket. Ekkor már – a reám hagyott
adatok segítsé gé vel – é n kezdtem a volt diákok megkeresé sé t, é vfolyamonké nt azoknak írva, akik nyolc é vvel korábban
osztályuk megbízottjaké nt szerepeltek. Sajnálatos mó don már
ekkor is sok helyrő l kaptam a szomorú hírt, hogy az illető
nincsen már é letben.
1996-ban mintegy 60-80 volt diák gyűlt össze; azó ta ilyen,
az egé sz inté zetre kiterjedő ünnepsé g, é vforduló nem volt.
A Bencé s Diákszövetsé g (BDSZ) – mint tudjuk – a diktatú ra
bukása után ú jjáalakult. É vrő l é vre megjelenik az Almanach,
ahol egy-egy é v esemé nyeirő l, ré gi tanárainkró l, diáktársainkró l é s a szövetsé g aktuális híreirő l olvashatunk. Megtaláljuk
benne a tagok né vsorát. Az Almanachbó l az is kitűnik, hogy
2700 körül van azon é lő öregdiákok száma, akik a szövetsé g
tagjai. Itt hívom fel a figyelmet, hogy 75 é ven felül minden
öregdiák – tagdíj fizeté se né lkül – tagja lehet a szövetsé gnek,
csupán be kell jelentkeznie a szövetsé gné l, s annak kiadványait – é vente 3 hírlevé l é s az Almanach – ingyen kapja (a
jelentkezé s címe a BDSZ hivatalos címe, lásd a 12. lapon).
Azt tapasztalom, hogy az é vek mú lásával mindinkább kötő dünk a közös mú lthoz. Ez talán az idő södő é vek esemé nytelenebb é letformájának is következmé nye.
A 2700 volt diáktárs jelentő s társadalmi sú lyt ké pvisel. A
szövetsé g vezető sé ge é lé nk tevé kenysé get fejt ki. Budapesten minden hó nap második hé tfő jé n du. 5 ó rakor összejövetelt
tartunk, ahol az elnöksé g által meghívott neves elő adó k tartanak ismerteté st munkájukró l, é letpályájukró l, aktuális esemé nyekrő l (lásd a budapesti szervezet híreit a 6. lapon). Az iskolát azó ta bencé s rend átadta a Legio Christi nevű szerzetesrendnek, az iskola nevé ben azonban a Szent Benedekre törté nő utalás megmaradt.
A körülmé nyek ú gy hozták, hogy a pápai öregdiákok ügyé ben gyakran szoktak megkeresni. Tő lem telhető en tájé koztatást adok a ké rdé sekre.
Közbevető leg jegyzem meg, hogy ez é v augusztus 31-é n
vasárnap de. ½ 12-kor tartjuk osztályunk 60 é ves é rettsé gi
találkozó ját Pápán, a volt gimnázium é pületé ben. Korunkra é s
az egyé b körülmé nyekre tekintettel mostanában é venké nt
tartjuk az effajta találkozó t.
További közbevető leges megjegyzé sem: Az elő ttünk vé gzett
osztályok közül ké t esetben is azt tapasztaltam, hogy akár
fatális té vedé s, akár é rdektelensé g miatt az é rintett osztályok
tagjai közül alig egy-ké t fő jelent meg. Elő fordult az is
(Pannonhalmán), hogy a megjelentek a viszonylag nagy
forgalomban é s té rsé gben nem találták meg egymást.
Mindeme fent mondottak juttattak arra a gondolatra, hogy
jelen körlevelemet megírjam (é s postán is elküldjem) azoknak,
akik az elő ttünk vagy mögöttünk vé gzett osztályokbó l töltik be
az osztálymegbízotti tisztsé get, vagy esetenké nt akár szemé lyesen, akár telefonon kapcsolatot tartunk. Ezeket a di áktársakat – é s rajtuk keresztül osztálytársaikat is – ezennel szeretettel meghívom a jelzett saját osztálytalálkozó nkra Pápára, ez
é v augusztus 31-é re, vasárnap dé lelőtt ½ 12-re. A találkozó
a gimnázium elő tt, ill. a gimnázium é pületé ben lesz. Gruber
Marianna igazgató nő vel az idé n is beszé ltem, minden é vben
lehető vé teszi bejutásunkat, é s a ré gi alma materben a kötetlen beszé lgeté st.
A program meglehető sen egyszerű: kötetlen beszé lgeté s,
majd ½ 1 körül elmegyünk ebé delni. A pápaiak eseté ben az
ebé d feltehető en nem esedé kes, mert haza is té rhetnek,
ugyanú gy azoknál sem, akiknek elő bb el kell távozniuk.
Mindebbő l az látható , hogy külső sé gek né lküli baráti beszé lgeté st ké pzelek el, s ott meg tudnánk beszé lni, hogy ilyen,
több osztályt é rintő találkozó knak van-e lé tjogosultságuk.
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A gondolat már é vek ó ta é rlelő dött bennem, s ez tovább
erő södött az elmú lt é vek jelzett, balszerencsé s találkozó i
láttán. Egyszersmind hallottam, hogy a gödöllő i premontrei
öregdiákok is ílyké ppen, tehát több osztály számára tartják
é venké nt a találkozó ikat.
Telefonon, e-mail-en megtalálható vagyok: szerencsé mnek
tartanám, ha e levelem valamelyes visszhangot keltene a
hajdani közössé g tagjaiban.
Szeretettel köszöntelek Benneteket
Harsá nyi Lá szló (Pp 43)
Címem: 1025 Budapest, Vé rhalom u. 43.
– Tel/fax/üzenet: 326-7224
– E-mail: m125.harsanyi@axelero.hu

Életszeletek – szervezeteinkről
A Keszthely-zalai szervezet áprilisi összejövetele 12-é n volt.
Bencé sdiák-szentmisé vel kezdő dött a keszthelyi Magyarok
Nagyasszonya templomban. Ezt követő en a várvölgyi születé sű Olasz Ferenc filmrendező (filmjeit első sorban a Duna-televízió műsorábó l ismerhetitek) tartott elő adást a Fő té ri plé bánia hittantermé ben, ahol dr. Léber Mihá ly (Ph 66) esperesplé bános diáktársunk a házigazda.
Major Zsolt (Ph 77) Benkő Zoltá n (Gy 84) Fentő s Attila (Gy 85)
alelnök
elnök
alelnök
Fiú k!
1. Sokan hallottatok ró la, vagy van, aki járt is már közületek
Zalaapátiban, az ő si zalavári bencé s apátság szé khelyé n
(ami egyú ttal Miksa atya szülő faluja is). A barokk apátsági
templom mé g felú jításra szoruló állapotában is szé p, a templom kriptája bencé s szerzetesek földi maradványait ő rzi.
De van más é rdekessé ge is a falunak: A gyönyörűen rendbe
hozott egykori Szentiványi-kasté lyban cseré pkályha-mú zeum
van. A faluban jó konyhájú vendé glő k, a közelben pedig az
ú jonnan é pült, de már híres kehidai termálfürdő (szinté n bencé sdiák kötő dé sű).
Mindez együtt egy jó tavaszi kirándulás cé lja lehetett. Május
24-é n gyermeknap volt Zalaapátiban, amelynek a kereté ben
az egykori bencé s diák polgármester, Vincze Tibor (Gy 84)
nyitotta meg a falu első játszó teré t.
Minden é pen (é s é ppen) arra vető dő bencé s diákot, családjával együtt szívesen láttak é s látnak máskor is!!!!
2. Antal Géza (Ph 66) é s Endrő di Istvá n (Ph 63) a Tolna
megyei szervezettő l szó lt, hogy 2003. jú nius 1-jé n vasárnap
este dr. Vá rszegi Asztrik fő apát-püspök ú r szentmisé t mutatott
be Szekszárdon a belvárosi plé bániatemplomban. Az ő megjelené sé t a templom é píté se 200. é vforduló ja ünnepsé gsorozata alkalmábó l a bencé sek é s Szekszárd közös „gyökerei”
indokolták.
3. Esztergomban május 17-é n Szoleczky Ferenc (Eg 46) é s
dr. Boromisza Tibor (Eg 45) idé n is megszervezte az egyes
osztályok kerek é vforduló itó l független „teljes összejövetelt”.
A ré gi gimnázium dísztermé ben gyűltünk össze, emlé klapokat adtunk át a 60, 65 é s 70 é ve é rettsé gizett barátainknak,
majd Bessey Lá szló (Homor Kálmán, a munkatárs) é s Faber
Mikló s (Beszámoló a BDSZ é leté rő l) elő adását hallgattuk
meg. A ferences templomban r é szt vettünk a szentmisé n, é s a
Má ria Valéria-hí
d megtekinté se után közösen ebé deltünk a
szigeti Hotel-Esztergom-ban.
Nagyon jó l sikerült, majdnem százan voltunk!
É rdekessé gké nt megtudtuk: 1948-ban a bencé s gimnázium
Legá nyi Norbert OSB fizikatanár vezeté sé vel az esztergomi
bazilika kupolájában megismé telte a Foucault-inga kísé rletet.
Az összejövetelen ré szt vett Horogi Ottó (Eg 40) nyugdíjas
kő faragó mester diáktársunk is, aki a Gellé rt-hegyen, a Sziklakápolna feletti 6 mé teres feszületet faragta.
Szalai Béla (Ph 58)
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Nekroló g Ruttmayer Ince OSB halálára
Excellenciá s Püspök-Fő apá t Ú r! Excellenciá s Püspök Atyá k!
Fő tisztelendő Paptestvérek! Kedves Csalá dtagok és Rokonok!
Kedves bencés Diá ktá rsaim! Krisztusban kedves Testv érek!
Megillető dött lé lekkel állok most e koporsó mellett, mert nem
ide ké szültem. Ugyanis Karácsony elő tt né hány nappal kaptam egy levelet Ince atyátó l, amelyben ké rt, hogy vállaljam el
2003. jú nius 29-é n tartandó aranymisé jé n az ünnepi szó noklatot. Tehát nem siratni, hanem ünnepelni jöttem volna. Most
mé gis ú gy é rzem, hogy bár emberileg e haláleset szomorú sággal tölt el mindnyájunkat, mé gis ünneplünk é s örvendező
szívvel vagyunk itt e koporsó körül. Ö rülünk é s hálát adunk
Istennek, hogy Ince atyát ismerhettük, hogy ő t nekünk adta.
Nem kívánok itt elhunyt testvé rünkrő l dicshimnuszt zengedezni, mé gis szeretné k é leté nek egy olyan mozzanatára rávilágítani, amely mindnyájunknak pé ldát, bátorítást ad saját é letünkre vonatkozó an. Az elő ttünk járó k é letpé ldájára ugyanis
nagy szüksé günk van! Ince atya papi, szerzetesi é leté nek legszembetűnő bb jellemző je a lelkiismeretes kötelessé gteljesíté s, a rendkívüli elkötelezettsé g é s a hűsé g volt.
Már hivatásának elindulása is rendkívülinek mondható .
1948. augusztus 6-án öltötte magára a szerzetesi ruhát. 1948ban, amikor az ateista diktatú ra már megkezdte tobzó dását
Magyarországon. 1953-ban szentelté k pappá. Ezek a dátumok önmaguké rt beszé lnek. Egy olyan hivatás elindulását sejtetik, amely nem a kor szokásaibó l, társadalmi elvárásokbó l,
hanem az Istentő l való megszó lítottság mé ly é lmé nyé bő l született. Ettő l mé g a kor politikai megfé lemlíté sei sem tudták
eltántorítani. Papszentelé se után csak hat é vvel ké ső bb té rhetett vissza a rend közössé gé be, hogy tanári diplomát szerezve
szolgálja Istent diákjai tanítása által. S ezt tette é vtizedeken át
kitartó an, nagy szorgalommal, hozzáé rté ssel é s hűsé ggel.
Az Ince atya halálhíré rő l szó ló gyászjelenté s szentírási
idé zete találó an fejezi ki mindnyájunk remé nyé t: „Hisszük,
hogy az irgalmas Isten megadja neki a h űsé ges szolga jutalmát, é s hallhatja: ’Jó l van te hűsé ges é s deré k szolga, menj
be Urad örömé be’” (Mt 25,21). Ince atya é lete számunkra a
rendíthetetlen, hűsé ges szolgálat pé ldaké pe. Ma, amikor sokan ké tkedve beszé lnek a hűsé grő l, egyenesen lehetetlennek
tartva azt a modern é let körülmé nyei között, különösen is szeretné m elhunyt tanárunk é leté bő l kiemelni ezt a mozzanatot.
Sok kortársunk ú gy gondolja, é rzi, hogy aki elkötelező dik
valami vagy valaki mellett, az kiszolgáltatottá, rabbá teszi saját
magát. De ú gy gondolom, hogy aki így vé lekedik, az mé g nem
ismeri a szeretetet. A szeretet termé szeté bő l fakad ugyanis az
elkötelező dé s vágya. Az elkötelező dé s, a hűsé g tehát a szeretetre é pül. Akit ugyanis egyszer megé rint a valami vagy a valaki iránti szeretet é rzé se, az nem tud többé másra gondolni,
mint hogy é leté t adja oda annak, amit vagy akit szeret. Ezé rt
ké sz mindenkor é s minden körülmé nyek között áldozatok árán
is szeretve szolgálni. Ez több mint puszta kötelessé gteljesíté s.
Ezt a többletet é reztük mi, diákjai, Ince atya szolgálatában is.
Ez a szeretet hatotta át hozzánk való viszonyát, amelyet
idő nké nt bár szigornak é reztünk, utó lag ké tsé g né lkül állítjuk,
hogy ez az irántunk é rzett felelő ssé gteljes szereteté nek megnyilvánulása volt. Ké pes volt erre a szeretetre minden csal ó dás é s sikertelensé g ellené re is, mert az önké nt vállalt elkötelezettsé gé t, mint jó pap é s szerzetes, rendszeresen megú jította az istenszeretetben.
Mivel emberi kapcsolataink nagyon t öré kenyek, felvető dik a
ké rdé s, vajon mi erő síti az emberi elkötelező dé st é s hűsé get?
Olyan nehé z ő rizni a kezdeti lelkesedé st é s kitartani ígé reteinkben. Vajon hogyan tudja az ember fel ülmú lni gyengesé geit
ezen a területen? Embernek ez lehetetlen, de Isten seg ítsé gé vel lehetsé ges. Az Istenbe vetett hit a hűsé g forrása. A kinyilatkoztatás meggyő z bennünket arró l, hogy Isten felté tel né lkül
hűsé ges. Ha az ember is kitart az Isten mellett, akkor minden
nehé zsé g közepette is, a lelki söté tsé g idő szakain is átsegíti
ő t a hit. Különösen pedig akkor erő södünk hűsé günkben é s
kitartásunkban, ha elhisszük az Isten Fiának tanítását, hogy ti.
Isten hűsé ge nagyobb, mint az ember hűtlensé ge. Isten szereteté nek ugyanis egyik legfontosabb jellemz ő je az irgalom. Ebben az isteni irgalomban remé nykedve ké rjük most Mennyei
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Atyánkat, hogy törölje el elhunyt testvé rünk emberi gyarló ságbó l elkövetett bűneit, é s adja meg neki hűsé ges szolgálata
jutalmát, az örök é letet.
Ince atya é lete bizonyosság arró l, hogy a Krisztus melletti
hűsé g szabaddá tesz bennünket az egyre több ember iránti
szeretetre. Szabaddá tette ő t is arra, hogy mindig ké szsé ggel
adja é leté t mások szolgálatára. Tette ezt mindig vonakodás é s
ingadozás né lkül. Adjon Isten ezé rt neki százszoros jutalmat!
Meg kell mondani, hogy diákké nt nem nagyon tárta fel elő ttünk lelké nek, é rzé svilágának mé lysé geit. Papi lelkületé nek
gazdagságát igazán csak ké ső bbi találkozásaink alkalmával
ismerhettük meg. Mindig nagy szeretettel fogadott benn ünket,
é s osztogatott lelké nek kincseibő l. Így ismerhettük meg azt is,
hogy milyen mé ly tisztelettel viseltetett a Boldogságos Szűz
Mária, é gi É desanyánk iránt. A Szűz Anya iránt viseltetett
szeretete mé g inkább erő síthette az ő Isten iránti hűsé gé nek
mé lyülé sé t. Hiszem, hogy nem vé letlen az, hogy a Fatimai
Szűz Anya emlé knapján, január 13-án szó lította ő t magához
az Ú r. Az Istenanya közbenjárása által adjon Isten elhunyt
tanárunknak bé ké t é s örök é letet! – Á men!
Dr. Veres Andrá s (Gy 78) püspök

Nem jó már idelenn
Nekem már idegen
ez a mai Világ.
Hol van a Szeretet,
hol vannak a bölcső t
ringató Anyák?
Hol vannak a hálás
gyerekek, unokák?
A nagymama mesé i,
a szé p esti imák?
Hol vannak a vidám
családi találkozások
a grundok é s zsibongó
lelkes diákok?
Hol vannak a cigányok,
tisztaszemű lányok,
szárnyaló szerenádok?
Az önzé s é s a pé nz
uralja a Világot,
megöli a szívet,
ellopja az álmot.
Dr. Nedeczky György (Bp 36)

Kedves kü lföldön é lő Diáktársam!
Ké ré setekre megjelölök ké t olyan bankszámlaszámot, mely
rendelkezik IBAN azonosító val. Mindké t számla a Diákszövetsé g hivatalos számlája, ezé rt szabadon választhattok, hogy
melyikre kívántok utalni. Az átutalásra minden esetben írjátok
rá, hogy a té telt a bencé s Diákszövetsé gnek utaljátok.
1. számla
Kereskedelmi é s Hitel Bank Rt.
Cím: H-1051 Budapest, Vígadó té r 1
IBAN szám:
HU76
Számlaszám:
1040 3356 3350 0155 0000 0000
SWIFT kó d:
OKHBHUHB
2. számla
Budapest Bank Rt.
Cím: H-1132 Budapest, Nyugati té r 4-5.
IBAN szám:
HU09
Számlaszám:
1010 3104 3966 1522 0000 0004
SWIFT kó d:
BUDAHUHB
Ké rlek, hogy a megjegyzé s rovatban lehető sé g szerint tüntessé tek fel a BDSZ-azonosító tokat (küldemé nyeinken a címké n
lé vő nyolcjegyű számot), valamint osztályotok é rettsé gijé nek
é vé t.
Diáktársi üdvözlettel:
Budapest, 2003-05-07
Horá nyi Má rton (Ph 83)
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„Hortus medicus” – „Gyó gynövé nykert”
– A 2003. é vi kiállítás a Pannonhalmi Főkönyvtárban –
Bár a 2003. é vhez nem kötő dik jelentő s jubileum, mé gis bemutatjuk a Fő apátság egy jelentő s tradíció ját, a gyó gyászatot.
A közé pkorban a monostorok ré szt vettek a környé k betegeinek gyó gyításában. A gyó gyító szerek ké szíté sé hez a gyó gynövé nyeket a szerzetesek maguk termesztetté k é s gyűjtötté k.
Pannonhalmán is volt „infirmarium", a betegek gondozásának
helye, é s hozzá tartozó „hortus medicus", gyó gynövé nykert.
A 17. é s a 19. század között a monostorban működő gyó gyszeré sz é s sebé sz testvé reknek nem csak a neve maradt fenn
(Edel Demjén; Reisch Elek; Kiss Demjén; Monni Luká cs),
hanem szakkönyveiket, ké ziratos receptura-gyűjtemé nyeiket
is megő rizte ké zirattárunk é s könyvtárunk.
A Hú své ttó l Szent Márton ünnepé ig nyitva tartó kiállítás a
Fő könyvtár nagytermé ben látható . Vitrinekben tárgyi emlé kek,
továbbá 24 tabló ábrái é s leírásai engednek bepillantást a
mé g tudományos feldolgozásra váró hagyományunkba.
A kiállítás nem csak a mú lt emlé keit mutatja be, hanem a
ré gi receptek alapján pár é ve forgalomba hozott pannonhalmi
gyó gyteáknak é s a Szent Márton gyó gynövé nylikő rnek receptjé t, ill. ké szíté sé nek folyamatát is.
Napjainkban egyre többen fordulnak bizalommal a term é szetes gyó gymó dok é s ható anyagok alkalmazása felé . A
növé nyvilág gyó gyító kincsé t, fő ké nt egé szsé gmegő rző cé llal,
a fizikai teljesítő ké pessé g fenntartására vagy a termé szetes
vé dekező ké pessé g fokozására vesszük igé nybe.
Kiállításunkkal nem csak egy ú jjáé ledő hagyományt kívánunk bemutatni, hanem a termé szetes gyó gymó dokba vetett
bizalmat is szeretné nk erő síteni.
Cirill atya (Ph 77)

Az aacheni dó m magyar kápolnája
Ü dv, mindenkinek!
Valamikor mú ltkorában szó volt Aachenrő l, illetve magyar
vonatkozásairó l. Hú gomé k é ltek ott rövidebb ideig, tő lük kaptam ezt a leírást, mely idé ntő l a dó mban magyarul is kint van,
mint ismertető . Ő k fordították, ottani felké ré sre, a né met ismertető alapján.
Palá sty Istvá n (Ph 85)
AZ AACHENI DÓM MAGYAR KÁ POLNÁ JA
AACHEN – MAGYARORSZÁ G:
EGY BARÁ TSÁ G TÖ RTÉ NETE
Ennek az országhatárokon tú lmenő baráti kapcsolatnak nagy
mú ltja van, az 1367-es é vre nyú lik vissza. Ebben az é vben
szentelté k fel az aacheni dó m magyar kápolnáját.
I. (Nagy) Lajos (1342-1382) Lengyelország é s Magyarország
királya ekkor é pítteti meg gó tikus stílusban a kápolnát, amely
ké t lelkipásztorával a Magyarországró l é rkező zarándokok lelki
gondozását szolgálta. 1370-ben Nagy Lajos király a kápolnát
nem az egyházra bízta, hanem az aacheni polgármesternek
é s a városi tanács tagjainak adta át. Ugyancsak ő látta el a
kápolnát az egyházi szertartáshoz szüksé ges kegyszerekkel,
amelyekbő l a dó m kincstárában a mai napig is megtekinthet ő
né hány é rté kes emlé k: három ezüst-zománc ikon, egy ezüst
gyertyatartó , palástcsatok, ereklyetartó k a magyar nemzet
első három szentjé nek, Szent Istvánnak, Szent László nak é s
Szent Imré nek ereklyé ivel. Az adományok mindegyike a király
címeré t viseli.
A zarándoklatok eredete egy, az egé sz országot sú jtó szerencsé tlensé ghez kötő dik. A pusztító é hínsé g idejé n, 1307ben, egy magyar bíró sági íté let tette kötelező vé az aacheni
zarándoklatot. 1357-ben a magyar kir ályné 700 lovas kísé reté ben vonult Aachenbe a Boldogasszonyhoz. A korabeli kr ó nikák csaknem 5000 további zarándokró l számolnak be, akik a
birodalom legnyugatibb városát felkeresté k.
Aacheni források a zarándoklat eredeté t mé g korábbra,
Magyarországnak a II. Henrik császár (1002-1024) uralkodása
alatt bekövetkezett kereszté nnyé válásával hozták kapcsolatba. Mindenesetre bizonyított té ny, hogy az aacheni dó m a
magyarok számára nemzeti kegyhely lett.
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A magyarok zarándoklatai Aachenbe hozzájárultak a ké t né p
között a kapcsolatok kiszé lesíté sé hez. Nagy Lajos király – az
aacheni dó mnak, mint a zarándoklatok cé ljának egyé rtelmű
kihangsú lyozásával – az aacheni polgároknak messzemenő
kereskedelmi kiváltságokat biztosított. Az aacheni zarándoklat
hozzájárult a ké t ország közötti é vszázados baráti kapcsolatok
alapjainak megteremté sé hez.
A 18. században a magyarok é rdeklő dé se ú jbó l az aacheni
dó m magyar kápolnája felé fordult. 1746-ban a magyar Morocz tábornok egy ú j oltárt adományozott a kápolna számára,
é s egyben az 1656. é vi tűzvé sz ó ta rossz állapotban lé vő
gó tikus kápolna ú jjáé píté sé t is szorgalmazta. A híres aacheni
é pítő mester, J.J. Couven (1701-1763) sikertelen k ísé rlete után
1756. jú lius 5-é n került sor az ú j stílusú kápolna alapkő -leté telé re. 1767. szeptember 15-é n már megtörté nhetett a kápolna
felavatása. Az ú j tervek a milanó i J. Moretti é pítő mestertő l
származtak, a stukkó díszíté st é s a nemzet szentjeinek szobrait Pozzi é s Petondi, mannheimi udvari stukk ó mesterek
ké szítetté k. Moretti sallangmentes kápolnája az egyetlen pé ldája a ké ső -klasszikus, XV. Lajos korabeli francia st ílusnak
Aachenben. A kápolna felső , külső párkányán látható magyar
címer, valamint a kettő s kereszt a tető n felhívják a figyelmet: A
magyarok sok é vszázados aacheni zarándoklataira emlé keztető műemlé kkel állunk szemben.
1778-ban, a felvilágosodás korában uralkodó II. Jó zsef császár rendeleté re a magyar zarándokutakat betiltották. A magyar kápolna többé már nem a magyar zarándokok ú ticé lja,
akik az „Acheni Szentanyához” vándoroltak, hanem az aacheni dó mot szolgálja szentsé gtartó kápolnaké nt.
Felté telezhetjük, hogy a kápolna – mint az Aachen é s
Magyarország között fennálló különleges kapcsolatok jelk é pe
– a jövő ben kitüntetett figyelemben ré szesül.
Az aacheni magyar kápolna rövid törté nete
1342–1382 Nagy Lajos Magyarország é s Lengyelország
királya
1367 Írásos adat az aacheni magyar kápolna felszentelé sé rő l
1656 A nagy aacheni tűzvé sz: a gó tikus stílusú é pítmé ny
összeomlással fenyeget
1747 Megbízás J.J.Couven-nak a gó tikus kápolna lebontására
1748 Az ú j kápolna első alapkő -leté tele
1750 Hiányosságok a kivitelezé sben (statikai hibák)
1754 A már megé pült falak visszabontása
1756 A második alapkő leté tel. É pítő mester: J. Moretti
1767 Az ú j kápolna felavatása é s az első renoválás a boltívben keletkezett vízkárok miatt
1776 II. Jó zsef császár betiltja az aacheni magyar zarándoklatokat
1776–1807 A kápolna é pületé nek állaga romlik, a javítás
elmarad
1807 A kápolna gondozása az egyház hatásköré be kerül
1945 Háború s károk – átmeneti állagó vó javítás
1989 A külső homlokzaton komoly károk mutatkoznak
1991–1994 A kápolna teljeskörű restaurálása
Kedves Barátaim!
Köszönöm é rdeklő dé steket, mindazoknak szó lva, akik maguké vá tetté k az aacheni kápolna törté neté t é s jelené t.
Itt nem csak a kápolnáró l, zarándokhelyrő l, hanem sokkal
lé nyegesebb törté nelmi esemé nyekrő l van szó : Euró páró l.
A Ti jövő tök egybefűző dik Szent Királyaink mú ltjával, a
közös kulturális alapokkal, melyek nem a szl ávoktol eredtek.
Vallási kultú ránk é s hagyományaink eredete é s közössé ge
nyugatró l keletre így tűnik szemünkbe.
Ké rlek Benneteket, foglalkozzatok egy keveset Albertus
Magnusszal (Nagy Szent Albert), bizonyára ott is található k
Szt. István, Aachen– Köln é s a magyar törté nelem közötti
kapcsolatok. Sajnos Magyar-Földön nem igen ismeretes a
né met törté nelem, legalábbis az é n idő mben errő l nagy
hallgatás volt.
„… Gellérttő l nyertük, hogy jó lett a Nemzet,
Á ldjuk a Szentet!… ”
Baráti üdvözletem a távolbó l:
Dr. Paulovits Imre (Bp 51)
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Terü leti szervezeteink

„Vajh hol van lakásuk?”

A * - gal jelöltek önálló jogi szemé lyisé gű egyesületek. – [Rövidíté s]

Aki tud ró luk, szó ljon. Ké rem, címváltozásotokat azonnal jelentsé tek. Jelenleg 85 cím hibás. A listát naponta helyesbítem, mé gis minden alkalommal sokat – legutó bb vagy 25-t –
elköltözés stb. miatt visszahoz a posta, így a hiba mindig
„ú jratermelő dik”. – Köszönöm az eddig is sok visszajelzé st!
Dr. Könyves Tó th 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
Auer Tibor
Bálint Aladár
Bandinter Tamás
Bánsági Bé la
Bartha Gábor
Bata Nándor
Bé kány Tamás
Bitskey Gábor
Bonta Kálmán
Borsos László
Böröcz László
Breglovics Tamás
Bujdosó Gé za
Bükkfalvy János
Czömpöly Tamás
Csala Benedek
Cseh Gellé rt György dr.
Csermely Szabolcs
Dobó Ferenc Tibor dr.
Dovicsák Tamás
Draskovics Tibor dr.
Fábián Jó zsef dr.
Gló ner Csaba
Györgyi János
Harkay János
Hauberl Gergely László
Horváth Jó zsef dr.
Horváth Sándor
Kassai Lajos
Keszthelyi Gyula
Kocsis András
Kovács Ferenc
Lajkó Károly dr.
László G. Farkas dr.
Lelkes Pé ter
Lengyel Antal sac.
Makay László
Markovits Ferenc dr.
Melegh Attila László
Mé száros Jó zsef
Mező György
Mihályi Levente
Miló Mikló s gk. pap

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

Né v, vé lt gimn., é v é s szervezet

99 Sz
48 Gy

Nagy Endre dr.
Nagy Zoltán
Né meth András
Né meth Barnabás
70 Bp Né meth Ernő
90 Sm Né meth István
Zc
Né meth Jó zsef dr.
80 Bp Novák Á rpád
Ohetring Pál
Kh Ő sz István
98
Padeczky Jó zsefné
67 Sz
Pál Jó zsef dr.
54 Gy Pálhegyi Sándor
65 Bp Paló cz András
94 Se Pé k Győ ző
56 Gy Pó lik Sándor
92 Pe Rácz Mikló s
74 Vác Rentenher I. dr.
52 Cs Ruzsics Balázs dr.
82 Vp Sallai Gé za
46 Bp Sivadó Mikló s gk. pap
78 Bp Solté sz László
89 Km Somogyi György
75 Db Stánitz Rudolf dr.
66 So Stifner Gábor dr.
98 Bp Sugár Mikló sné
76 Gy Szalay Bé la dr.
94 Sz
Szó rád Antal
42 Bp Sztankay Á rpád dr.
64 Gy Tihanyi Sándor
76 Bp Tó th János
38 Gy Török Lajos Sándor
66 Dm Ú jj Írisz dr.
34 Fk
Vámossy Bé la
63 Zc
Vannay-Skody Tamás
62 Dm Varga Gyula dr.
48 Bp Varga Mikló s dr.
65 Gy Vité z Né met Ádám dr.
46 Vp Vité z Zoltán
66 Vp Wilhelm Gyula
84 Db Zelecsé nyi Bé la
94 Ny Zseli Mikló s dr.
68 Ny
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Ph
Gy
…
…
Gy
Ptl
Ph
Ph
Ptl
Ph

60 Bp
65 Gy

Bp
Gy
…
Ph
Ph
Gy
…
…
Gy
Ph
Ptl
Ph
Gy
Ph
Ptl
Ph
Ko
Ph
Gy
…
Ph
Ptl
Gy
Gy
Gy
Gy
Bp
Gy
Bp
…
Ph

35
87

82
96
88
80
63

73
98
93

Gy
Dm
Dm
Vp
Gy
Bp
Bp
Bp
Sz
Gy
Ny
Km
Gy
Zc

85 Bp
80 Ny
Ny
68 Vác
82 Gy
73 Tb
Kg
64 Gy
41 Bp
74 Db
79 Bp
Vp
57 Gy
Gy
82 Bp
86 Bp
77 Gy
85 Sz
44 Bp
71 So
48 Bp
94

Keressü k legidő sebb – nem csak tagtárs – é lő diáktársainkat.
Nyilvántartásunkban Karlovitz Béla (Pp 23) a legkevé sbé
fiatal. Kedves Barátunk, Isten é ltessen, áldjon! – Mindannyiotoktó l várjuk ez ügyben ú jabb jelzé seiteket, bejelenté seiteket.
Az elnökség (KTK címé n)

Hivatalos címü nk
MINDEN nekünk (azaz a BDSZ-nek, elnöksé gé nek, adminisztráció jának stb.) szánt kü ldemé nyeteket ide kü ldjé tek:
BDSZ Hűvösvölgyi Dokumentáció s Helyi Szervezete
2083 Solymár, Terstyánszky u. 10.
Horá nyi Má rton (Ph 83): 30/964-6632, 26/360-810 (fax is)
Bogná r Melinda ügyvivő : 1/391-1413 (fax is)
e-mail: auditkft@mail.datanet.hu

BDSZ Bácskai Szervezete [Bá]
6500 Baja, Szeremlei u. 20.
79/321-028, 30/488-0470
Vancsura László (Ph 84)
BDSZ Budapesti Szervezete [Bp]
1085 Budapest, Jó zsef krt. 43.
1/266-6750
Ember Károly (Bp 51)
BDSZ Debreceni Szervezete [Db]
4026 Debrecen, Jó kai u. 22.
52/446-186
Dr. Surányi Bé la (Ph 61)
BDSZ Dé lkelet-magyarországi Szervezete [Dm]
6722 Szeged, Boldogasszony sugárú t 13.
62/310-753
Rákos 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 Tállya, Rákó czi u. 37.
47/398-118
Dr. Só ja Szabolcs (Ph 58)
BDSZ Fővároskörnyé ki Szervezete [Fk]
1211 Budapest, Kossuth L. u. 24. 8/35.
1/277-2186
Kovács Dezső (CS 51)
*BENCÉ S DIÁ KOK Győri Egyesülete [Gy]
9021 Győ r, Á rpád 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 Zoltán (Gy 84)
BDSZ Komárom-Esztergom megyei Szervezete [Tb]
2800 Tatabánya, Bé la király krt. 20. I.2.
34/334-973
Domnanovich Tamás (Kg 49)
BDSZ Kőszegi Iskolaszervezete [Kg]
9730 Kő szeg, Bajcsy-Zs. u. 19.
94/360-223
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
BDSZ Nyíregyházi Szervezete [Ny}
4400 Nyíregyháza, Tompa M. ú t 17. fszt. 2.
42/316-812
Gondos Lajos (Ph 57)
*BENCÉ S DIÁ KOK Pé csi Egyesülete [Pe]
7621 Pé cs, Perczel M. u. 35.
72/326-768
Hábel János (Ph 82)
BDSZ Piliscsabai Szervezete [Pp]
1125 Budapest, Mátyás király ú t 47.
1/466-7615
Dr. Maró th Mikló s (Ph 61)
BDSZ Somogyi Szervezete [Sm]
7523 Kaposfő , Kossuth L. u. 163.
82/477-187, 30/9793-109
Dr. Antal László (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, Deák F. u. 30.
25/235-020
Kovács János (Ph 86)
BDSZ Szentendrei Szervezete [Se]
2000 Szentendre, Szarvashegy 5.
26/310-911, 310-318 fax Dr. Kovács Attila (Ph 55)
BDSZ Szombathelyi Szervezete [Sz]
9700 Szombathely, Deák F. u. 51.
94/317-793, 313-275 fax Harangozó Bertalan (Gy 73)
BDSZ Tolna megyei Szervezete [To]
7720 Pé csvárad, Plé bánia
30/574-836
Antal Gé za sac. (Ph 66)
7100 Szekszárd, Kő rösi Csoma Sándor u. 32.
74/314-364, 20/423-517 ügyv. e.: Endrő di István (Ph 63)
BDSZ Váci Szervezete [Vác]
2600 Vác, Gerle u. 26.
27/313-072
Laczus Gé za (Ph 58)
*BENCÉ S DIÁ KOK Veszpré m Megyei Egyesülete [Vp]
8200 Veszpré m, Varga u. 4/c
88/425-933, 401-366 este Bischof Pé ter (Ph 75)
BDSZ Hűvösvölgyi Dokumentáció s Helyi Szervezete [HD]
2083 Solymár, Terstyánszky u. 10.
26/360-810 este (fax is), 30/964-6632 Horányi Márton (Ph 83)
1/391-1413 (fax is)
Bognár Melinda
e-mail: auditkft@mail.datanet.hu
Kiadja a Bencé s Diákszövetsé g, felelő s Faber Mikló s, a BDSZ elnöke.
Szerkesztőbizottság:
Deli Gergely, Feiszt György, Krá mli Péter, Szikora Jó zsef,
olvasó - é s technikai szerkesztő : dr. Könyves Tó th Ká lmá n,
fő szerkesztő : dr. Scherer Norbert
Nyomta a Komp Nyomda, Budapest, XIII. Tel.: 329-7655

