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A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE
Karácsony Tihanyban
Az é jfé li misé n a kórus alatt sokan állnak. Olyanok is, akik
máskor talán nem jö nnek a templom felé . Tudunk-e hálásak
lenni? Tudunk-e ö rü lni az ajándé knak? Tudatosítjuk-e, hogy
ajándé kkal tele az é letü nk, nekü nk, panaszkodó embereknek?
A napokban é rkezett egy szö veg, a beszé dnek ez az alapja.
„Ha a hű tődben van ennivalód, tető a fejed felett, ruhá d,
hogy felö ltö zz, é s egy á gy, ahová lehajthatod a fejedet, akkor
gazdagabb vagy, mint a vilá g lakossá gá nak a 75 %-a.
Ha van egy kis pé nzed a bankban, egy kevé s a pé nztá rcá dban, s né há ny fillé red a porcelá nmalacká dban, akkor
ahhoz a 8 %-hoz tartozol, akik a leggazdagabbak a vil á gon.
Ha ma reggel inká bb egé szsé gesen é bredté l, mint betegen,
akkor sokkal jobb helyzetben vagy, mint az az egy milli ó, aki
nem fogja megé rni ennek a hé tnek a vé gé t.
Ha sohasem é lted á t a há ború szö rnyű sé geit, a bö rtö n
magá nyá t, a kínzókamra szenvedé seit, vagy sosem gyö tö rt az
é hsé g, akkor sokkal jobb a helyzeted, mint 500 milli ó embernek a fö ldö n.
Ha el tudsz menni a templomba ané lkül, hogy zaklatá snak,
letartóztatá snak, kínzá snak lenné l kité ve, akkor szerencsé sebbnek mondhatod magad, mint egymilli á rd ember a vilá gon.

Ha szüleid é lnek, é s mé g mindig há zassá gban, akkor ritkasá g szá mba menő ember vagy, itt, a mi orszá gunkban is.
Ha mosolyogva felemeled a fejedet é s kö szö netet tudsz
mondani, akkor szerencsé s kivá lasztott vagy, mert ugyan
sokan tudná nak kö szö netet mondani, mé gsem teszik meg.
Ha meg tudod fogni valakinek a kezé t, megö lelni vagy vá llon
veregetni valakit, akkor szerencs é s vagy, mert é rinté sed
gyógyító hatá sú .
Ha pedig ezt elolvasod, akkor k é tszeresen is rá d mosolygott
a szerencse: mert valaki gondolt rá d, s rá adá sul szerencsé s
csillagzat alatt születté l, mert tö bb milliá rd ember a vilá gon
mé g csak olvasni sem tud.”
Batholomaiosz pátriárka fü stö lő je csö rö g a csengettyű kkel…
Szívesen használom, mert jelké p számomra. Kelet é s Nyugat
találkozott é s találkozik itt nálunk, Tihanyban. Ma is.
Siófokról, Veszpré mbő l, a kö rnyező telepü lé sekrő l is jö ttek
emberek. A vé gé n az é nek majd’szé tveti a templomot:
„Fel nagy ö rö mre, ma született,
Aki utá n a fö ld epedett… ”
Dr. Korzenszky Richá rd OSB (Ph 59)
* A „Tihanyi Kalendárium 2004” 127. lapjáról.

In Memoria Aeterna erit justus – Az Ö rö k Emlé kezetben é lnek majd az igazak …
A PAX HUNGARICA Diákszervezetek Szö vetsé ge, amelynek a BDSZ is tagszervezete, november 15-é n gyű lt ö ssze – immár a tizennegyedik é vben –
hogy kö zö sen emlé kezzü nk meg elhunyt tanárainkról, diáktársainkról. Idé n is a
Margit kö rúti ferences templomban jö ttü nk ö ssze imádságra, szentmisé re. A
szentmisé t kö zö sen celebrálták az iskolákat fenntartó szerzetesrendek ké pviselő i, é s evangé likus, református testvé reink is ré szt vettek a kö zö s imában.
A megemlé kező szentbeszé det Placid atya mondta, ő nyolc é vig volt bencé s
diák, azóta 60 é vig bencé s tanár. A szentmisé n így kö nyö rö gtü nk:
Az egyhá zi iskolá k elhunyt taná rai é s diá kjai emlé kezeté nek napjá n adjunk
há lá t Istenünknek mindazé rt, amivel őá ltaluk ajá ndé kozott meg bennünket, é s
ké rjük a vé gtelenül irgalmas Istent, hogy bocsá ssa meg bű neinket, é s adja
meg nekik színe lá tá sá nak ö rö mé t!
1. Hálát adunk Neked, Urunk, áldott emlé kű szerzetes é s világi tanárainké rt
é s nő vé reinké rt, akik szavukkal é s jó pé ldájukkal az ü dvö ssé g útján vezettek
bennü nket! – Ké rünk Té ged, hallgass meg minket!
2. Ő k az ifjúság tanítói voltak. Add meg nekik az igazság tanítóinak megígé rt
jutalmat! – Ké rünk Té ged, hallgass meg minket!
3. Kö szö netet mondunk Neked volt diáktársainké rt is, akikkel együ tt é ltü k át
ifjúságunkat, é s akik már hazaté rtek Hozzád. Add, hogy feloldozást nyerjenek
vé tkeik terhé tő l, é s bő sé ges jutalmat nyerjenek a jóé rt, amit velü nk vagy másokkal tettek! – Ké rünk Té ged, hallgass meg minket!
4. Azoknak a testvé reinknek, akik fö ldi é letü kben a súlyos szenvedé sek útját
járták, add meg a szenvedé sben megtisztultak boldogító ö rö k vigaszát! –
Ké rünk Té ged, hallgass meg minket!
5. Támassz, Urunk, az iskolafenntartó szerzetes é s más egyházi kö zö ssé geknek sok é rté kes hivatást hazánk fö ldjé n é s az egé sz világon! – Ké rünk
Té ged, hallgass meg minket!
6. Add, Urunk, hogy a tanárok iskolai munkájukat szívvel-lé lekkel vé gezve
bő sé ges szellemi táplálé kot é s a krisztusi é let jó pé ldáját adják tanítványaiknak! – Ké rünk Té ged, hallgass meg minket!
Istenünk! Te jósá gos vagy vá lasztottaidhoz é s irgalmas megvá ltója
mindazoknak, akik Benned hisznek. Bocs á sd meg szolgá id minden bű né t.
Testvé ri kö nyö rgé sünk nyerje meg nekik irgalmadat, é s add, hogy a Te színed
előtt egykor viszontlá thassuk őket. Krisztus, a mi Urunk á ltal ké rjük ezt Tőled.
Amen.

2003. november 14-é n a Farkasré ti temető ben vettü nk vé gső búcsút Lohr Ferenc diáktársunktól (Ph 61), aki pé ldamutató tü relemmel viselt hosszú szenvedé s után 2003.
október 26-án, é leté nek 61. é vé ben hunyt el.
Osztályfő nö ke, Luif Otmá r atya é s osztálytársa, Baffi Istvá n atya temette, a gyászmisé be
bekapcsolódott Czike Já nos atya is, kö zö sen
mé ltatva Feri család- é s hazaszereteté t, betegsé gé vel való bátor kü zdelmé t é s Istenbe
vetett erő s hité t. A sírnál kö zö sen elé nekeltü k
a Szent Benedek himnuszt.
Nyugodj bé ké ben, Feri! A családdal, rokonsággal, barátokkal együ tt gyászolunk
osztá lytá rsaid é s mind, mi tö bbiek.

falevelek
– látod hogy szállnak
– hogy?
(magányos szenté ly
lelkem
hol metafizikus gúzst
ima nem kö t istenekre
csö nd
papok csoszognak
a feledé s játé kával
arcukon
az emlé kezé s nosztalgiája
meg nem adatik)
– nyomtalanul
Molná r Tamá s (Ph 03)
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Ifjúság é s katolikus iskolák
vé rtanúi, hitvallói a diktatúra é veiben
A Szentatya hívta az egyházat az ezredfordulón, hogy emlé kezzen vé rtanúira! Pannonhalmi diákkorunkban – 1956–60ban voltam diák – volt valamilyen fogalmunk arról, hogy sö té t
korszakban é lü nk. Tö bbü nk családját sújtotta korábban a kitelepíté s vagy egyé b kemé ny megkü lö nbö zteté sek é s megbé lyegzé sek. A mi é vfolyamaink áté lté k ‘56-ot, Sö veges Dá vid
igazgató atya elhurcolását é s megkínzását, az ‘56 utáni megtorlásokat, benne né hány iskolatársunk apját, családját é rintő
kivé gzé seket is. De hogy a hátté rben valójában mi tö rté nt,
micsoda vé rengzé seket vitt vé gbe a kommunista diktatúra az
50-es é vektő l egé szen a 70-es é vekig, arról kevé s sejté sü nk
volt.
A kö vetkező kben fiatalok, diákok ü ldö zé sé rő l é s hitvallásáról
írok né hány sort. Megdö bbentő volt számomra, hogy ezekrő l
mi, a ké ső bbiek folyamán az egyházban elkö telezetten dolgozók é s az ifjúsággal foglalkozók sem tudtunk. A fé lelem olyan
erő s máig, hogy az é rintettek vagy rokonságuk, leszármazottaik máig sem, vagy alig beszé lnek a tö rté ntekrő l.
A gyö ngyö si „ifjúsági” per
A kommunista kormányok – szovjet mintára – minden országban eltervezté k az egyházak felszámolását. Ennek egyik első
lé pé se az egyházi szervezetek-egyesü letek é s az egyházi
iskolák megszü nteté se volt. A kommunizmus kü lö nbö ző archívumaiban fellelhető jegyző kö nyvek tartalmazzák ebbő l a korból a pártvezető sé g elő re gyártott terveit. Ezek szerint az egyházi reakció letö ré sé nek é rdeké ben szü ksé g van koncepciós
vé res, látványos perekre, ré szben az ország megfé lemlíté se,
ré szben az egyház megtö ré se é rdeké ben.1
Az egyik első ilyen per 1946-ban zajlott. A mai dokumentumok szerint e per nyilvánvalóan a fenti koncepcióba illeszkedett. A katolikus egyesü letek államellenes tevé kenysé gé t,
illetve megsemmisíté sü k jogosságát kívánták „igazolni” vele
ország-világ elő tt. A kö zvetlen cé l, hogy Kiss Szalé z nagyhatású ifjúsági lelkipásztort, ferences szerzetest is eltegyé k láb
alól. Szalé z atya sok fiatalt vonzó lelkigyakorlatokat, pré dikációkat, találkozókat tartott. Az ellene irányuló támadás első
lé pé seké nt három, 16-17 é ves fiúból akartak terhelő vallomást
kicsikarni. De ez nem sikerü lt. Ekkor 30, nagyré szt kö zé piskolás diákot tartóztattak le. Addig „kezelté k”, kínozták ő ket,
amíg be nem ismerté k, hogy az atya vezeté se mellett „ö sszeeskü vé st” szerveztek.2 A beismerő vallomások – a mai kutatók szerint – teljesen zavarosak, egymásnak ellentmondók:
szó esik bennü k fegyverrejtegeté srő l, Habsburg-restauráció
elő ké szíté sé rő l, terrorakciók elkö veté sé rő l3 stb. - Kiss Szalé z
atyát é s három diákját – a 17 é ves Krizmá n Ottót é s Bodná r
Lá szlót, valamint a 16 é ves Kiss Sá ndort – Budapesten halálra íté lté k, majd kivé gezté k. Harminc további szemé lyt, kö ztü k
sok fiatalkorút, fegyházba, illetve ké nyszermunkára vittek.4
Huszoné ves fiatalok s lelkivezetőjük kivé gzé se
2003. május 23-án volt 50. é vfordulója annak, hogy kö té l általi
halálra íté ltek 3 „ifjúsági hittanost” lelki-vezető jü kkel. További 7
fiatalt 8-15 é v bö rtö nre, s velü k 3 szalé zi atyát is 10-15 é vre
íté ltek el. Egy kispapot, ugyanezen per folyam án, a vallatások
során agyonvertek.
Az alig ismert perrő l P. Zsé dely Gyula szalé zi atya írt újabban egy kö nyvecské t (Sándor István vé rtanú, Budapest, Don
Bosco, 2002.) 5, majd azt kö vető en a Magyar Nemzet emlé ke1

Vö . pl. Kahler Frigyes: III/III-as olvasókö nyv, I. Budapest (Kairosz)
2001, 37.k.
2 Fehé rváry I.: Bö rtö nvilág Magyarországon, Bp. 1990. 58.
3 A korabeli sajtóban – a koncepciós perekre jellemző szabályok
szerint – kü lö nfé le megokolások jelentek meg a csoport kivé gzé sé rő l,
illetve internálásáról. Egyes ré szletek máig sem tisztázottak. (Vö .
Orbán Gy.: A katolikus papok bé kemozgalma, Bp. METEM. 2001.
38.k. Vö . Kiszely
4 vö . Kiszely G.: Á VH, egy terrorszervezet tö rté nete, Bp. Korona,
2000, 103.k.
5 vö . egy oldalon megemlé kezik a tö rté ntekrő l Szántó Konrád: A
meggyilkolt katolikus papok kálváriája, Budapest (Mé cses) 1991.
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zett meg róluk. Zsé dely szalé zi atya kö nyve ismerteti a Budapesti Hadbíróság ’szigorúan titkos’ jelzé ssel ellátott jegyző kö nyvé t: amelyben 16 szemé lyt a demokratikus államrend
megdö nté sé re irányuló szervezkedé ssel vádolnak; majd idé zi
az 1953. május 23-án hozott íté letet:
Zana Albert I. r. (rendű vádlott) – 21 é ves, kö té l
Ari László II. r. – 22 é ves, kö té l (ké ső bb é letfogytiglanra
változtatták)
Farkas Ferenc III. r. – 27 é ves, kö té l
Sándor István szalé zi szerzetes IV. r. – 39 é ves, kö té l
Hegedű s Hajnalka V. r. – 16 é ves, gimn. tanuló, 8 é v
Pál Sándor VI. r. – 15 é v
Hosszú Bé la VII.r. – 15 é v
Guzi Imre VIII. r. – 15 é v
Bodocs Pál IX. r. – 12 é v
Horváth István X. r. – 8 é v
Ruzsinyszky József XI. r. – 8 é v
Pokorni János XII. r. – 12 é v
Á dám László kat. lelké sz, szalé zi tartományfő nö k, XIII. r. –
15 é v
Varga Gyö rgy Aladár kat. lelké sz XIV. r. – 10 é v
Szitkei Károly kat. lelké sz XV. r. – 10 é v
Dániel Tibor kispap XVI. r. – 21 é ves, 5 é v (a bö rtö nben
agyonverté k)
A halálos íté leteket 1953. június 8-án vé grehajtották. (Ha a
né vsort elolvastad, feltű nhetett egy né v, aki napjaink politikájában szerepelt. Szóval az ő „beszervezé se” ezután kezdő dö tt. Egyetlen „jelenté sé ben” sem található adat, amellyel
valakinek is ártott volna. De a bö rtö nben addig kínozták, amíg
vállalta, hogy „kapcsolatot tart”.)
Mi is tö rté nt? A szalé zi atyák újpesti, Clarisseumnak nevezett
inté zeté t, amely árva gyermekeket nevelt, a tö bbi katolikus
inté zetekhez hasonlóan feloszlatta a rendszer. Ebben az
inté zetben dolgozott Sá ndor Istvá n szalé zi testvé r: első sorban
iparos fiatalokkal foglalkozott. Amikor az Á VH – az ávó, a
kommunista titkosrendő rsé g – állományát 1949-ben 30 000
fő re duzzasztották, az árva gyermekek s a munkás gyerekek
látszottak „legmegbízhatóbb kádernek”, akikbő l jó kommunistát é s ávóst lehet nevelni. Így soroztak be az államosított szalé zi nevelő otthonból is fiatal fiúkat ávósnak. Kö zü lü k a legjobbakat három hónapos átké pző tanfolyamon a „pártő rsé g”
tagjaiváké pezté k ki. Ő k tiszti rangot kaptak, s feladatuk volt a
párt – ahogyan akkor hívták: Magyar Dolgozók Pártja – legfontosabb vezető inek, Rákosinak, Gerő nek szemé lyes vé delme.
(Mé g szerencsé jü k volt, hogy az ún. „ké k ávósok” kö zé
sorolták ő ket, s nem a „zö ldek” kö zé : A ké k ávósoknak az
imé nti pé ldához hasonló bizalmi, vé delmi feladatai voltak, a
zö ldek hajtották vé gre a ré mtetteket, a kínzásokat.)
Ezek a fiatal „ké k ávósok”, az árvaház államosítása é s a
szerzetesek elű zé se után is kapcsolatot tartottak lelkivezető jü kkel. Sándor István testvé r – a szerzetesrendek felosztása
után – gyári munkáské nt dolgozott. A gyárban, a fiatalok kö zö tti nevelő munkájáé rt „né pnevelő elismeré st” kapott! –
Rendszeresen ö sszegyű ltek volt diákjaival é s azok né hány
barátjával „ifjúsági ö sszejö vetelre” a Clarisseum (ma is
mű kö dő újpesti kápolna) sekrestyé jé ben vagy magánlakásokon. Tudatosan ké szü ltek arra, hogy az egyházü ldö ző diktatúra ellené re katolikus felnő ttekké váljanak, é s másokat is segítsenek megmaradni-megerő sö dni hitü kben. A fiatal ávós tisztek tö bb barátjukat is megnyerté k a hithű é letre.
Egy „vé letlenen” buktak le. Ú jpest fő utcáján, az Á rpád úton,
e napokban egy új kocsmát nyitottak: Pokol Csárda né vvel. A
bejárat elé ez volt írva: Lé pjen be a Pokolba! A Clarisseumba
– a találkozóra – é rkező fiatalok vezető jü kkel együ tt megállapították, hogy ez a hit kigúnyolása akar lenni. (Akkoriban enynyire é rzé kenyek voltak a kereszté nyek a hit fogalmainak,
kifejezé seinek vé delmé ben. Ma ezt már alig tudjuk elké pzelni.)
Másnap reggelre a fiúk fekete szurokkal kenté k be a táblát. A
kocsma vezető i az ávót hívták ki, s azokat a nyomozó kutyák
a Clarisseumhoz vezetté k. Itt fogták el Hegedű s Hajnalká t, az
Vö . Fehé rváry István: Bö rtö nvilág Magyarországon 1945-1956. Budapest 1990 (Magyar Politikai Foglyok Szö vetsé gé nek kiadása), 108 l.
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akkor 15 é ves gimnazistát, aki é ppen oda é rkezett. Borzalmasan megkínozták az Á VH-ban. A kínzás kö zben kiszedté k
belő le a csoport tö bb tagjának é s a csoportot vezető szerzetesnek a nevé t.
De a pártban is voltak jóindulatú emberek. Alighogy kiadták
az elfogató parancsot, Sándor Istvánt é rtesítetté k a tö rté ntekrő l. Ekkor tartományfő nö ke, Á dá m Lá szló, rendtársaival együ tt
elő ké szítette István testvé r disszidálását. A szalé ziaknak
korábban nyomdája volt. Ennek igazgatója útlevelet é s hamis
iratokat ké szített számára, s megszervezté k az embercsempé szt is, aki kivezeti ő t Ausztriába. – De István testvé r utolsó
pillanatban úgy é rzi, nem menekü lhet el, amikor tanítványai
itthon ugyanolyan é letveszé lyben vannak, mint ő . Elmondja
barátainak, hogy ké sz a vé rtanúságra, é s marad. Ismerő sö k
lakásán, álné ven bujdosik (így Dá niel Tibor kispapnál, akit a
per alatti letartóztatása során agyonvertek), s igyekszik erő t
adni ö vé inek. A kommunista rendszer spiclik ezreire é pített.
Dániel Tiboré k házmesternő je is az volt. Neki tű ntek fel a
Tiborhoz é rkező levelek. A leveleket ávós fé rjé vel felbontják, s
így hamarosan letartóztatják Sándor Istvánt, Dániel Tibort é s
tö bb szalé zi szerzetest. Rö videsen utolé rnek tö bb fiatalt is.
Rákosi Mátyás a huszoné ves ávós tisztek azonnali elíté lé sé t
kívánja. A koholt, elő re megfogalmazott vád: Sándor István
fegyveres csoportot, ö sszeeskü vé st szervezett az állam megdö nté sé re, „be akart é pü lni az állambiztonsági rendszerbe”. (Ő
egyáltalán nem akart beé pü lni, de fiait oda hívták be.)
A koncepciós perekben – szokás szerint – kü lö nfé le bű ntetteket akarnak rábizonyítani a vádlottakra, s ezek beismeré se
é rdeké ben kínzásoknak vetik ő ket alá. Dániel Tibor belehalt
ezekbe a kínzásokba. Zana Albert az egyetlen, aki a k ínzások
ké nyszeré nek hatására „beismeri”, hogy ő megö lt volna egy
szovjet katonát. A „Pártő rsé g pere” c. ránk maradt okiratban
olvashatjuk, hogyan jutottak el a hal álos íté letig. 1953 márciusában meghalt Sztálin. Az Á VH utasítást kapott, hogy minden
hű tlensé gi ü gyet miné l elő bb „zárjanak le”. Hogy a tö rvé nyessé g látszatát megtartsák, szü ksé g van valamifé le beismerő
vallomásra. Ha ezt kínzással nem tudták kiké nyszeríteni, most
azt mondják a vádlottaknak: amennyiben bevallják, hogy
bű nö sek, rö videsen amnesztiával szabadulhatnak. Ő k erre
„bevallják”, hogy bű nö sek az államellenes ö sszeeskü vé sben.
8 nap múlva – az ígé rt szabadlábra helyezé s helyett – halálra
íté lik ő ket. (Korábban ugyanezt a taktikát alkalmazták saját
elvtársukkal, Rajk Lászlóval szemben, aki ugyan maga is a
diktatúra egyik legsö té tebb embere volt. A szabadlábra helyezé s remé nyé ben vele is beismertetté k bű nö ssé gé t, majd
ennek alapján kivé gezté k.)
Az Á VH-s fiatalokat é rintő ü gyben a Hadbíróság hozza meg
a halálos vagy sok é ves bö rtö nt kiszabó íté leteket. Akiket nem
vé geztek ki, azok ‘56-ban szabadultak. – Sándor István mindvé gig a krisztusi hit tanúja maradt. Sokszor ö sszeverté k a
bö rtö nben. De rabtársai tanúsítják, hogy halálos íté lete tudomásulvé tele után is a bé ké t sugározta, s ő tartotta a hitet a
tö bbiekben is.
Egyé b perek katolikus fiatalok ellen
Az Á VH már 1946 tavaszán ö t egyházi iskolában rendezett
razziát. A nyomozók tö bb esetben elő re elrejtettek fegyvereket, lő szert, s azokat, bű njelké nt, diadalmasan megtalálták.
Né hány diákot alkalmanké nt ő rizetbe vettek, a sajtóban pedig
nagy hangon kö vetelté k a „reakciós, államellenes” iskolák
felszámolását.
Számos katolikus fiatalról tudunk, akik hitü ké rt, az iskolák
megszü nteté sé nek idejé n szenvedtek súlyos ü ldö zé seket. A
nagy é s halálos íté letekkel záruló perek sorozata mellett
kicsinek számítottak azok az eljárások, amelyekben a diákokat, tanárokat „csupán” né hány é ves bö rtö nö kkel vagy minden
kö zé piskolából való kizárással bü ntettek.
Magyarországon Ortutay Gyula kultuszminiszter 1948 májusában jelezte, hogy az iskolákat államosítani fogják. Termé szetesen Mindszenty bíboros visszautasította ezt, az egyházi
iskolák, az ifjúsági szervezetek é s a szü lő k tiltakozásokat
szerveztek. A diktatúra sehol nem tű rt ellenvé lemé nyt.
Sopronban, né hány nappal Ortutay nyilatkozata után, egy
katolikus kö zé piskola IV. osztályos diákja – diáktársai nevé -
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ben is – hű sé gnyilatkozatot olvasott fel a katolikus iskol ák
mellett, é s társaival tü nteté st szerveztek június 8-ára. A tü nteté sre mintegy 2000 ember jö tt ö ssze. – A rendő rsé g tű zoltófecskendő vel, levegő be lö vö ldö zé ssel zavarta szé t a tö meget,
majd tö bb embert lefogtak. A kö vetkező napokon újabb diákokat, szü lő ket, tanárokat idé ztek be a rendő rsé gre, 8 szemé lyt
– bírói íté let né lkü l – internáltak (3 katolikus pedagógust, ké t
szü lő t é s 3 diákot). Az internálás során embertelen kö rü lmé nyek kö zö tt tartották ő ket fogva. Vé gezetü l egy szerzetesnő t
egyé vi bö rtö nre íté ltek, egy IV. osztályos diáklányt egy hónapi
fogházra. Mind a 8 internáltat szabadulása után is rendő ri
felü gyelet alatt tartották, s é vtizedekig megbé lyegzettké nt
kellett é lniü k. – Az országgyű lé s június 16-án kimondta az
iskolák államosítását.
A zalaegerszegi – volt katolikus, akkor már államosított –
tanítónő ké pző ben a tané v elejé n elkezdő dö tt a diákok vallás
é s egyház elleni átnevelé se. Az iskolát té nylegesen irányító
kommunista tanár az ateizmus igazáról igyekezett meggyő zni
negyedikes diákjait, de ketten vitába szálltak vele. Másnap
reggel az igazgatóság minden további indoklás né lkü l kizárta
ő ket az iskolából. Erre tiltakozásul az iskola sok diákja az
iroda elé vonult, hogy kifejezzé k szolidaritásukat. Aznap dé lutánra az iskola vezető sé ge beidé zte a hitoktató atyát é s 8–10
diáklányt. Az ávós szé kházba kísé rté k ő ket. É jszaka vallatótisztek rájuk akarták bizonyítani, hogy államellenes ö sszeeskü vé sre ké szü ltek. – Né hány nap múlva az iskola vezető sé ge dö nté st hozott: Három tanulót kizártak az ország ö sszes
tanítóké pző jé bő l, hármat „csak” a zalaegerszegi tanítónő ké pző bő l. Né gy tanuló ü gyé t felterjesztetté k a miniszté riumba,
amely ugyancsak az ország ö sszes kö zé piskolájából kizárta
ő ket. Egy tanárt vé gleg eltiltottak az iskolai tan ítástól.6
E látványosan ü ldö zö tt diákok mellett sok tízezren voltak,
akik vállalták a diktatúra idejé n, hogy a tiltott csoportokban,
kisebb kö zö ssé gekben ö sszejö jjenek, hogy lelkigyakorlatokon,
ifjúsági találkozókon, hittanokon ré szt vegyenek, vagy egyenesen – a legsúlyosabban tiltott – szerzetesi noviciátusokba lé pjenek. Voltak, akiket ilyen vagy egyé b okokból bezártak,
másokat nem vettek fel egyetemre vagy kizárták ő ket (vagy
kibuktatták) onnan.
1960-ban é s 1970–72-ben volt ké t kü lö nö sen nagyszabású
rendő ri akció az ifjúsági csoportok ellen. 1960 novembere é s
1961 februárja kö zö tt – a BM által „Fekete hollók” fedő né ven
számon tartott egyházellenes támadás során – tö bb mint ezer
lakásban tartottak házkutatást, ö sszesen 85 szemé lyt tartóztattak le (22 papot, 25 kereten kívü li szerzetest, 38 világit).
Kö zü lü k a bíróság 76 fő t íté lt el 12–1 é vig terjedő bü nteté sre.
Az egyház é s fő leg a kisebb kö zö ssé gek elleni perekbő l minden é vre jut né hány. 1970 szeptemberé tő l újabb házkutatási
hullám, amelyet 71–72-ben újabb perek é s íté letek kö vetnek.
A vádlottaknál, elíté ltekné l minden perben sokszorta tö bb
volt azoknak száma, akiket kihallgattak, tan úké nt beidé ztek (s
a tanú ilyen esetekben gyakran vádlottávált); ennek megfelelő en továbbították adataikat az iskoláknak, a munkahelyekre.
Tö bb ezer kereszté ny hordozta ennek kö vetkezmé nyeké nt
é vtizedeken át az „állam ellensé ge” bé lyeget, amely minden
szinten (iskolában, munkahelyen) súlyos hátrányokkal járt.
Szemé lyesen szé p emlé kem, hogy magam is, é s mindazok,
akik ebben a korban ifjúsági lelkigyakorlatokat, táborokat tartottunk, minden lelkigyakorlat el ő tt (a 80-as é vekig) tudatosítottuk a fiatalokban, hogy aki elj ö n, az vállalja, hogy esetleg
elkü ldik az egyetemrő l, gimnáziumból, s talán hosszabb ü ldö zé snek is ki lesz té ve. – Ezek a diákok tudták, milyen kockázatot vállalnak, amikor ö sszejö vetelekre jártak! S vállalták
hitü k megvallását.
Legyenek e sorok tiszteletteljes emlé kezé s e korra, annak
hitvallóira, kö ztü k sok diáktársunkra, aki maga is hité é rt szenvedve é lte át e kort. S hívjanak meg hitvalló elő deink hitvallá sra a mai – más, de nem mindig kö nnyebb – kö rnyezetünkben.
Dr. Tomka Ferenc (Ph 60)

6

vö . Mé száros István: Devictus vincit, Bp. SZIT, 2002. 56.k.
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A rókának odúja, a madaraknak fé szke,
... é n pedig a Te oltárodnál, Seregek Ura!
Tapasztalatok a diktatú ra alatti egyhá zban
1956-ban, a forradalom é vé ben szü lettem, így az igazán kemé ny diktatúráról csak a testvé rek visszaemlé kezé seit ismerem. Gyerekkorom idejé n csak a hittan beíratással kapcsolatos tortúra é s a kö zé piskolai, egyetemi felvé telivel kapcsolatos
izgalmak jutottak el hozzám. Szü leink óvtak minket mindenfajta politikától, így csak annyit é rzé keltü nk, hogy vallásosnak
lenni nem kifizető dő dolog. Tekintve azonban, hogy a kis vasi
falu vallási é lete é s benne a mi vallásosságunk nem lé pte túl
az állam é s egyház kö zti jó viszony akkor kijelö lt határait, a
kü lö nbö ző felvé telikné l tudásunk é s „munkás-paraszt” származásunk győ zö tt.
Egyetemistaké nt, a hetvenes é vek kö zepé n é ltem meg elő szö r, hogy nem vagyunk szabadok. Első é veské nt az Egyetemi templomba jártam Csanád Bé la egyetemista hittanára,
majd a Krisztus Király plé bánia é s a Rókus ifjúsági kö zö ssé gé be. Mindenhova, ahol hasonló gondolkodású fiatalokkal
lehetett találkozni. Nem voltunk sokan, kü lö nö sen nem a Kö zgazdasági Egyetemen, ahová é n is jártam. A vallásos é vfolyamtársaimra szemé lyes ismerő sö kö n keresztü l találtam rá,
vagy a templomban fedeztü k fel egymást. Ekkor már mindannyiunk számára nyilvánvaló volt, hogy az ifjúsággal foglalkozó papokat é venké nt áthelyezik, s hogy ké ső este a kö zö ssé gi alkalom után a templom elő tt a né ptelen utcán mindig
várakozik valaki. Ez nem nagyon zavart minket, ink ább kalandot jelentett s tudatosította, hogy Istené rt é rdemes kockázatot
vállalni. É lő vé tette az Evangé liumot. Megtapasztalhattuk,
hogy nem kü lö nb a tanítvány mesteré né l, sem a szolga Uránál. Vállaltuk a kollé giumi kö zö s ima kockázatát, kö zö ssé gi
találkozó után a mű szakisokkal az akkor divatos gitáros
é nekeket é nekelve kísé rgettü k haza, majd vissza egymást a
Dimitrov kö rúton.
Hálásak voltunk az atyáknak, akik nemcsak hittan órát,
kö zö ssé gi imaalkalmakat, lelkigyakorlatokat, ifj úsági zarándoklatot szerveztek, de meghívtak bennü nket a lakásukra
ü nnepelni, kirándultak velü nk, é s akikhez minden gondunkkal
fordulhattunk. Persze egymásé rt is felelő ssé get vállaltunk. A
zsoltároshoz hasonlóan megtapasztaltuk, milyen jó é s milyen
é des, mikor a testvé rek együ tt vannak. Azé rt persze a magunk
módján próbáltunk óvatosak lenni. Lelkigyakorlatra úgy indultunk, hogy az atyán kívü l senki nem tudta, hova megyü nk,
csak azt, melyik vonatnál, hány órakor találkozunk.
Bár a Kö zgázon volt a legszabadabb a lé gkö r – hozzájuthattunk pl. az olyan folyóiratokhoz, amelyeket ké ső bb a munkahelyemen már csak kutatói engedé llyel olvashattam volna –,
azé rt a filozófia-vizsgán világné zetem miatt csak hármast
kaptam. Nem volt titok, hova tartozom. Elő bb-utóbb gyanús
lett a gyakori kimaradás a kollé giumból. Senki nem akart beszervezni, ső t aktivitásunk hiánya miatt tanulócsoportommal
együ tt kizártak a KISZ-bő l.
Egyetemistaké nt sem ismertem mé g szerzeteseket. Ebben
az idő ben találkoztam é letemben elő szö r egy né plánnyal,
Lonci né nivel, akit rendő ri felü gyelete elmúltával is kö vetett a
nyomozó, ha kiment az utcára, é s termé szetesen figyelté k azt
is, kik járnak hozzá. Ahogy ké ső bb nálunk, a Szociális
Testvé rek Társaságában is gyakorlat volt, írógé ppel sokszorosított mindenfé le vallásos irományt. Rendtársai é s mi egyetemisták is csak egyesé vel vagy kettesé vel mehettü nk fel a
lakására. Ma is elő ttem van óvatossága, ugyanakkor az ellensé gé t, a felü gyelő rendő rt is felebarátjának tekintő szeretete.
Az a biztonság é s derű , ami az Isten oltalmában é s szereteté ben é lő embert jellemzi. Egyik testvé rü nk a bö rtö nben tö ltö tt
idejé rő l emlé kezik hasonlóké ppen: „A ’Megszentelő Szeretet
Kü ldeté sé ben’járva é letem legkedvesebb szakasza lett ez az
idő szak. Megé rtettem, hogy a világ semmit sem változott ké tezer é v óta, s akivel a bö rtö nben találkoztam, az a szegé ny,
kiszolgáltatott Jé zus volt.”
Lonci né ni fé rjhez akart adni minket, eszé be sem jutott, hogy
belé phetné nk a Né plányokhoz. Ekkor persze mé g é n sem
akartam szerzetes lenni, akkor sem, ha tudtam volna, hogy az
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illegálisan mű kö dő szerzetesrendek egy ré sze a feloszlatást
kö vető en, a bö rtö n árnyé kában is ö sszetartotta a kö zö ssé get,
né melyike pedig új hivatásokat is felvett. Az Á llamvé delmi
Hatóság szerint mindkettő államellenes ö sszeeskü vé snek
számított. Ha a bö rtö n fenyegető valóság volt is, olyan valóság volt, ahonné t az államhatalom Isten kegyelmé t nem tudta
kizárni. A szociális testvé rek kö zü l bö rtö nbe kerü lt Lenke
testvé r pl. ott adott jelö ltké pzé st a vele egy cellába kerü lő
fiatalnak, akivel együ tt dolgozott a DL mozgalomban.
De az állam é s az egyház kö zö tti jó viszonnyal az sem volt
ö sszeegyeztethető , hogy é n idő kö zö nké nt Dombi Feri bácsi
bulányista, karizmatikus kö zö ssé gé be jártam, Szombathelyen
pedig, ahol ekkor é ltem é s dolgoztam, családos fiatal kö zö ssé get hoztunk lé tre. Lakótelepi lakásokban találkoztunk, kö zö sen imádkoztunk, szentírást olvastunk, a kö zö ssé get vezető
atya rendszeresen misé zett is, é s próbáltuk egymást segíteni
az Evangé lium megé lé sé ben. Ekkor Szombathelyen, a Tejipari Vállalatnál dolgoztam már harmadik é ve. Rendszeresen
szerveztem a március 15-i ü nnepsé geket, kö zö s színházlátogatásokat. Ezé rt aztán távollé temben felvettek a KISZ-be, ső t
beválasztottak a vezető sé gbe, bár soha egyetlen KISZ-gyű lé sen sem voltam. A tö bbiek sem nagyon. Amikor a volt járási
párttitkár lett az új igazgató, beiktatása napján hivattak hozzá.
Egy civil ruhás nyomozó várt, aki – az igazgató é s a szemé lyzetis jelenlé té ben – megké rdezte, hogyan tartom az állam é s
egyház kö zö tti jó viszonnyal ö sszeegyeztethető nek a kiskö zö ssé get. S amikor ez szemmel láthatólag nekem nem okozott problé mát, akkor a KISZ vezető sé gi tagság, a jó minő síté s é s a vallásosság ö sszeegyeztethető sé gé t kezdte firtatni.
Erre az igazságnak megfelelő en válaszoltam, hogy ez szerintem sem ö sszeegyeztethető , ki is lé pek a KISZ-bő l. Erre nem
számított. Dü hö s lett é s befejezte a beszé lgeté st azzal, hogy
senkinek nem kell róla beszé lnem, ő k sem fognak. Persze,
hogy a kollé gáim első ké rdé se az volt, mié rt hivatott az új
igazgató, amire elmondtam az igazságot. Másnap a szemé lyzetistő l megtudtam: tö rö ltek a káderfejleszté si tervbő l. Nem
baj, legfeljebb megyek mosogatni. Nem az a fontos, mit
teszek, hanem az, kö vetem-e Isten hívását.
A Szociális Testvé reket csak ezek után, 1982-ben ismertem
meg. A szerzetes é lettel é s a Társasággal ismerkedő k ekkor
már nemcsak cselé dszobákban, utcán, aluljárókban, uszodában, temető ben vagy a hegyekben, hanem imacsoportk é nt a
Krisztus Király kápolnában is találkozhattak. Lelkinapokat,
lelkigyakorlatokat pedig lak ásokban, vidé ki plé bániákon tartottunk. A fogadalomté teleket már kö zö ssé gben, az elö ljáró é s
egy-egy pap jelenlé té ben, szentmisé vel egybekö tve ü nnepeltü k, nem úgy, ahogy az elő ző generációk, akik számukra teljesen ismeretlen papnál, sö té t gyóntatószé kben vagy é ppen a
bö rtö n kö rü l sé tálva tettek fogadalmat, mert akkor é ppen ott
ü lt az elö ljáró.
Persze az ismerkedő vagy jelö lt gyakran é vekig nem tudta
mé g a kö zö ssé g nevé t sem. Egyedü l az volt a fontos, hogy
Krisztust akarjuk kö vetni, aki szereteté vel lepecsé telte szívü nket, aki é ppen ide hívott a kö rü lmé nyeken keresztü l. A kihallgatások mé g ekkor is tartottak, ezt tudtuk, de a felel ő sö k
senkit nem kü ldtek el fé lelembő l, csak akkor, ha kiderü lt, nincs
hivatása. A megtalált hivatás ö rö me túláradt, é s szerettü nk
volna másokat is ré szesíteni ebbő l. Emlé kszem, ebben az idő ben csak azé rt is eljártam egy-egy kö zö ssé gbe, hogy utána
hazakísé rhessem azt, akirő l azt gondoltam, hivatása van.
Tudtam, rajtam kívü l senki mástól nem hallhat a szerzetessé grő l, ezé rt kicsit az é n felelő ssé gem is az ő boldogsága.
Imacsoport után é jfé lekig beszé lgettü nk az utcasarkon. Így azt
hiszem nem vé letlen, hogy Szombathelyrő l tö bb, mint ö t testvé r jö tt a Társaságba, s az utcasarki beszé lgeté sek eredmé nyeké ppen tö bben belé ptek más kö zö ssé gekbe is. Nem
kerestü k, ki a besúgó, honnan ismeri a BM X vagy Y testvé rt.
Van olyan testvé r, akit é ppen a BM lé ptetett be. Nem is ismerte a Társaságot, de mivel együ tt dolgozott az egyik testvé rrel,
é s né ha együ tt kirándultak, a kihallgatáson azzal gyanúsították, hogy ide tartozik. Az illető erre úgy dö ntö tt, ha már a BM
azt gondolja, hogy szerzetes, akkor legyen is az. Lelkigyakorlatokon asztali olvasmányké nt Kardos Klára auschwitzi naplóját é s más hasonlókat olvastuk, hogy elő re megtanuljuk,
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hogyan lehet Istenben elrejtetten áté lni mindenfé le megpróbáltatást, megtanuljuk, hogy nem azoktól kell fé lni, akik a
testet megö lik. A hivatás ö rö me é s az ü ldö zteté s tapasztalata
az Ú ristenhez segített bennü nket. A rókának odúja, a madaraknak fé szke, … é n pedig a Te oltárodnál, Seregek Ura, é n
Istenem é s Királyom.
Azé rt, ahogy lehet, próbáltunk óvatosak lenni. A Szabályzatot é s a társulati imákat mé g a nyolcvanas é vek kö zepé n is
csak ké zzel másolhattuk le. Aztán szállóige volt pé ldául: A
hivatás nem bű n, nem kell meggyónni. Nem első sorban attól
fé ltü nk, hogy besúgó pappal találkozunk, sokkal inkább a
hivatásunkat fé ltettü k. A kialakult politikai helyzetet ugyanis a
papok kö zü l is sokan úgy dolgozták fel, hogy ha a szerzetesrendeket feloszlatták, bizonyára Isten sem akarja ezt az
é letformát. Jó családanyákra is szü ksé g van. Mi ezzel szemben azt é reztü k, hogy az első kimondott igenü nk alól egyetlen
fö ldi hatalom, de mé g a pü spö k vagy talán maga a római pápa
sem oldhatja fel a lelkiismeret ü nket. A felismert hívást nem
lehet nem kö vetni.
É letformánk é s szolgálatunk ebben az idő ben a Társaságban kezdettő l meglé vő kü lső testvé ri é letforma volt. Slachta
Margit ezt az é letformát prófé tai módon egy esetleges egyházü ldö zé st is szem elő tt tartva alapította. Ez a szolgálat a jelenlé t szolgálata. Elvinni Jé zust oda, ahova rajtam kívü l senki
nem viszi el, kereszté ny módra é lni ott, ahol ez az é letforma
idegen. Istenrő l beszé lni olyanoknak, akik számára é n vagyok
az egyetlen találkozási lehető sé g vele. Pé ldát adni Isten szereteté rő l, hogy remé nyü nk okáról ké rdezzenek. S ki-ki ott, ahol
dolgozott, é pítette Isten országát. Nem vittü k haza a vállalati
tulajdont, kiálltunk az igazságosság mellett, az egé szsé gü gyben dolgozó testvé rek találé kony szeretettel papot hívtak a
beteghez.
Egyik tanár testvé rü nk így vallott errő l az idő rő l: „Ú gy é ltem
át tanári hivatásomat, mint missziót, az iskolát pedig olyan
inté zmé nyké nt, ’ahonnan most annyi hazugsággal é s istentagadással irányítják né peknek é s nemzeteknek sorsát… ’
(Slachta Margit írta ezt korábban az államé let centrumáról)
Mert innen irányítják, itt dő l el a jö vő , egy nemzet sorsa, lé te,
fennmaradása. Tudatosult bennem, hogy szociális testvé rké nt
itt vé gezhetek ’ké mtevé kenysé get’ Isten Országáé rt. Manipulálhatok manipulációk ellené ben, mint titkos, jeleket nem viselő testvé r. … Verselemzé seimbe beszivárogtak a kö zö ssé gi
lelkinapokon hallottak, é s a tanulók – tán maguk sem tudták –
de Istenre nyitottan fogadták. S nagyszerű , szívet-lelket
melengető pillanatokat, de mindennapos v é rtanúságot is
jelentettek nekem a katedrán az utóbbi é vtizedek.”
Szociális testvé ri típusvonás ott lenni a dolgok szü leté sé né l.
Így ott voltunk a mozgalmak indulásánál, a mé g fé lhivatalos
teológiákon, az első nyári szabadegyetemen, a Hajszoló indításánál. Tö bb testvé rü nk meghívást kapott az alakuló telefonos lelki első segé ly-szolgálatokba, aláírást gyű jtö ttü nk a vé dő nő k lelkiismereti szabadságáé rt, 1987-tő l egy testvé rrel ré szt
vettü nk az ún. Katolikus Koordinációs Tanácsban, amelyet
mé g 1989-ben is megfigyeltek, ahogy err ő l a Fekete Doboz
beszámol.
Nem csináltunk rendkívü li dolgokat, csak azt, amit az adott
pillanatban Istentő l jö vő híváské nt é ltü nk meg, – é s amire
ké pesek voltunk. Erő tlensé gü nkben, eszkö ztelensé gü nkben
azonban szü ntelenü l megtapasztaltuk az Ú risten erejé t é s segítsé gé t. Vé letlenü l az aznapi szentírási ré szlet é ppen választ
adott a nap nehé zsé gé re. Tengerentúli testvé rekkel való találkozások során kiderü lt, vé letlenü l é ppen ő k is azzal foglalkoztak, amivel mi. Vé letlenü l é ppen akkor ajánlottuk fel kö zö ssé gü nket a Szentlé lek Ú ristennek vagy a Szű zanyának, amikor
aztán a Szentatya Szentlé lek- vagy Mária-é vet hirdetett meg.
Bár tö ké letlen eszkö zö k voltunk, mé gis az egyházü ldö zé s é s
feloszlatás idejé n is valóra vált Margit testvé r másik prófé tai
mondása: Ha a keretek leomlanak, nem baj, f ő , hogy a szellem megmaradjon, a Lé lek majd teremt magának új kereteket.
Dr. Né meth Emma SSS*
* A Szociális Testvé rek Társasága a bencé s család ré sze. Kö szö njü k
dr. Né meth Emma testvé rnek, hogy írását kö zö lhetjü k. – (A szerk.)
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Feliratok Pannonhalmán
Mikor Szilveszter atya kiadta kö nyvé t, mé g nem volt meg az
emlé ktábla a bazilika szenté lyé be vezetõ lé pcsõ lábánál:
EZEN A HELYEN IMÁ DKOZOTT
II. JÁ NOS PÁ L PÁ PA
KÖ ZÖ SSÉ GÜNKKEL
1996. SZEPTEMBER 6-Á N.
TOTUS TUUS + FORTITUDO MEA DEUS
A torony aljában van mé g a kö vetkező ké t emlé ktábla:
HIC IACET CHRYSOSTOMUS KELEMEN
ARCHIABBAS S. MARTINI
1933–50 PATER MITIS COMMUNITATIS
MORTUUS AMARO IN EXILIO
1996
Itt nyugszik Kelemen Krizosztom,
Szent Márton monostorának fő apátja,
1933–50-ig a kö zö ssé g szelíd atyja.
Keserű számkivetettsé gben é rte ő t a halál.
– 1996 –
(Alkotója: Miletics Katalin Janka)
Ezzel átellenben van a másik, fekete emlé ktábla:
A MAGYAR BENCZÉ S-REND
É S A KERESZTÉ NY HAZA
900 É VES
MULTJÁ NAK EMLÉ KE
Ezt innen kivágva tegyé tek be az Almanach 2003 lapjai k ö zé ,
Szilveszter atya gyű jtemé nye mellé . Legyen együ tt az ö sszes!
Pax!
Pá lmai Godofré d OSB (Bp 43)

Kedves Barátaim!
A győ ri gimnáziumban é rettsé giztem '73-ban Korzenszky Richárd, a mostani tihanyi perjel osztályában. 87-tő l pár é vig
Pannonhalmán is tanítottam zené t, majd ugyanígy Győ rö tt is.
Mű szaki Egyetemi diploma után látványos kerü lő vel zené sz
lettem, a pesti Zeneakadé mia é s a győ ri Szé chenyi Egyetem
orgonatanára vagyok. Első szü lö tt fiam most kezdte meg 4
é ves gimnáziumát itt a győ riben. Az é vnyitón Gáspár atya, a
mostani igazgató említette egy most vé gző s osztályba kerü lő
fiú tragikus baleseté t é s gyógyításának viszontagságos é s
fő leg nagyon kö ltsé ges tö rté neté t.
Karácsony elő tt szerveznek itt Győ rö tt egy jóté konysági koncertet a család megsegíté sé re, de enné l talán haté konyabb
módot is tudné k ajánlani.
Jó pár CD-lemezt ké szítettem az elmúlt majd’ 10 é vben,
melyeknek komoly szakmai é s kö zö nsé gsikere volt. Ha a
BDSZ tagjai vásárolnának ezekbő l a lemezekbő l, a bevé tellel
tudnánk a fiút segíteni. A CD-k kö zü l kettő t tudné k erre a cé lra
kü lö nö sen ajánlani:
– egy karácsonyi ö sszeállítást a győ ri Cant'Art é nekegyü ttessel, ahol volt bencé s diákok is é nekelnek é s szívesen
segítené nek e módon, é s
– egy Tihanyban ké szü lt CD-t, trombitás, viola da gambás
zené sszel é s gregorián recitálással. Ebbő l Tihanyban sokat
eladtak, cé gek is sokat vásároltak karácsonyi ajándé kozásra.
A CD-k elő állítási ára 5-600 Ft (a szerző i jogdíjaktól
fü ggő en), 2000–2500 Ft-é rt szokták árulni, a kü lö nbö zet
jelenthetné a támogatást. Mivel nekem itthon csak pár darab
van, rendelnem kellene é s 300 db-os minimális té telben gyártják kb. 2 hetes átfutással. Ha fantáziát láttok a dolog kivitelezhető sé gé ben, ké rem keressetek meg:
Tel: 96/41-2034, 30/367-7001, e-mail: ruppert@axelero.hu
Üdvö zlettel
Ruppert Istvá n (Gy 73)
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Kö szö net é s felhívás
Örö mmel é rtesítjü k diáktársainkat, hogy rendkívül sikeres
volt a szemé lyi jö vedelemadó 1%-ának felajánlására tett tavalyi felhívásunk. A Bencé s Diákszö vetsé g számlája majd’
kilencszázezer forinttal gyarapodott. Az elnö ksé g szándé ka
szerint az így befolyt ö sszeget a területi szervezetekhez
kívánjuk eljuttatni, megpezsdítve ezzel szervezeti é letü ket.
Megkö szö njük, hogy segítettetek, é s ké rünk,
gondolj jö vőre is az 1% felajánlásával
a Bencé s Diákszö vetsé gre!
A boríté kba helyezendő nyilatkozati nyomtatványra az
alábbiakat kell ráírni:
Bencé s Diákszö vetsé g, adószáma: 19113966-1-08
A nyilatkozatot ne felejtsé tek el aláírni!
Az elnö ksé g

Kedves Ismert é s Ismeretlen Barátaim!
A Magyar Katolikus Ú jságírók Szö vetsé ge, amelyet e pillanatban szeré nysé gem ké pvisel, nemzetkö zi mé diakonferenciát
szervez 2004. márciusában. Ezen, tudomásunk szerint első
ízben, a világ minden tájáról é rkezett szakmai kö zö nsé g elő tt
té ma lesz a hazai sajtó helyzete is. Támogatókat keresek,
ezé rt né hány mondatban ö sszefoglaltam a legfontosabbakat.
Aki é rdemben tud, ké rem, szóljon hozzá.
A MAKÚ SZ meghívására egyhetes ü lé st tart Magyarországon az UCIP – a katolikus újságírók világszervezete – választmánya (2004. március 15-20.). Ezen belü l lesz egy ké tnapos
mé diakonferencia, amelynek tárgya a sajtó é s a mé dia helyzete té rsé gü nkben é s Magyarországon (nemcsak a kifejezetten
katolikus sajtóé !). Az elő adókat ré szben mi adjuk, ré szben az
UCIP. Ré szü nkrő l egyelő re biztos Tomka Miklós (Ph 59) szociológus, tanszé kvezető professzor é s Veres Andrá s (Gy 78)
„mé diapü spö k” elő adása. A tervek szerint mé g ké t elő adót
adunk, az egyik konkré tan a hazai sajtó állapotát fogja elemezni. Az egyhetes rendezvé nyre, amelynek színhelye Leányfalu, a Szent Gellé rt lelkigyakorlatos ház, a világ minden pontjáról é rkeznek újságírók, Latin-Amerikától Malaysiáig, Indiától
az Egyesü lt Á llamokig. Az ü lé st vezeti Ismar Soares egyetemi
tanár, az UCIP elnö ke Brazíliából, ré szt vesz é s felszólal John
Foley é rsek, a Szentszé k „tájé koztatásü gyi minisztere", a Tö megkommunikáció Pápai Tanácsának elnö ke, a Vatikánból.
A tanácskozás vé dnö ke Erdő Pé ter bíboros, prímás é s Má dl
Ferenc, a Magyar Kö ztársaság elnö ke. A tervek szerint Erdő
Pé ter Szentendré n, Mádl Ferenc a Sándor palotában fogadja
a nemzetkö zi újságíró-testü letet. A konferencia Tihanyba tett
tanulmányi kirándulással zárul, ahol a bencé s apátság
gondoskodik programról.
Nagy ö rö mö mre szolgálna, ha lenne, aki módot találna
kö zü letek rendezvé nyü nk támogatására. Konkré tan támogatható ré szletek: tolmá csolá s, amelynek kö ltsé ge ké tmillió forint;
utaztatá s, ö tszázezer; egyetemistá k ré szvé tele hostesské nt,
háromszázezer; tanulmá nyi kirá ndulá s egymillió; hatá ron tú li
magyar ú jsá gírók vendé gül lá tá sa ö tszázezer; budapesti vá rosné zé s háromszázezer; kulturá lis program (é nek- é s zenekar) ö tszázezer forint. A katolikus pü spö ki kar – első ké nt –
ké tmillió forintot ajánlott az ü gy oltárára.
A támogatási ö sszeg a tervek szerint a Nemzeti Alapítvány
számlájára utalható, a befizeté srő l az alapítvány adókedvezmé nyre jogosító igazolást ad.
Aki valamilyen módon pártfogolni tudja ü gyü nket – termé szetesen a támogatónak a konferencián való valamilyen
formájú megjelené sé t szívesen venné nk –, ké rem, jelezze.
Kö szö nettel
Szikora József (Ph 67)
Keressük legidő sebb – nem csak tagtárs – é lő diáktársainkat.
Nyilvántartásunkban Karlovitz Bé la (Pp 22) a legkevé sbé
fiatal. Kedves Barátunk, Isten é ltessen, áldjon! – Mindannyiotoktól várjuk ez ü gyben újabb jelzé seiteket, bejelenté seiteket.
Az elnö ksé g (KTK címé n)
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Zártkö rű levelezé si lehetősé g (e-mail)
a bencé s diákok ré szé re
A Bencé s Diákszö vetsé g 2003. november 29-i kü ldö ttgyű lé sé n a kü ldö ttek kü lö n határozatban kö szö nté k meg Gerencsé r
Sá ndor (Ph 83) diáktársunknak a BDSZ internetes levelezé si
lehető sé gé nek megszervezé sé t é s web-mesteri feladatainak
ellátását, amit most nyilvánosan tolmácsolok.
Kö szö njü k, Sasa!
Szalai Bé la (Ph 58)
Emlé keztetőül 2003. márciusi számunkból:
A Bencé s Diákszö vetsé g beindította tagjai ré szé re az egymás
kö zti elektronikus levelezé s lehető sé gé t (egyelő re egy ingyenes szerveren!). Felesleges mondanunk, hogy a k ö zö ssé gek
egyik legfontosabb ö sszetartó ereje az egymással való folyamatos kapcsolattartás, é s ennek ma ez a leggyorsabb é s
legké nyelmesebb formája. A levelezé si listára felkerü lt az a
mintegy ké tszáz diáktársunk, akiknek e-mail címé t ismertü k.
Aki ma mé g nincs a levelező listán é s csatlakozni akar, kö vesse az alá bbi ú tmutatá sban kö zö lteket! Ké rjü k, csatlakozzatok
miné l tö bben. Ha kezdemé nyezé sü nk sikeres lesz, akkor sü rgő sen továbblé pü nk a Bencé s Diákszö vetsé g tagjai é s a „kü lvilág” számára egyaránt tö bbfé le lehető sé get é s információt,
szolgáltatást biztosító saját honlap lé trehozásában.
Szalai Bé la (Ph 58) fő titkár

Ú tmutató

Feliratkozás a levelező listára: Egy ü res levé l a
bdsz-subscribe@yahoogroups.com címre
Az erre automatikusan é rkező (angol nyelvű ) választ egyszerű en vissza kell kü ldeni (válasz/reply). Ha nem sikerü l, akkor
forduljatok kö zvetlenü l hozzám!
A sikeres feliratkozást kö vető en:
Levé l a tagtársaknak: bdsz@yahoogroups.com
Ha kell, leiratkozás: bdsz-unsubscribe@yahoogroups.com
A levelező lista zártkö rű , tehát csak elő zetes ellenő rzé s alapján kerü lhet fel valaki a listára, é s levelet is csak a tagok írhatnak egymásnak, kü lső knek nem hozzáfé rhető a levelezé s.
A levelező listával kapcsolatos bárminemű ké rdé ssel, problé mával, kö zvetlen listára-vé tellel forduljatok egyenesen hozzám
a kö vetkező címen: sasahun1@axelero.hu
Gerencsé r Sá ndor (Ph 83)

Rendszeres baráti ö sszejö veteleink
Az ö sszejö veteleknek alkalmanké nt más-más a programja. A
ré szletekrő l a rendező szervezet saját tagjainak pontos é rtesíté st kü ld. De a konkré t meghívótól fü ggetlenü l:
Minden programunkra minden bencé s diákot é s minden
ismerőst szeretettel várunk, függetlenül attól, 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 Miklós u. 60.) 18 órakor; az utolsó vasárnapon pedig Zalaegerszegen
Somogy megyei szervezet: minden hónap 2. pé nteké n este
Kaposváron a Borostyán é tteremben
Veszpré mi szervezet: havonta a 2. csütö rtö k Veszpré mben
Budapesti szervezet: havonta a 2. hé tfőn 17.00 órakor a Szt.
Benedek Iskola dísztermé ben, Budapest, I. ker. Fő u. 30.
„Bencé s sö rö zé s” Budapesten: Az 1940-estő l máig vé gzett
diáktársak kö zü l már kb. 30 fő vesz ré szt alkalmanké nt
„egy pohár jó sö r mellett” a havonta megtartott ö sszejö vetelen. Szívesen várjuk minden diáktársunkat!
A találkozók általában a hónap 3. hé tfőjé n – december 15.,
2004. januá r 19., februá r 16., má rcius 22. (!), á prilis 19.,
má jus 17., jú nius 21. – 19 órá tól kb. 23 órá ig tartanak a
Budapest, XI. Villányi út 34. sz. alatti Kisvigadó
é tteremben (nagyobb lé tszám eseté n a kü lö n teremben).
Akár fé l órára is gyere el é s hozd magaddal osztálytársaidat! A „dr. Né meth” né ven foglalt hosszú asztalhoz
bátran ü ljetek le.
Az elnö ksé g
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Együtt ö rvendünk é s gratulálunk!
Legutóbbi hírlevelü nk nyomdába adása óta a kö vetkező diáktársak megtisztelteté sé rő l szereztü nk tudomást:
Fülö p Ká lmá n (Gy 41) diáktársunk megkapta az Artisjus é letmű díját. Arról is tudomást szereztü nk, hogy ebben az
é vben Fé nyes Szabolcs-díjat kapott. Ezen kívü l a Szent
Gyö rgy Lovagrend lovagja é s a Sá rvá r Vá rosé rt é rdemé rem tulajdonosa.
Postumus kitünteté s – Idé n lenne 82 é ves a Miskolci Egyetem
legfiatalabb alapító professzora, dr. Terplá n Zé nó (Gy 39),
akinek mellszobrát az egyetem felújított fő bejáratánál avatták fel. – Az alapító é s ké ső bbi rektorhelyettes kivé teles
szellemisé gé vel olyan é rté keket ké pviselt, amelyekhez az
inté zmé nynek ma is hű nek kell lennie. Hat professzortársával 1948-ban 28 é vesen a nulláról kezdte az egyetemalapítást, majd 30 é vig volt tanszé kvezető é s 1952–60
kö zö tt rektorhelyettes a Miskolci Egyetemen. Mindezt lenyű gö ző szeré nysé ggel tette, mely csak a legnagyobbak
sajátja. Dr. Terplán Zé nó úgy é lt é s dolgozott, hogy
nyomot hagyjon, ám távozásával ű rt is hagyott maga után,
amelyet az utókor tisztelete é s szeretete hivatott betö lteni.
A szobrot egy é ven át ké szítette Varga É va miskolci, Munkácsy-díjas szobrászmű vé sz. – (É szak-Magyarorszá g,
03.05.26.)
Lá mfalussy Sá ndor (So 47) diáktársunkat a Nyugatmagyarországi Egyetem díszdoktoráváavatta.
Nagy Gá spá r (Ph 67) kö ltő barátunk Szent Márton ü nnepe
alkalmából Pannonhalmán átvette Asztrik fő apát úr kezé bő l a Pannonhalmi Fő apátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. é s a Bábolna Nemzeti Mé nesbirtok által alapított Szent Má rton-díjat.
Korzenszky Richá rd OSB (Ph 59) a nemzeti kulturális ö rö ksé g
minisztere által 2000-ben alapított Fraknói Vilmos-díjat
vette át november 20-án. Nagyon sokat tett ő Tihany
felvirágoztatásáé rt, az apátság ré gi rangjának, szerepé nek
visszaszerzé sé é rt, fejleszté sé é rt, é s a té rsé g kulturális
é leté nek fellendíté sé é rt. A tihanyi perjel univerzális ember:
pedagógus, oktatás- é s iskolapolitikus, remek szervező . A
díjat kezelő kuratórium említett tevé kenysé geié rt, valamint
tudományos munkájáé rt, é rtelmisé gi é s é rtelmisé gnevelő
tevé kenysé gé é rt terjesztette ő t fel a rangos kitü nteté sre.
Isten á ldá sa kísé rje tová bbi é leteteket, munká tokat is!
A BDSZ elnö ksé ge
Kedves Bará taim!
Most kaptam a szomorú hírt, hogy a sokunk által ismert é s
szeretett Dr. Lé grá dy Pé ter (Ph 65), a belgyógyászat kiváló
tudósa, aki sokunkon segített, magán nem tudott segíteni.
2003. november 29-é n meghalt… Nyugodjé k bé ké ben!
Budavá ri Miklós (Ph 66)
Orvosi ima
Mielő tt belekezdené k szent munkámba, meggyógyítani a Te
teremtmé nyedet, hozzád fohászkodom, a Te magasságos
szé kedhez.
Adj erő t, bátorságot, energiát, hogy munkámat teljes hittel
vé gezhessem, hogy se meggazdagodási vágy, se az a vágy,
hogy miné l híresebb nevű legyek, szemeimet el ne kápráztassa a helyes út meglátásától.
Engedd, hogy felismerjem kö rü lö ttem mindazokat, akik tanácsomat jö nnek ké rni, mint olyantól, aki nem tesz kü lö nbsé get gazdag é s szegé ny, barát vagy embergyű lö lő , rossz é s
jó kö zö tt.
Add, hogy minden bajban lé vő emberben csak az embert
láthassam. Ha nálam nagyobb tudású orvosok akarnának
é leslátásukhoz engem kö zelebb hozni, adj erő t, hogy tanulhassak tő lü k, mert az orvosi tudománynak nincs határa.
Add, hogy csak az igazság fé nye vezé reljen, mert akár a
legkisebb engedmé ny az orvosi tudománytól szö rnyű szerencsé tlensé get é s betegsé get hozhat teremtmé nyeidre.
A tiszta lelkű igazak nem panaszkodnak a rosszra, hanem
erő sítik az Igazságot. Nem panaszkodnak a hitetlens é gre,
hanem erő sítik a Hitet. Nem panaszkodnak a tudatlans ágra,
hanem fokozzák a Tudást.
Maimonidesz orvosi imá ja a Ram-kódexből
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Konduljatok harangok!
Konduljatok csak, zúgjatok, harangok,
Hirdessé tek: A magyar már szabad!
Az é vszázados Golgoták után
A Nap elű zte mind az árnyakat.
Vé gre megszű nt a zsarnokok uralma,
Idegen csizmák dö ngő lé ptei,
A né p dö ntö tt, é s ö rö k porba hulltak
Pusztító eszmé k emlé kmű vei.
Ujjongj, magyar, eljö tt a Szabadság,
Mirő l szívü nk oly ré gen álmodott,
Elő deink már bé ké ben nyughatnak,
Nincs szolgafö ld, a zsarnok már halott!
A hő sö k vé re nem hiába hullott
Vé ráztatta, zord századok alatt,
Muhi, Mohács é s Világos után
Ö tvenhat álma virágba fakadt.
Konduljatok csak, zúgjatok harangok,
Arcunk nevet é s szemü nk kö nnyezik,
Az Ú r lenyúlt a gyászfelhő kö n át,
S valóra váltak legszebb álmaink!
In memoriam: 1991. június 30-án az utolsó szovjet katona is
elhagyta Magyarország terü leté t.
A verset Pannonhalma szent harangjainak aj á nlom!
Dr. Nedeczky Gyö rgy (Bp 36)

12 parancsolat szülőknek, ha gyermekeiket
bűnö zőkké akarják tenni
Bré ma városának fiatalkorúakkal foglalkozó tö rvé nyszé ké n
fü ggesztetté k ki az alábbi szö vegű plakátot.
1. Adj meg gyermekednek mindent, amit csak akar! Így arra
a meggyő ző dé sre jut majd, ö vé az egé sz világ.
2. Ha gyermeked trágár, illetlen kifejezé seket használ, csak
nevess rajta, hogy így magát annál é rdekesebbnek tartsa.
3. Semmifé le vallásos nevelé sben ne ré szesítsd. Majd 18
é ves korában ő maga választhat, miben higgyen.
4. Gyermekeidnek sohase mondd, hogy „az nem jó”, „nem
helyes”! Azáltal ugyanis bű ntudata támadhat.
5. Minden rendetlensé gé t, hazugságát hozd helyette rendbe,
így gyermeked bizonyossá lesz abban, hogy a saját
vé tsé gé é rt mindig mások a felelő sek.
6. Hadd olvasson, amit csak akar. Evő eszkö zé t viszont gondosan sterilizáld, fertő tlenítsd!
7. Házasságotok viszálykodásait hadd hallja ő is, így ké ső bb,
ha elváltok, gyermeketek legalább nem fog rajta
csodálkozni.
8. Mindenre adj neki pé nzt, amit csak megkíván; mert ugye
borzasztó, ha egyszer rádö bben: a pé nzé rt meg is kell
dolgoznia.
9. Gondoskodj arról, hogy gyermeked minden lehetsé ges
é telt, italt, luxust, szórakozást megkapjon – kü lö nben a sok
reklám láttán mé g depresszióba eshet.
10. Adj neki mindenben igazat. Mert hiszen a szomsz é dok, a
tanító é s mindenki más csak bosszantani akarják, kárát
okozzák.
11. Ha így gyermekedbő l vé gü l haszontalan csibé sz lesz,
mondd el mindenkinek: te nem tehetsz r óla, hiszen te
mindent megtetté l é rte.
12. Ké szü lj fel idő ben rö gö s, tö vises é letre. A fentiek betartása
eseté n felté tlen ré szed lesz benne.
„Ha a bű nö ket számon tartod, Uram,
Uram, ki marad meg akkor?
De nálad van a bocsánat,
ezé rt ragaszkodunk hozzád.”
(Zsolt 130, 3–4)
„Ha megvalljuk bű neinket, hű é s igaz ő ;
megbocsátja bű neinket é s megtisztít bennü nket
minden gonoszságtól.” (1 Jn 1,9)
(Valahol valamikor talá lta: KTK)
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Nagyobb adományt küldtek

Budapesti szervezet

Legutóbb azon barátaink áldozatké szsé gé t kö szö ntü k meg,
akik 2003.01.01-től 2003.07.24-ig nagyobb (legalább 5000 Ftos) adományt kü ldtek. Most azoknak mondunk kö szö netet,
akik azóta 2003.11.18-ig tetté k ezt. Kereken 550 ezer forintot
kaptunk tő lü k. Isten fizesse meg! – Az elnö ksé g

A hónapok második hé tfőjé n 17 órakor 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
Atkári Gábor
Bakos Tibor
Balázs Bé la
Balogh Gyula
Beregi Attila dr.
Bobok Tivadar
Bujda Miklós
Bujdos Bé la
Bundics Antal
Czapáry Miklós
Cserháti Balázs
Csuti József
Deák Mihály
Detre Ferenc
Epinger Emil Balázs
Erdé lyi Gé za
Fábián Á rpád dr.
Farkas László
Fornet László
Gerebenics Tamás
Gótzy Pál
Guld József
Gyö ngyö si Gábor dr.
Hadarits Vilmos dr.
Henczi László
Herendi János sac.
Hídvé giné dr. Angyal Anikó
Horváth Bé la dr.
Horváth Sándor dr.
Jáger Lajos
Janka Gábor
Karácsonyi Bé la
Károlyi Gyö rgy dr.
Kátay Balázs
Komlóssy Attila dr.
Kovács Ferenc László
Kuti József
Madarász Gyö rgy
Magyar Sándor

Iskola
Gy 83
Kg 50
Ph 55
Ph 81
Ph 65
Bp 43
Gy 86
Gy 76
Ph 47
Ph 90
Ph 63
Ph 85
Ph 59
Ph 86
Ph 62
Ph 76
Ph 84
Ph 64
Gy 77
Gy 41
Gy 77
Ph 84
Ph 73
Ph 73
Gy 59
Ptl
Ph 66
Gy 77
Ph 89
Ph 90
Bp 48
Ph 68
Ph 67
Ph 67
Ph 60
Ph 73
Ph 59
Ph 85

Né v
Magyaros Ferenc dr.
Marton Ferenc
May Zsolt dr.
Nagy Imre dr.sac.
Né meth Lajos
Né meth László
Né meth László
Oberling Antal
Odhiambo Raymand
Orosz Atanáz gk. pap
Pleidell János
Pohl Tibor dr.
Pór (Póri?) Pé ter
Ruszina László
Sántha Tamás
Schmiedel Ferenc
Schulcz Gyula
Sellei Tamás
Simon Gábor
Somorjai Ádám OSB dr. sac.
Szabó József Bé la sac.
Szabó László dr.
Szántó András dr.
Szendrő Zsolt dr.
Szíjártó Ottó
Temesi Balázs
Tibiássy Bé la
Torda Lajos
Tóth László dr.
Tóth Szabolcs
Tö lgyesi Zoltán
Ugron Bé la
Vácity József dr.
Varga Attila István (2x)
Veres András dr. pü spö k
Vö lgyi Balázs dr.
Vö lner Pál dr.
Zárdai Gyula

Iskola
Ph 74
Ph 59
Ph 87
Eg 53
Ph 79
?Pp45
Ph 84
Gy 83
Ph 94
Ph 78
Ko 35
Ph 68
Gy 87
Ph 65
Ph 94
Gy 84
Ph 88
Ph 88
Ph 76
Ph 64
Ph 59
?Ph67
Ph 74
Ph 79
Ph 71
Ph 65
Tb 66
Ph 74
Ph 66
Ph 88
Ph 64
Ph 77
Ph 87
Gy 78
Ph 89
Ph 81
Gy 62

Csabák é s pásztorok
A pásztorról jut eszembe. Ké pzeljé tek, nem ré g jártam Alma
Ata-ban (azaz Almatiban, ahogy most hívják) tanfolyamot
tartani. A ré sztvevő k kö zö tt kirgizek is voltak, é s amikor
bemutatkoztam nekik (Glóner Csaba), rö gtö n mondták, hogy a
nevem pásztort jelent a mai kirgiz nyelvben is (‘csaban’egé sz
pontosan). Persze azt eddig is tudtam, hogy ezt jelenti a
nevem, de hogy az óhazánk kö rnyé ké n ezt mé g ma is így
mondják, ez kellemes meglepeté ské nt é rt.
Szóval kedves Csaba nevű diáktársak! Mi már ö rö kké
pásztorok maradunk!
Glóner Csaba (Gy 89)

Megjegyzé sek – 1. A latin eredetű ‘pásztor’ szó nem-latin megfelelő i:
juhász, kondás, kanász, csikós, csordás, gulyás… – 2. A Magyarországon 1579-tő l adatolható ‘csobán’~’juhász’szavunk oszmán-tö rö k
eredetű , román kö zvetíté ssel is (‘cioban’~’juhász’). A vé gső forrás a
perzsa ‘šubān’~‘juhász’. Az 1579-i adat a budai basák levelezé sé ben
nyilván oszmán-tö rö k átvé tel, de a Gyulán 1742-ben jelentkező , majd
az egyre sű rű bb szé kely é s csángó adatok a románból valók. – (KTK)

A rendőrfőkapitá ny tudatalattija – Ezek szerint mi a jó oldalon
állunk: – „Olyan rendő rtiszt, aki szervezett bű nö zé ssel, pé nzmosással foglalkozik, feltehető en nem a bencé s rendbé liekkel
tart kapcsolatot, hanem olyan fiúkkal, akik a rossz oldalon állnak" – szö gezte le Salgó László országos rendő rfő kapitány a
Nap-kelté ben (Magyar Nemzet, 2003.12.03: „… a dolgot ő t
magát né zzü k… ”)
Palá sty Istvá n (Ph 85)

Advent vasárnapjain – Gyertyagyújtások (lásd alább)
2004.01.12. – Tóth Gá bor igazgató: Beszámoló a Szent
Benedek általános iskola é s gimnázium é leté rő l
01.24. 17.00 – Pax Hungarica-bá l (kö zö s ö regdiákbál) a
Tamás Alajos (ferences) kö zö ssé gi házban (II. ker. Rómer
Flóris u. 2-4.). A talpalávalót Szikora Józef (Ph 67) é s „Kis
templomos lovagok” elnevezé sű zenekara szolgáltatja
(hej, de jól!!). Nagyon jól szokott sikerülni, gyertek el
miné l tö bben! Szeretettel várnak mindannyiunkat a
rendező k, családostul (felesé gek, gyerekek, unokák… ).
02.09. – Ponori Thewrewk Auré l: Csillagok a Bibliában
03.08. – Szentmihá lyi Szabó Pé ter (Ph 63): Hé tkö znapjaink
2004-ben
03.21. alkalmából Szent Benedek-napi szentmise a kapucinus
templomban (Fő u. 32.), az idő pontot ké ső bb pontosítjuk.
04.19.(!) – Nógrá di Lá szló (Ph 66): A haza bö lcse – emlé kezé s Deák Ferencre
05.10. – Vé rtesaljai Lá szló SJ: Amit a Vatikáni Rádióról illik
tudni
05.29. – Országos bencé sdiák-találkozó Pannonhalmán
06.14. – Jankovics Marcell (Ph 59): A nemzeti kultúra
straté giája
Ember Ká roly (Bp 51)
1085 Budapest, VIII. József krt. 43. tel.: 266-6750

Adventi gyertyagyújtások Budapesten
1.
Kedves Mindenki!
A fé lreé rté sek elkerü lé se vé gett elő re bocsátom, hogy nem
a konkurencia szándé kával, hanem alternatívaké nt: Mint rendesen, idé n is tartunk gyertyagyújtásos vesperást advent né gy
vasárnapján. Á ltalában elé g szű k kö rben szokott zajlani, de
szívesen várunk mindenkit (szé p hangúak elő nyben).
Tehát november 30-án, december 7-é n, 14-é n é s 21-é n.
Az elmúlt jó né hány é vhez hasonlóan most is a Bazilika Szent
Jobb kápolnájában leszünk, 15.30-kor kezdjü k. (É rdemes
pontosnak lenni, mert utánunk egy másik imádság kezdő dik.)
Fontos, hogy az ü nnep té nyleg ü nnep legyen, ezé rt nagyon
jó lenne, ha miné l tö bben ré szt venné nk, családostul, é nekelve. Gyertek családostul, ahogy eddig is!
A szervezők (Ph 85)
Üdvö zlettel: Palá sty Istvá n (Ph 85)
2.
Kedves Barátaim!
Hagyományainknak megfelelő en idé n is szeretettel hívlak é s
várlak Benneteket az Egyetemi Templomba (Bp. V. Papnö velde u.) advent vasárnapjain a fé l 8-as mise után (kb. fé l
9-kor) megrendezendő gyertyagyújtásainkra, amelyeket pannonhalmi hagyományok szerint vé gzü nk.
Az elmé lkedé sekre a kö vetkező atyákat ké rtem fel:
I. (nov. 30.): Mosolygó Pé ter (Ph 92), gö r. kat. káplán;
II. (dec. 7.): Dr. Veres Andrá s (Gy 78) pü spö k, a MKPK
titkára;
III. (dec. 14.): Kozma Imre OH (Gy 58) atya, a MMSZSZ
igazgatója;
IV. (dec. 21.): Dr. Fodor Gyö rgy tanszé kvezető professzor, a
PPKE rektora.
Mind a né gyen bencé s ö regdiákok.
Szerettel várlak mindannyiotokat é s kedves családotokat,
barátaitokat!
Lengyel Ervin (Ph 98) diakónus
Kö zponti Papnevelő Inté zet
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Né gy beszámoló
Örvendek, hogy elkü ldhettem ezt a né gy beszámolandót!
Az első: Augusztus 11-é n indultam é s 16-án, szombaton, már
itthon voltam 92. erdé lyi é s 73. moldvai utamról.
Augusztus 15-e volt a csúcspont: a kacsikai búcsú Bukovinában, az é venkint egyetlenegy alkalomra engedé lyezett magyar nyelvű szentmise az egé sz jászvásári egyházmegyé ben.
Sokan ö sszejö ttü nk, sokan csángó né pviseletben: mé g a szatmári egyházmegyé bő l is tö bben eljö ttek. Volt ott mé g három
dunántúli lány is: csodaszé p csángó ö ltö zetben!
Az elő ző napi esti szentmise után találkoztam ott – pár
mondatra – Perka Auré llal, a szabófalvi szü leté sű jászvásári
segé dpü spö kkel, é s szé p-illő en boldog szü leté snapot kívántam neki, ha már egyszer MÁ RIA ELSZENDERÜLÉ SÉ NEK
ü nnepé n (aug.15-é n) szü letett, é s jó pár é vvel ezelő tt egymás
mellett ü ltü nk az ü nnepi ebé den. Talán mé g jól is esett neki
kö szö nté sem. Azt már csak sejtem, hogy pár perccel ké ső bb
milyen dö bbent arccal né zhetett, mikor az odaé rkezett
csángómagyar kü ldö ttsé gtő l ott helyben megkapta a – ki tudja
már hányadik! – beadványt a magyar nyelvű szentmise engedé lyezteté se é rdeké ben a moldvai magyarok számára.
Augusztus 15-é n reggel 7-kor a szokásosan gyü lekeztü nk –
jó messzire a kegytemplomtól –, é s onnan indultunk zengve a
szé kelyfö ldi Mária-litániát: ANGYALOKNAK KIRÁ LYNÉ JA,
tiszta Szű z! Mindegyik versszakát megismé teltü k, hogy szé pen kitartson a bazilika kapujáig, amikor is SZENT ISTVÁ N
GYERMEKEI feliratú kö rmeneti zászlónkat háromszor mé lyen
meghajtva kö szö ntö ttü k a Kacsikai Szű zanyát, é s továbbvonultunk a bazilika mö gö tti grotta oltárához. Akkor szólt
legszebben az é nek, a 13. versszaknál: A CSÁ NGÓ KNAK
KIRÁ LYNÉ JA, tiszta Szű z! Volt koncelebráló társam is: a
Háromszé k-megyei búcsújáróhely plé bánosa, Tifá n Lajos. Ső t
a Jászvásártól fö lké rt fő celebráns é s szónok, a felcsíki
esperes é s csíktaplocai plé bános, Boros Ká roly is megé rkezett a szentmise kezdeté re.
Mise elő tt mé g a MÁ RIÁ T DICSÉ RNI é neket zengtü k, majd
az Ojtoz-vö lgyi Szitás faluból származó 85 é ves elő é nekes
asszony, Jancsika Ilonka né ni „diktálta”: NYÚ JTSD KI
MENNYBŐ L, ó szent Anyánk, kezedet! A KYRIÉ T a csángómagyar gregorián intonáció szerint é nekeltü k, amely felejthetetlenü l szebb, mint a Solesmes-epigonok gr ádicsos gregoriáné nek-próbálkozása. A GLÓ RIÁ T – próbahiány miatt – úgy
é nekeltü k, mint ahogyan Csíksomlyón megtanulták a moldvai
zarándokok a pü nkö sdi búcsú napjaiban a Szigeti Kiliá n-misé t.
Á radóan szé p volt a nagyszombat-húsvé ti ALLELUJA.
Felajánláskor: BOLDOGASSZONY ANYÁ NK – a csángómagyar variáns szerint. A magyar nyelven legszebben é neklő
csángó asszony, Nyisztor Ilonka „diktálta”. Hangzott mé g az
ARANYMIATYÁ NK is, mé gpedig attól, akitő l magam is tanultam: Csernik Má ria, lujzi-kalagori elő é nekes asszony „diktálta”
a legő sibb magyar kö zö ssé gi é neklé s ő si szokása szerint.
Nem maradt el az Ó SZENT ISTVÁ N, dicsé rtessé l!. Ez a
pusztinai csángómagyarok búcsúsé neke, hiszen ott, Pusztinában mé g mindig Szent István király a templom vé dő szentje.
(Három másik templomukban: Kiczkófalva-Teckányban, Szö llő hegyen é s Magyarfalván római engedé ly né lkü l megszü ntetté k Szent István király patrocíniumát, lelki tulajdonjogát.)
A szentmise után – ahogyan fö lvonultunk, ugyanúgy – elvonultunk szé p ü nnepi rendben, bizakodva a jö vő é vi viszontlátásban, együ ttü nneplé sben, a Szű zanya kö zbenjárásában.
A második: Augusztus 20-án este Nyúlból indultunk autóbusszal Kacsikára, de elő bb Zárába látogattunk é s Spalatoba.
Majd Medjugorje után mé g Raguzába is. Majd’ elsírtam
magamat, mikor Spalatoban megl áttam a kis kő koporsót.
Benne vannak IV. Bé la ké t kislányának csontjai.
Medjugorje – csodálatos! Most voltam ott negyedik alkalommal. Alig várom az ö tö diket! A Szű zanya azt ü zeni mindenkinek: „Ha tudnátok, mennyire szeretlek benneteket, s írnátok
ö rö mö tö kben!"
A harmadik: Augusztus 19-é n este az é n gyű jté sembő l é nekelte az a né gy aranyos kislány a Hő sö k teré n: HOL VAGY
ISTVÁ N KIRÁ LY… A hivatalosak azt mondták, hogy messze
ő k né gyen kapták a legnagyobb tapsot.
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A negyedik: 20-án Bé csben a Stephans-dómban Erdő Pé ter
szentmisé jé n Alsó-Bodok (Zoborvidé k 22 faluja kö zü l a 19.)
asszonyai é nekelté k: Ó SZENT ISTVÁ N, dicsé rtessé l… Olyan
szé pen, mint mikor tavaly az aranymisé men zengté k. Mátyás
király óta nem volt mé g Bé csben oly szé p diadal, mint most!
Kö szö nté ssel, ü dvö zlettel é s nem kis sietsé ggel
Já ki Teodóz OSB (Ph 47)

Sé ta
Nedves bakancsnyomok a hideg aszfalton,
a fé lelmemet egy mellé kutcában hagytam,
idegen szobában ö led sem nyugalmam,
nagyanyám halálát álmodtam,
pené szes falon tü krö t találtam,
sín-melletti mocsokban bé ké t hírdettem,
mikor lehetett, hamisan játszottam,
amit befejeztem, mindig újra elkezdtem.
Abé rt Já nos (Ph 98)

Soproni szervezet
Kedves Diáktársak!
Az első fé lé vi programjainkat, sajnos, változó sikerrel tudtuk
csak megvalósítani. Kirándulásaink a kellő számú é rdeklő dé s
hiányában hiúsultak meg, s mintha rendezvé nyeinken is csappant volna a lé tszám. Sajnálatos módon az Idő sek Házának
átadása is halasztást szenvedett.
Eltávozott kö rü nkbő l három diáktársunk: Horvá th József
(Gy 31) kanonok, Vinkovits Ferenc (Gy 41) é s Villá nyi Bé la
(So 47), valamint a sokunk által tisztelt é s szeretett Unger Feri
bá csi is, kellemes ö sszejö veteleink házigazdája.
Programjaink
Szeptember 25. 18 órakor „fehé r-asztalos” találkozó a
BENCÉ S HÁ Z felújított ebé dlő jé ben. A vacsorát a Ház
konyhája ké szíti kizárólag a mi számunkra. Ez az utolsó
alkalom arra, hogy bemutassuk az Id ő sek Házát. A lakók
bekö ltö zé se után (a szigorú egé szsé gü gyi elő írások miatt!)
nem áll módunkban az inté zmé nyt mutogatni.
Október 20-án 17 órakor „Asztrik-mise” a bencé s templomban, majd a Ház alagsori é ttermé ben (bejárat a Kolostor
utca felő l) a „Bencé s Lelkisé g” ez é vi elő adása: Az induló
Idősek Há za lelkisé ge címmel. A szentmisé t bemutatja é s
az elő adást tartja: Hortobá gyi Cirill (Ph 77) pannonhalmi
perjel úr. Ez alkalommal van módotok egyré szt megismerkedni az Idő sek Háza munkatársaival, másré szt adományokkal hozzájárulni az induló inté zmé ny mű kö dteté sé hez.
Október 31-é n 16 órakor a hagyományos temető látogatás,
tisztelgé s é s kö zö s ima a bencé s síremlé kné l.
November 14-é n 17 órakor a Bencé s Ház alagsori é ttermé ben „Tudós-portré k” címmel bemutatkozik ké t, nemré g magas kitü nteté sben ré szesü lt diáktársunk: dr. Kubinszky
Mihá ly (Bp 45) é s dr. Verő József (So 51).
December 8-án 15 órakor dr. Vá rszegi Asztrik fő apát úr
celebrál szentmisé t a bencé s templomban, majd megáldja
az új bencé s inté zmé nyt, a Szent Benedek Idő sek Házát.
Változatlanul ké rem címetek, telefonotok változásának, e-mail
címeteknek bejelenté sé t, é s a tagdíjak rendezé sé t. Az elnö ksé g nevé ben is tisztelettel é s szeretettel kö szö nt:
Sopron, 2003. szeptember 10.
Venesz Ernő (Ph 49)
elnö k
A Sopronban é s kö rnyé ké n é lő bencé s diákok haté kony munkájának kö vetkezté ben elké szü lt dr. Endré dy Csaná d (Ph 47)
atya nagy álma, amelyé rt ő maga is nagy áldozatokat hozott,
a Szent Benedek Idő sek Háza Sopronban, az egykori bencé s
kolostorban. Az é pü let megáldására 2003. december 8-án
kerü l sor, amely ü nnepi szentmisé vel kezdő dik 15 órakor a
bencé s templomban. A szentmisé t é s az é pü let megáldását
dr. Vá rszegi Asztrik pannonhalmi fő apát úr celebrálja.
Örü ljü nk együ tt diáktársaink sikeré nek!
Szalai Bé la (Ph 58)
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Keszthely – zalai szervezet
Alső borsfán a felújított kápolna megáldására, oltárának é s oltárké pé nek megszentelé sé re é s első kiállításának ü nnepé lyes
megnyitására 2003. október 26-án ü nnepi szentmise kereté ben kerü lt sor. Az áldást é s szentelé st Decs Istvá n (Ph 69)
plé bános vé gezte. Ünnepi kö szö ntő t Ré ffy József polgármester, ü nnepi beszé det Nógrá di Lá szló (Ph 66) országgyű lé si
ké pviselő mondott. Az Á rvá né Szabó Judit é s Lengyá k Istvá n
által rendezett kiállítást, mely Osvá th Miklós Borsfáról ké szített
rajzait, festmé nyeit mutatta be, Lehota M. Já nos eszté ta, fő iskolai tanár nyitotta meg. A mű sorban kö zremű kö dtek a borsfai
Á ltalá nos Iskola, a nagykanizsai Hevesi Sá ndor Á ltalá nos Iskola é s a Farkas Ferenc Vá rosi Zeneiskola tanárai é s diákjai.
A Szentháromság kápolna tö rté nete
Alsóborsfán e kápolna felé píté sé ig csak egy harangláb állt.
Harangjáról írásos emlé k található az 1778. május 28-i pápalátogatás kapcsán. Az 1894. november 22-i hitkö zsé gi kö zgyű lé s egyhangúlag úgy határozott, hogy „nem számítva a
fuvarokat é s a ké zi napszámokat, melyeket a kö zsé gbeliek a
legnagyobb lelkesedé ssel ajánlottak fel”, 1000 Ft-os kö ltsé ggel felé píti a falu kápolnáját a millennium tiszteleté re. Ehhez a
pü spö ksé gtő l engedé lyt é s „né mi pé nzsegé lyt” is ké rtek. A
hozzájárulást 1894. december 28-án kapták meg. Az elké szü lt
é pü letet 1896. május 31-é n, „Szent Háromság vasárnapján, a
kápolna búcsúnapján” benedikálták (áldották meg).
Az eklektikus é pü let homlokzatából centrálisan kiemelkedő ,
gúlasisakos harangtoronynak ké t, szé phangzású harangja
van. A kisebbiket, Toplek Gyö rgy é s hitvese Dudá s Rozá lia
adományaké nt 1912-ben, Sopronban ö ntö tté k „Sentenhofer
Frigyes Fiai”. Á tmé rő je 57 cm, gyártási száma 2942. A kö zsé g
kö zadakozásából szinté n ez a harangmű hely ké szítette el a
nagyobbik, 1928-ban felszentelt harangot. Á tmé rő je 62 cm,
gyártási száma 5391. A kismé retű templomhajóba a keletrő l
é s dé lrő l nyitott harangtorony alatti ajtón át lé phetü nk be. A
mennyezet az 1800-as é vek vé gé nek vasgerendás lefedé sé t
mutatja, keresztbe futó, alacsony boltívekkel. A bejárattól balra falé pcső vezet a teret é kesítő kis kórusra. Innen nyílik a
harangtorony. A dé len é s é szakon kialakított boltíves ablakok
felső ü veglapjai színesek. Az é pítő k ezzel is igyekeztek a
terem hangulatát ü nnepé lyessé tenni. A fé lkö ríves, fé lkupolás
szenté ly akvarell oltárké pé t Osvá th Miklós Munkácsy-díjas
festő mű vé sz ké szítette 2003-ban. Alkotásán, Borsfa é s kö rnyé ke ré szleteit felidé ző táj felett Jé zus Krisztus alakja, valamint az Ú risten é s a Szentlé lek motívuma jelenik meg.
Az 1930-as é vekre a templom istentiszteletek tart ására kicsi
lett. Ezé rt az egyházkö zsé g 1940-ben megvásárolta a Berg
család XVIII. szd. vé gé n é pített klasszicista stílusú kúriáját, é s
benne alakította ki a nagyobb imahelyisé get é s a paplakot. A
kápolnát ettő l kezdve nem használták, csak é vente egy alkalommal, a búcsúkor. Teteje lassan tö nkrement, falai átnedvesedtek. Á llaga annyira leromlott, hogy 2003-ban a falu egyházkö zsé ge é s ö nkormányzata, Decs Istvá n (Ph 69) plé bános
é s Ré ffy József polgármester vezeté sé vel elhatározta a felújítást. Az é pü let állandó használatának megoldásához Lengyá k
Istvá n nagykanizsai tanár javaslatára alakították ki a mű vé szeti tárlatok befogadásának lehető sé gé t, megtartva a kápolna eredeti, fogadalmi funkcióját is. Ekkor ké szü lt el a torony
rácsozott kapuzata é s tájé koztató táblái.
A helyreállítás pé ldaé rté kű munkáját Husz Ferenc festő , Lá badi Ferenc kő mű ves, Pulya Tamá s festő , Rá cz Tamá s asztalos, Szabó József festő , Tóth Já nos asztalos, Tóth Norbert
festő , Tóth Zsolt asztalos é s ifj. Vasas Istvá n lakatos vé gezte.
A beszámolót é s a kápolna tö rté neté t kü ldte: Lengyá k Istvá n
2003. november 1-jé n, szombaton dé lelő tt 11 órakor kerü lt
sor Zalaapátiban a bencé s temető kápolna felújítás utáni újraszentelé sé re. Az újraszentelé st volt diáktársunk, Má rfi Gyula
(Ph 62) veszpré mi é rsek vé gezte.
Az egykori híres zalavári bencé s apátságnak helyet adó
kö zsé gnek (é s Miksa atya szü lő falujának) polgármestere,
Vincze Tibor (Gy 84) diáktársunk szeretettel kö szö ntö tt az
ü nnepi esemé nyre eljö tt minden egykori bencé s diákot.
Szalai B.

2003. december 1. 10.
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A Bencé s Szellemisé gé rt Alapítvány (Keszthely) az alapító
okiratának megfelelő en vé gezte tevé kenysé gé t. Szellemisé gé nek megfelelő találkozókat szervezett, neves elő adókkal, ahol
vallási- társadalmi-családi ké rdé seket vitatott meg, politikai
indíttatástól mentesen.
Alapítványunk a jö vedelemadó 1 %-án kívü l kö zponti kö ltsé gveté si, ö nkormányzati, alapítói támogatásban nem ré szesü lt, pályázati úton bevé telhez nem jutott. A kuratórium tagjai
juttatásban nem ré szesü ltek. Szervezetü nk tagjai havonta találkoznak Keszthelyen é s Hé vízen.
Az alapítvány kuratóriuma a 2002. é vi kö zhasznúsági beszámolóját é s pé nzü gyi teljesíté sé t 1/2003.(10.22.) sz. határozatában megállapította é s az alapítók kö zgyű lé se elfogadta.
A beszámolót a Zala Megyei Fő ü gyé szsé g tö rvé nyessé gi
szempontokból megvizsgálta, é s azt – mint tö rvé nyest é s jogszerű t – tudomásul vette.
Ké rem tagtárs diáktársaimat fentiek tudomásul vé telé re, é s
kö szö nö m az eddigi, ké rem további együ ttmű kö dé steket.
Kalapos Istvá n (Ph 65)
a kuratórium elnö ke

Bácskai szervezet
A szokásos remek hangulatban tö ltö tt együ tt 2003. szeptember 19-é n jó pár órát a BDSZ Bácskai Szervezeté nek
ö sszejö vetelé n tö bb mint ké t tucat egykori bencé s diák. A
bajai ferences templomban Schindler Má tyá s (Ph 77) plé bános diáktársunk celebrálta szentmise után a szokásos remek
halászlé t fogyasztottuk el a Sugovica partján, a Pető fi szigeten. Vancsura Lá szló (Ph 84) terü leti elnö k adott a vacsora után
tájé koztatást a szervezet aktuális ü gyeirő l. Az idő sebb bencé sdiák-generációt „pesti vendé gké nt” Kö nyves Tóth Ká lmá n
(Ph 47), a BDSZ elnö ksé gé t
pedig Szalai Bé la (Ph 58) fő titkár ké pviselte. Akiknek a ké ső é jszakába nyúló baráti
beszé lgeté s után mé g volt szabad idejü k é s energiájuk, azok
Kiss Gyö rgy (Ph 67) diáktársunk vezeté sé vel megtekinthetté k
a kalocsai é rseki palotát é s híres kö nyvtárát.
(Sz. B.)

Somogyi szervezet
Szé p számban gyű ltek ö ssze a Somogy megyé ben é lő
bencé s ö regdiákok november 15-é n Kaposszentbenedeken, a
Szent Benedek-rendi nő vé rek gyö nyö rű kolostorában. Vá li Ancilla rendi elő ljáró betegsé ge miatt szemé lyesen nem kö szö nthette az é rkező ket, akiket a Somogy megyei szervezet elnö ke,
dr. Antal Lá szló (Ph 73) é s titkára, Tóth Ambrus (Ph 88) fogadott.
A kolostor kápolnájában Csatlós Istvá n (Ph 80) inkei plé bános diáktársunk celebrálta a szentmisé t, amelyben kö zö sen
megemlé keztü nk a tavalyi ö sszejö vetelen mé g kö zö ttü nk lé vő ,
elő ző nap eltemetett Lohr Ferenc (Ph 61) diáktársunkról. Homiliájában Csatlós Pista napi kö telessé geinkrő l é s kü ldeté sü nkrő l is szólt.
A szentmise után dr. Szelestei Tamá s (Ptl) tartott magával
ragadó elő adást a Keszthely-Zalai é s a Somogy megyei BDSZ
szervezetek kö zö s szervezé sé ben megvalósult Medjugorje-i
zarándokútról. Ezután Antal Lá szló ismertette a megyei szervezet tevé kenysé gé t, kü lö n megemlé kezve a májusi Balatonbogláron rendezett ö sszejö vetel kiváló visszhangjáról (ami
nem csak a Lé gli-fiú k remek borainak volt kö szö nhető ). A
jelenlé vő k úgy határoztak, hogy a jö vő tavaszi ö sszejö vetel
Siófokon lesz, é s a szervezé si feladatokhoz Meggyes Gá bor
(Ph 60) é s dr. Ruff Flóriá n (Ph 81) diáktársaink segítsé gé t
ké rté k, akik a felké ré st nagy lelkesedé ssel el is vállalták.
A kolostorban elfogyasztott kö zö s ebé d után – Dakos Lá szló
(Ph 79) diáktársunk remek szö llő sgyö rö ki borokat hozott! –
kö tetlen, múltat idé ző é s jö vő t formáló beszé lgeté sen maradtak együ tt a megjelentek.
Jó volt ismé t Kaposszentbenedeken lenni!
Szalai Bé la (Ph 58)
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Bencé s Diákok Győri Egyesületé nek
zarándokútja
A Bencé s Diákok Győ ri Egyesü lete (BDGYE) fontosnak tartja
azt, hogy a kö zö ssé gi é let bő velkedjé k baráti együ ttlé tekben,
ahol az egyívású emberek kapcsolatai tovább erő sö dhetnek,
ahol az ő szinte baráti é rzé s melegé ben napfé ny sugározhat a
szü rke, gondokkal terhelt hé tkö znapok sorába.
Utunk első állomása Deáki (Diakovce) volt, mely magyar
lakosú falu Felvidé ken, Vágselye mellett. Itt alapított Szent
István királyunk 1002-ben templomot, melyet a k ö rnyező birtoktesttel a mártonhegyi szerzeteseknek, azaz a pannonhalmi
bencé seknek adományozott. Az ő si templomré sz ké tszintes.
Az alsó templom felett lé pcső n megkö zelíthető felső templomté r alakult ki a tető alatt, a kapcsolódó szerzetesi fü lké kkel. Itt
szü letett a PRAY KÓ DEX, amelynek latin szö vegé be ágyazódott be ő si magyar nyelven a ma is megszívlelendő gondolat:
„Látjátuk, feleim, szü mtü kkel, mik vogymuk, isa pur é s homu
vogymuk!"
Ké ső bb, a 19. század második felé ben kibő vü lt a ré gi templom, Schulek Frigyes neves é píté sz (a budapesti Mátyás
templom alkotója) tervei alapján alakult mai ké ttornyú formájára. A felső templomban ma is ré gé szeti-helyreállítási munkák folynak, az alsó templom szé pen helyreállítva, festett fali
freskókkal a hívek rendelkezé sé re áll. A helyi egyházkö zsé g
ké szsé gesen, ré szletes ismerteté ssel állt rendelkezé sü nkre.
Garamszentbenedek (Hronský Beňadik) volt a második állomásunk, amelyet Nyitrán keresztü l é rtü nk el autóbuszunkkal.
A helysé g é kessé ge az a gótikus templom, mely a falu kö zepé n kiemelkedő dombtető n hirdeti ké t tornyával Isten dicső sé gé t. Szent László testvé re, II. Gé za királyunk uralkodása alatt
lé tesü lt 1075 kö rü l. Az adományozottak itt is a bencé s szerzetesek. A templom nagymé retű , román-gót é píté szeti elemekkel é keskedik. A kö rnyezeté ben rendház, udvar, kerengő található, a domboldal irányából bástyaszerű megtámasztással, de
a kü lvilág támadásai ellen is vé dhető vé té ve. A nagymé retű
templombelső nagyszerű té ré lmé nyt nyújt. Jellegzetes a szárnyasoltár, melynek kiké pzé se a kor stílusához illik. (Az eredeti
oltár ma Esztergomban van.) A felü leteken ké pek, faragványok, táblák utalnak a kegyurak – magyar fő urak, fő papok –
ide való kapcsolataira. A templom gazdag erekly é kben, a vallási é let gyakorlatában használatos kultikus tárgyakban.
Csóka Gá spá r OSB atya, útitársunk, nagy szaktudással ismertette a látnivalókat.
Vé gü l a zarándokcsoport együ tt imádkozott Isten segítsé gé é rt, majd felcsendü lt -- ki tudja mikor utoljára -- a „Boldogasszony Anyánk… ", ő si himnuszunk melodikus szé p dallama.
Szem nem maradt szárazon…
A zarándokút Komáromban (Komarno) fejező dö tt be az
Európa-té r megtekinté sé vel. A teret szegé lyező házak kü lö nbö ző – Európában honos – stílusban é pü ltek, é s kedves hangulatot árasztva teszik kellemessé az itt tö ltö tt idő t. É rdemes a
megtekinté sre.
Beszámolónk mindazoknak szól, akik szívesen é rzik át a
ré gi idő k ü zeneté t. Az ezeré ves múlt megtekintett emlé kei
csak bü szké vé tehetnek bennü nket, hogy ebbő l a kultúrából
iskolás é veink alatt mi is ré szesü lhettü nk!
Szabó Gyula (Gy 48)
a BDGYE elnö ksé gi tagja
Kedves Bará taim!
Szomorú hírt kö zlö k Veletek. Dr. Tamasits Ernő (Gy 55), a
győ ri szö vetsé g elnö ke november 29-é n a győ ri kórházban
meghalt. Családjától tudtam ezt meg. Marton József rendtársunk, a győ ri kórház súlyos betegeinek angyala, adta fö l neki
a betegek szentsé gé t, azóta is minden nap áldoztatta, mé g
dé lután is, a halál elő tt egy-ké t órával. Mé g beszé lgetett is
Ernő vel az áldoztatás után.
Teodóz (Ph 47)
Dr. Tamasits Ernő diáktársunké rt 2003. december 5-é n,
pé nteken dé lután 1/2 5-kor lesz gyászmise Győ rben, a Bencé s templomban. Legyü nk ott egy kö zö s imádságra miné l
tö bben!
Szalai Bé la (Ph 58)

2003. december 1. 11.
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„Kö nyvesház”
Szalai Bé la (Ph 58): Magyar várak, városok, falvak metszeteken 1515–1800. – I. kö tet A mai Magyarország Kiegé szíté sek 1. – Publikus Bt. [Budapest 2003]
Hírlevelü nk 2002. márciusi számában mé ltathattuk ré szletesen Szalai Bé la akkor megjelent nagy kö nyvé t. A mé ltatást itt
ugyan meg nem ismé telem, de újra elolvasását figyelmetekbe
ajánlom. Ez a kiegé szítő kö tet mé g hozzátesz jóné hány lapáttal az akkori é rdemekhez: egyszerű en fantasztikus barátunk
teljesítmé nye. De hadd idé zzek né hány gondolatot az új kö tet
elő szavából: Az első kö tet „megjelené sekor is tisztában
voltunk azzal (… ), hogy a már katalogizált metszeteken felü l
újabb é s újabb metszetek felbukkanása várható. Az elmúlt ké t
é v ezt az elő relátást igazolta, é s most a kö nyv ké ziratának
lezárása óta felbukkant 50 új metszetrő l (… ) tudunk beszámolni. (… ) Az újonnan felbukkant metszetek le írásán túl jelen
kiegé szítő kö tetben ké t tanulmányt is kö zzé teszü nk.”
Az immár ké t kö tet ké tsé gtelenü l bizonyítja, hogy barátunk
nem semmié rt nyert é vekkel ezelő tt Amerikában PhD é s itthon
mű vé szettö rté neti kandidátusi fokozatot. További ilyes sikereket kívánva neki, várjuk az újabb kö teteket!
KTK
Boksay Gyö rgy (Ph 47): Párbaj a Balaton jegé n – Tö rté nelemmorzsák a Balaton é s a Bakony vidé ké rő l. Somogyi
Győző festő mű vé sz színes mű mellé kleteivel. – Harmadik
kiadás, a Tihanyi Bencé s Apátság megbízásából kiadja a
Kollázs Kiadó, Veszpré m, 2003.
Richá rd atya az elő szóban így ír: „Boksay Gyö rgy kö nyve nem
tö rté nelemkö nyv, de a tö rté nelemrő l szól. Az elő ttü nk járt
nemzedé kekrő l, nádasok, várak, erdő k embereirő l: azokról,
akik itt szü lettek, ezen a tájon. Olvassa szeretettel ezeket az
írásokat, aki ké zbe veszi: ritka ajándé kot kap az olvasó. Tiszta
olvasmányt, szívet-lelket felü dítő t. Olyan olvasmányt, amire
szü ksé ge van felnő ttnek, gyereknek egyaránt.”
Harmadik é v a megjelené s óta, s immár itt a harmadik
kiadás. Ú gy tű nik, nem csak mi, ké szítő i é reztü k, hogy sikeres
lesz né gy é ve elhunyt Giorgio barátunk postumus kö nyve,
hanem ezt az olvasók is visszaigazolták. – (A szerk.)
Tihanyi Kalendá rium 2004. – Szerkesztette dr. Korzenszky
Richárd OSB (Ph 59) é s munkatársai.
Örö mmel vehetjü k – immár jó é vtizede, é vente – ké zbe az új
Tihanyi Kalendáriumot. Ízlé ses, ső t mű vé sz kiállítása a címlapot tervező Udvardy Erzsé bet festő mű vé sznek, é s a szerkeszté st vé gző knek kö szö nhető . A tartalmi ö sszeállítás fő leg
Richá rd atya munkája – gondolom. Az írások felvillantják
Tihany múltját, jelené t, a fotók jellemzik mind az ábrázoltakat,
mind ké szítő jü ket; a ké pek sorrendje is fontos gondolatokat (!)
takar. Sorolhatnánk: a bencé s lelkisé grő l szóló fejezet(ek), a
napló, a tihanyi mindennapok, a mindenf é le né vsorok, az ö kumené , a múltbané ző szilánkocskák é s hosszabb írások…
E kö teteket legszívesebben Dante Isteni Színjáté kához hasonlítanám: Ott az egé sz kozmoszt járja vé gig a fő hő s, itt a
tihanyi univerzum a benső sé ta helyszíne. S a Divina Commediá -hoz hasonlóan a Tihanyi Kalendárium is „nagyszerű
lelki olvasmány” (mint mondotta Albo Centoni, volt olasz
tanárunk).
Kö nyves Tóth Ká lmá n (Ph 47)
P. Já ki Sá ndor Teodóz OSB (Ph 47): Csángókról igaz tudósítások. – Való Világ Alapítvány, Budapest, 2. kiadás
A kö nyv hátlapjáról: „Amit a szerző látott, hallott, megtapasztalt, a valóság é lő szö veté nek empirikus anyagából adja át
nekü nk. (… ) Annyi kilomé terrel a lábában, ahánnyal, s ahányszor ‘elcsángált’a moldvai magyarokhoz, az ő shazába is eljuthatott volna (… ) A csángómagyar é let szeleteibő l, mozaikjaiból áll ö ssze az a kaleidoszkóp, amely e né ptestvé reink é leté t
mutatja be színesen, fordulatokban é s izgalmakban bő velkedve. Az ö tvennyolc tudósítás három bokorba, három té ma
kö ré csoportosítható: a csángómagyarok mindennapi lé te; a
magyar szó, a magyar nyelv; a csángómagyar valóság é gi
má sa, a né pé nekek világa. (… ) Szinte lehetetlen visszaadni a
szerző nek azt az é rté kkereső szenvedé lyé t, s a rátalálás
ö rö mé t, amely a kö nyv minden sorából átsugárzik az
olvasóra.” – (A szerk.)
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„Vajh hol van lakásuk?”

Területi szervezeteink

Aki tud róluk, szóljon. Ké rem, címváltozásotokat azonnal jelentsé tek. Jelenleg 80 cím hibás. A listát naponta helyesbítem, mé gis minden alkalommal sokat – legutóbb vagy 25-t –
elkö ltö zé s stb. miatt visszahoz a posta, így a hiba mindig
„újratermelő dik”. – Kö szö nö m az eddig is sok visszajelzé st!
Dr. Kö nyves 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
Auer Tibor
Ph
Bálint Aladár
Gy
Bandinter Tamás
Bánsági Bé la
Bata Nándor
Ph
Bitskey Gábor
Ph
Bonta Kálmán
Borsos László
Ptl
Bö rö cz László
Ph
Breglovics Tamás
Gy
Bujdosó Gé za
Gy
Czö mpö ly Tamás
Ph
Cseh Gellé rt Gyö rgy dr. Gy
Csermely Szabolcs Ph
Dobó Ferenc Tibor dr.Cs
Dovicsák Tamás
Ph
Fábián József dr.
Ph
Glóner Csaba
Gy
Gyö rgyi János
Ph
Hauberl Gergely L.
Ph
Horváth István Sándor Ph
Horváth József dr.
Gy
Horváth Sándor
Gy
Jungi Csaba
Gy
Kassai Lajos
Pp
Kelemen Attila
Gy
Kemé ny András
Ph
Kemé ny Gyula dr.
Ph
Keszthelyi Gyula
Gy
Kiss Andor ifj.
Ptl
Kiss Zsolt gk. pap
Ph
Kocsis András
Ph
Kricsfalusy Mihály dr. Ph
László G. Farkas dr. Ko
Lelkes Pé ter
Ph
Lengyel Antal sac.
Ph
Melegh Attila László Pp
Mé száros József
Ph
Mé száros Zsolt
Ph
Mihályi Levente
Ph

Né v, vé lt gimn., é v é s szervezet

99 Sz
48 Gy

Nagy Endre dr.
Nagy László v.
Nagy Zoltán
Né meth András
90 Sm Né meth Barnabás
80 Bp Né meth Ernő
Né meth István
Kh Né meth József dr.
98
Né nyei Zoltán B. dr.
67 Sz
Novák Á rpád
54 Gy Ohetring Pál
94 Se Ő sz István
92 Pe Padeczky Józsefné
74 Vác Pálhegyi Sándor
52 Cs Palócz András
82 Vp Pé k Győ ző
78 Bp Rácz Miklós
89 Km Rentenher I. dr.
75 Db Ruzsics Balázs dr.
98 Bp Sallai Gé za
88 Kh Solté sz László
76 Gy Soproni Gé za
94 Sz
Steiner Mátyás
Gy Stifner Gábor dr.
42 Bp Sugár Miklósné
90 Gy Szalay Bé la dr.
80 Bp Szelid László
54 Km Szórád Antal
64 Gy Sztankay Á rpád dr.
Tihanyi Sándor
87 Ny Tóth János
76 Bp Tö rö k Lajos Sándor
75 Bp Tulok András
34 Fk
Vámossy Bé la
63 Zc
Vannay-Skody Tamás
62 Dm Varga Gyula dr.
46 Vp Varga Miklós dr.
66 Vp Volf Kálmán
82 Vp Zelecsé nyi Bé la
94 Ny Zseli Miklós dr.
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Ph 60 Bp
Gy 37 Gy
Gy 65 Gy

Gy
Ptl
Ph
Ph
Ph
Ptl
Ph

82
96
88
90
80
63

Gy 87
…
Ph 73
Gy 93

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

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

85 Bp
Ny
48 Bp
80 Bp
73 Tb
Kg
64 Gy
52 Gy
41 Bp
74 Db
79 Bp
Vp
57 Gy
53 Bp
82 Bp
86 Bp
77 Gy
85 Sz
69 Vp

Ph 94

Hivatalos címünk
MINDEN nekü nk (azaz a BDSZ-nek, elnö ksé gé nek, adminisztrációjának stb.) szánt küldemé nyeteket ide küldjé tek:
BDSZ Hűvö svö lgyi Dokumentációs Helyi Szervezete
2083 Solymár, Terstyánszky 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
Ké rjü k, hogy tagdíjatokat (aktívaknak 2500 Ft/é v, nyugdíjasoknak 300 Ft/é v, 75 é v felett: nem ké rünk, de megkö szö njük), ha
nem terü leti szervezetetekné l rendezitek, csekkszámlánkra
fizessé tek be. Írjátok ráa címzé steken lé vő nyolcjegyű számot
(egyé ni azonosítótokat), iskolátokat é s az é rettsé gi é vé t.
Csekkszámlaszámaink:
10403356– 33500155– 00000000 Bencé s Diákszö vetsé g
10403356– 33500155– 00008888 Bencé s Diákszö vetsé g

A * - gal jelö ltek ö nálló 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 László (Ph 84)
BDSZ Budapesti Szervezete [Bp]
1085 Budapest, József krt. 43.
1/266-6750
Ember Károly (Bp 51)
BDSZ Debreceni Szervezete [Db]
4026 Debrecen, Jókai u. 22.
52/446-186
Dr. Surányi Bé la (Ph 61)
BDSZ Dé lkelet-magyarországi Szervezete [Dm]
6722 Szeged, Boldogasszony sugárút 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, Rákóczi u. 37.
47/398-118
Dr. Sója Szabolcs (Ph 58)
BDSZ Fővároskö rnyé ki Szervezete [Fk]
1211 Budapest, Kossuth L. u. 24. 8/35.
1/277-2186
Kovács Dezső (CS 51)
*BENCÉ S DIÁ KOK Győri Egyesü lete [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. 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
Hábel János (Ph 82)
BDSZ Piliscsabai Szervezete [Pp]
1125 Budapest, Mátyás király 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 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 rö si Csoma Sándor u. 32.
74/314-364, 20/423-517 ü gyv. 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 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 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 Diákszö vetsé g, felelő s Faber Miklós, a BDSZ elnö ke.
Szerkesztőbizottság:
Deli Gergely, Feiszt Gyö rgy, Krá mli Pé ter, Szikora József,
olvasó- é s technikai szerkesztő : dr. Kö nyves Tóth Ká lmá n,
fő szerkesztő : dr. Scherer Norbert
Nyomta a Komp Nyomda, Budapest, XIII. Tel.: 329-7655

