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Megnyitotta kapuit Sopronban a Szent Benedek Idő sek Háza
Dr. Vá rszegi Asztrik pannonhalmi fő apát úr 2003. december 8án megáldotta a soproni Szent Benedek Idősek Há zá t. Az
egykori bencé s kolostorbó l bentlakásos, illetve átmeneti elhelyezé st nyújtó inté zmé nyt alakítottak ki.
Nagy ünnepsé g ré sztvevői lehettek a Bencé s Diá kszövetsé g
soproni csoportjá nak tagjai. December 8-á n, hé tfőn – a meglehetősen lehetetlen dé lutá n 3 ó rai időpont ellené re is – sok
egykori bencé s diá k zará ndokolt el a Fő té ri kecsketemplomba, hogy tanú ja lehessen egy olyan, fé lmilliá rdos projekt megvaló sulá sá nak, amely való já ban bő é vtizede kezdődött.
Törté nt ugyanis, kiderítetté k tizenvalahá ny é vvel ezelőtt,
hogy a bencé s kolostor egy traktusá t nem á llamosítottá k. Adakozá sbó l é s ké tkezi munká bó l helyreá llítottá k há t az öt helyisé gből á lló é pületré szt, s lett belőle Bencé s Há z. Mondhatni,
mindez finom é s tanulsá gos előjá té ka volt annak a komoly
nagyberuhá zá snak, amely nem sokkal ké sőbb indult, miutá n a
rend visszakapta egykori ingatlaná t, a rendhá zat. Ha ké sé ssel
is, de megvaló sult há t a soproni Szent Benedek Idősek Há za.
Jó llehet a vé gszá mla elfogadá sa a rend á ltal megbízott beruhá zó é s a kivitelező cé g között mé g folyamatban van, a költsé gek így is meghaladjá k a fé lmilliá rd forintot. Bentlaká sos
gondozá sban harminckilencen, á tmeneti elhelyezé sben huszonkilencen ré szesülhetnek, 21. szá zadi körülmé nyek között.
Tervek szó lnak a napközis ellá tá si forma bevezeté sé ről is.
Dr. Várszegi Asztrik főapá t a helyi é s az orszá gos sajtó
jelenlé vő ké pviselői előtt kifejtette: Több mint ké tszá z é ve,
hogy Sopronban letelepedtek a benc é sek, akik az oktatá sban
töltöttek be igen fontos szerepet. A soproni rendh á zban most
a szociá lis ellá tá s, az idősgondozá s nemes feladata való sul
meg, huszonné gy szakké pzett nővé r közreműködé sé vel.
A há zszentelé st megelőzően sajtó tá jé koztató t tartott Hortobágyi Cirill (Ph 77), a bencé s rend gazdasá gi ügyeié rt felelős

perjele, é s Venesz Ernő (Ph 49), a há z igazgató ja. A fé lmilliá rdos beruhá zá s előzmé nyeiről elmondtá k: Az 1996-ban
visszakapott bencé s rendhá z szociá lis jellegű hasznosítá sá nak gondolata dr. Endré dy Csanád (Ph 47) atyá é volt, aki
több é vtizedes külföldi lelki szolgá lat utá n vá llalta el a soproni
bencé s templom igazgató i posztjá t. Ő nemcsak szorgalmazta
a Szent Benedek Idősek Há za megvaló sulá sá t, hanem ehhez
anyagilag is hozzá já rult. A bencé s rend sikerrel pá lyá zott a
Szé chenyi-terv alapjá ra is: a soproni projekt 308 milli ó forintos
tá mogatá sban ré szesült. A többit rendi hozzá já rulá s, hazai é s
külföldi adomá nyok fedezté k.
Sopron híres fotó művé sze, Horváth Endre – a Bencé s Diá kszövetsé g helyi csoportjá nak tiszteletbeli tagja – 44 alkotá st
ajá ndé kozott a Szent Benedek Idősek Há za belső teré nek
felé kesíté sé re. A nyugat-magyarorszá gi templomokró l ké szített művé szi felvé telek igen jó l é rvé nyesülnek az idősek há za
folyosó inak csöndjé ben é s nyugalmá ban.
Az idősek há za egyik lakó ja, Rozmán Tiborné elmondta,
hogy há rom orvos fia van, kettő külföldön, egy a fővá rosban
é l. Igazá bó l nem szeretne egyikük terhé re sem lenni, ezé rt
vá lasztotta idős korá ra inká bb ezt a megoldá st. Remé li, kará csonyra meglá togatjá k gyermekei é s az unoká k. Ú j otthoná ban pedig lakó tá rsai között talá lkozott egykori osztá lytá rsnőjé vel is, akivel ú jra é s ú jra felidé zhetik az orsolyita zá rdá ban
töltött egykori é vek szé p emlé keit.
A Soproni Szent Benedek Idősek Há za á tadá sa alkalmá bó l
rendezett ünnepsé gen Walter Dezső , Sopron polgá rmestere
dr. Endré dy Ferenc Csanád atyá nak, a bencé s templom lelki
igazgató já nak – egé sz é lete sorá n az ifjú sá gé rt, az idősek, a
betegek é s szegé nyek á polá sá é rt, gondozá sá é rt vé gzett á ldozatos tevé kenysé ge elismeré sé ül – Soproné rt-díjat adomá nyozott.
Gosztonyi Mikló s (Gy 74)

BODAJK, 2004. május 9. vasárnap: a Bencé s Diákszövetsé g VII. Mária-zarándoklata
Máriát dicsé rni, hívek, jöjjetek!
Kedves Diáktársaink é s Hozzátartozó k!
Nagyok é s Kicsinyek!
A Szűzanya tisztelete a bencé s diá kok
köré ben má r több é vtizedre nyú lik viszsza. A bencé s Má ria-Kongregá ció szabá lyzatá t Szalai Bé la (Ph 58) bará tunk
há rom é ve „kibá nyá szta” Pannonhalmá n.
A BDSZ elnöksé gé nek hatá rozata é rtelmé ben, Asztrik főapá t-püspök ú r
egyeté rté sé vel é s tá mogatá sá val 1998ban Csobá nká n é ledt ú jjá a BDSZ Má riaKonkregá ció ja. Akkor elhatá roztuk, hogy
minden é vben má s-má s kegyhelyen ró juk le tiszteletünket Magyarorszá g Nagyasszonya előtt. Az elmú lt é vben Má traverebé ly-Szentkú ton, Szűzanyá nk segítsé gé vel „balesetmentesen, jó hangulatban, Isten kegyelmé vel feltöltődve” bé kessé gben vá ltunk el. Ezidé n má jus 9é n, vasá rnap, Bodajkon talá lkozunk.

Javasolt programunk:
1. Utazás
Érkezé s é s találkozás a kegyhely
zará ndokudvará n 10.45-ig:
a/ Szemé lygé pkocsival a 81-es ú tró l
lekanyarodva
b/ Dé li pu.: 6.20– 7.18 gyors Szé kesfehé rvá r, innen: 7.42– 8.00 Bodajk
c/ Dé li pu.: 7.40– 9.17 Komá rom, innen
9.35– 10.40 Bodajk
d/ Né pliget (autó busz): 6.50– 8.34 Bodajk
e/ Né pliget (autó busz): 7.35– 9.20 Mó r,
innen 9.40– 10.20 Bodajk
f/ Né pliget (autó busz): 8.00– 9.20 Szfehé rvá r, innen 9.40– 10.20 Bodajk
A visszautazás (szgk, vonat, autó busz)
lehetősé geit a helyszínen egyeztetjük.
A kegyhelyre szombaton é rkező knek
a VÉ NDIÓ FA-fogadó ban tudunk szá llá st
biztosítani (3000 Ft/fő/é j) 2 á gyas összkonfortos szobá kban.

2. 11.00 – Ü nnepi szentmise, főcelebrá ns é s homíliá t mond dr. Bíró László
(Gy 69) püspök atya.
3. 13.00 – Ebé d a GAJA-vendé glőben.
É tkezé si költsé g 850 Ft/fő, a menü:
– Hú sleves cé rnameté lttel,
– Főé tel: a/ rá ntott sajt, vegyesköret, tartá r; b/ rá ntott szelet, vk, csalamá dé ;
c/ töltött pulykamell, vk, cs.
– Italfogyasztá s, ká vé , süti: ki-ki alapon!
4. 15.00 – Elbocsátás a templomban.
Jelentkezé si határidő : 2004. 04. 25.
Jelentkezé si cím: dr. Kovács Attila
2000 Szentendre Szarvashegy 5. Írjátok
meg az é rkezők nevé t, címé t, szá má t (a
szá llá sigé nyt!); a menüt (a, b, c).
Bé kessé g Veletek!
Dr. Kovács Attila (Ph 55)
a Má ria-kongregá ció szervezője
Kovács János (Ph 86)
a szé kesfehé rvá ri szervezet elnöke
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Ifjúság é s katolikus iskolák
vé rtanúi, hitvallói a diktatúra é veiben
– Hozzá szólá sok – Kiegészítések –
Nagy é rdeklődé ssel olvastam dr. Tomka Ferenc (Ph 60) „Ifjú sá g é s katolikus iskolá k vé rtanú i, hitvalló i a diktatú ra é veiben”
című cikké t. – Az ügyben bizonyos fokig é rintett vagyok, mert
apá mat, dr. Szarka Gé zát 1949-ben – mint a Szé kesfehé rvá ri
Szent Margit Leá nygimná zium igazgató já t – azé rt „rú gtá k” ki
azonnali hatá llyal á llá sá bó l, mert az iskolá k á llamosítá sa
ügyé ben összehívott pedagó gus-é rtekezleten felszó lalt é s
tiltakozott az egyhá zi iskolá k á llamosítá sa ellen. Meggyőződé sből tette ezt – hiszen iskolá ja nem volt egyhá zi iskola – é s
annak tudatá ban, hogy ennek mi lesz a következmé nye.
Mé gis hallgatott lelkiismeret é re, pedig hat ellá tatlan gyerek
é desapja volt. Elbocsá tá sá nak következmé nye volt, hogy
há rom, akkor egyetemista testvé remet az egyetemekről eltá volítottá k, kisebbik bá tyá mat é s engem á llami közé piskolá ba
nem vettek fel. (László bá tyá m 1950-ben Zircről, a ciszterektől
került Pannonhalmá ra, é n pedig 1952-ben, ugyanoda.)
Termé szetesen a cikkben felsoroltak szenved é seihez ké pest
elenyé sző retorzió k voltak ezek, azzal együtt, hogy apá m az
á llamtó l mé g segé dmunká si á llá st sem kapott. A Szé kesfehé rvá ri megyé spüspök, Shvoy Lajos sietett segítsé gé re, aki
a Püspöki Levé ltá rat bízta rá , fé lá llá sban, igen cseké ly bé ré rt.
A má sik ok, amely miatt „szá mító gé pet” ragadtam, é s fontosabb az előzőekben leírtakná l: A cikk szerzője a szalé zi atyá k
ügyé nek ismerteté se sorá n bizonyos pontatlanságokat követett el é s egy esetben alapvető en té vedett. 1949-ben a nemzetbiztonsá gi alakulat má r nem Á VO (Á llamvé delmi Osztá ly),
hanem Á VH (Á llamvé delmi Ható sá g) lett. A köznyelv a szervezetet mé g 1956-ban is, amikor má r hivatalosan Á VH sem
lé tezett, sőt a mai napig is á vó nak hívja, gondolom a szerző is
ezé rt haszná lja ezt a rövidíté st. A pontatlanság az, hogy az
Á VH nem sorozott, hanem agitált sorkö teles fiatalok köré ben,
de a szervezetbe való belé pé s (elvben!) – ö nké ntes volt. Ebből kifolyó lag á rvahá zi gyerekeket ké t okbó l sem vehettek fel a
szervezetbe, mert á rvahá zi gyermek korá ná l fogva nem lehetett sorköteles, má sodsorban – mint az előzőekben írtam –
nem sorozták az Á VH tagjait. Való színű, hogy a volt árvaházi
fiatalokat agitálták az Á VH szervezetbe való belé pé sre, é s
Sá ndor Istvá n szalé zi testvé r, mint volt vezetőjük, ö nké nt ment
utánuk, hogy ó vja, vé dje, segítse őket!
Ami a té vedé s. A szerző zá ró jelben megjegyzi: „Mé g szerencsé jük volt, hogy az ú n. ‘ké k á vó sok’közé soroltá k őket, s
nem a ‘zöldek’ közé : A ké k á vó soknak az imé nti pé ldá hoz
hasonló bizalmi, vé delmi feladatai voltak, a zöldek hajtottá k
vé gre a ré mtetteket, kínzá sokat.”
Nem tudom, hogy a szerző ezen informá ció t honnan szerezte, forrá sra nem utal, de ha olvasta Kiszely Gá bor e té má ban írt könyveit, pontosan ennek ellenkező jé t írta volna.
Tudni kell, hogy az Á VH, a BM alá rendelé se után, ké t fő
szervezeti egysé gből á llt. A szorosan vett államvé delmi egysé gbő l, melynek több osztá lya, alegysé ge volt, ezek voltak a
„ké k á vó sok” – a tá nyé rsapká juk csíkjá nak é s parolijuk ké k
színé ről, ezeket, mint írtam, nem sorozták, ezek voltak az
Andrá ssy ú t 60 verőlegé nyei, a Recski Halá ltá bor pribé kjei –
é s a határő rsé g egysé gé bő l, akiknek ugyanezek a jelzé sei
zöldek voltak, innen eredt a „zöld á vó s” elnevezé s. A „zö ld
ávó sokat” sorozták. Nagyon fontos a megkülönbözteté s, mert
pé ldá ul az 1956-os forradalomban, melyben egyetemistak é nt
ré szt vettem, ez a megkülönbözteté s mentette meg nagyon
sok, a fővá rosba vezé nyelt „zöld á vó s” é leté t.
Ké rem a T. Szerkesztőket, hogy a következő Hírlevé lben a
helyesbíté st közölni szíveskedjetek.
Szarka István (Ph 56)
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Kö szö nö m István hozzászó lását. Szá momra is fontos a kiegé szíté s. A hozzá szó lá ssal, ké rem, ezt a vá laszt is közöljé tek.
A reflexió kkal kapcsolatban először is le kell írnom, hogy
nem vagyok törté né sz, é s lelkiismereti ké nyszerből kezdtem
írni az elmú lt 50 é vről, amikor lá ttam, hogy a sok hazugsá gra,
amely a bal-liberá lis sajtó ban é s mé diá ban megjelent, nem
akadt, aki né pszerű szinten válaszolt volna. (Vannak nagyszerű szakkönyvek, Kahler, Kiszely stb., amelyek azonban kevé s
emberhez jutnak el, s melyeket a mindennapok embere, akik
a napilapokat olvassá k, kevé ssé lapoznak fel. Jó né há ny té má ra pedig, amelyről é n az Ú j Emberben megjelent cikksorozatomban írtam, amelyek az egyhá z korabeli é leté t é rintik, ők
sem té rtek ki kielé gítően, vagy esetenké nt kifejezetten nem
rendelkeztek azokró l elegendő é s helyes ismeretekkel.
Ké rtem törté né sz ismerősöket, hogy foglalkozzanak jobban
a té má val a napilapok szintjé n is, de mindenki hárított. – Ki
azzal, hogy tú l sok az egyé b munká ja, má s azzal, hogy a
törté neti rá lá tá s mé g hiá nyzik, a kommunistá k mé g ma is
sú lyosan visszaüthetnek… stb. – Közben a mé diabeli hamisítá sok folyamatosak voltak. Í
rá saim elkezdé sé nek korá ban
kö zelítő en hetente jelent meg egy-egy elferd ítő nyilatkozat, az
egyhá zat az elmú lt rendszerben való közreműködé sé é rt tá madó cikk, ezé rt magam fogtam hozzá az írá shoz.
Erre sarkallt, hogy é n magam is belülrő l é ltem meg a kor
egyhá zá t, annak kettőssé gé t is, de mé g olyan esemé nyeket
is, amelyeknek leírá sá é rt felelősnek é reztem magam, illetve
amelyek leírá sa törté nelmi tanú bizonysá gnak is szá mít, amint
ezt több törté né sz ismerősöm is mondta. (Sajnos vannak vá dak, amelyek alapjai való sak, de többsé gük – főleg az á llammal való kooperá ció val vá dolt egyhá ziak duzzasztott ará nyai –
hamisak.) Ezek sarkalltak tehá t, hogy fogjak bele nem törté né sz lé temre is az írá sba. Anyagomat vé gső megjelenteté se
előtt szaktörté né szekkel kívá nom lektorá ltatni, hogy a ré szletekben ne maradjon hiba. Addig is kö szö net a kiegé szíté sé rt.
A konkré t megjegyzé sekhez:
– A pontatlanságké nt megjelölt á vó szó haszná laton magam
is gondolkoztam, s való ban a Szarka István bará tunk á ltal
felté telezett utat vá lasztottam, amint ezt sokan teszik, a nem
kifejezetten szakmai publiká ció kban.
– A sorozás–jelentkezé s té má nak a mondottak alapjá n
utá na kell né znem – köszönöm. Mindenké pp jelzem, hogy
ezek szerint forrá saim is elkövetté k ezt a hibá t (Zsé dely Gyula
könyvecské t írt a té má ró l a Don Bosco kiadó ná l, ő kifejezetten
„szolgá latra behívottakró l” beszé l – 11.old.-on. Tudtommal egy
cikk jelent mé g meg az esemé nyről a Magyar Nemzetben, az
való ban a feloszlatott á rvahá zakbó l „összegyűjtött”, má skor
„verbuvá lt” fiatalokró l ír… )
– A ké k é s zö ld cseré je té vedé s. Köszönöm a kiegé szíté st.
Mé g egy á ltalá nos megjegyzé s a té má hoz. É n most 15 é ve
Ú jpesten, Ká posztá smegyeren vagyok plé bá nos. Az ú jpesti
vé rtanú kró l, sőt az egé sz perről, amelynek ily mé rté kű ú jpesti
vonatkozá sa van, itteni híveink sosem hallottak, a helyi papsá g közül is csak a szalé zi atyá k (ők sem beszé ltek ró la), de a
többiek nem… Ilyen szintű a tudatlansá g é s a fé lelem is! –
Közben kiderült, hogy az elíté ltek egy csomó rokona é l itt
közelünkben... Ekkora tehá t a felelőssé günk, hogy ezekről az
esemé nyekről beszé ljünk!
Mé g egy é rdekessé g. Míg írá saim megjelené se előtt a mé dia – mint említettem – közel heti gyakorisággal vá dolta az
egyhá zat főleg a III/III-as ügyosztá llyal való közreműködé ssel,
azó ta – miutá n elsősorban a III/III-as té má ra erősen é s té nyekkel vá laszoltam az Ú j Emberben – ez a té ma (bá rmily
megdöbbentő) szinte egy csapásra lekerült a napirendrő l.
Igaz, jött azó ta a pedofília – sajnos ismé t nem alaptalan, de
abszolú te tú lragozott – vá dja, s ú jabban Euró pa kereszté ny
gyökereinek né ha nagyon durva é s egyoldalú tá rgyalá sa.
Szeretettel Tomka Ferenc (Ph 60)
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A legutóbbi Hírlevé lben megemlé kezé st olvastam a katolikus
iskolá k vé rtanú iró l, má rtírjairó l. Mivel a megemlé kezé s nem
szorítkozik kifejezetten a bencé s iskolá kra, ezé rt legyen szabad egy adalé kkal kiegé szíteni azt.
A szombathelyi premontrei rendi Szent Norbert Gimn á ziumnak is vannak má rtírjai. A bebörtönzött, de 1956-ban kiszabadult é s jobbá ra külföldre menekültek mellett há rman má rtírhalá lt haltak: Gyimesi Szilárd, Mató k Leó é s Woppel Gyula.
Előbbi kettőt 1951-ben, utó bbit 1953-ban vé gezté k ki „á llamellenes összeesküvé s” miatt. Az ő é letükről é s meghurcoltatá sukró l az iskola 1998/99-es é vkönyvé ben emlé keztem meg.
Emlé küket az iskolá ban má rvá nytá bla é s bronz arcké pdomborművek őrzik. (A budapesti rá koskeresztú ri temető 298-as
parcellá já ban az egyetlen nagy kopjafa kettejüké .)
Nem szá ndé kozom é letú tjukat ré szletesen ismertetni, de
engedtessé k meg, hogy megemlé kezé semből né há ny sort
kiragadjak:
„Mató k Leó t halá lra íté lik. Hősies helytá llá sá ra jellemző, hogy
az íté let utá n – a bíró tiltakozá sa ellené re – az alá bbi sajá t
versé t olvasta fel:
A földgolyó aká rhogy fordul,
Üzenet lesz e gyá va korbul:
Van mé g becsület, van mé g marok,
Vannak mé g bá tor magyarok!”
Ennyi kiegé szíté st kívá ntam tenni a megjelent cikkhez.
Farkas László
premontrei öregdiá k

A nyelv é s a világ megé rté se
A nyelv való ban korunk filozó fiá já nak központi té má ja. Ha az
ember egé szen vá zlatosan pró bá l meg arró l beszé lni, hogy mi
ú jat hozott a filozó fiá ban a 20. szá zad, akkor ez az ú jdonsá g
é ppen az, hogy a nyelv lé pett arra a helyre, amelyet korá bbi
é vszá zadokban a tudat, az é sz, a szubjektum vagy a filozó fiai,
illetve a metafizikai tradíció má s központi fogalmai töltöttek be.
Olyan té ma ez, melyet a mai filozó fus felté tlenül a közé ppontba kell, hogy á llítson.
A felfegyverzett é s a fegyvertelen közötti tá volsá g olyan
ijesztő mé reteket öltött, hogy a vilá gban, amelyben é lünk, mindent a há ború tó l való kölcsönös fé lelem ural. Jogosan é rezzük
ezt a fé lelmet, melyet nem csak – mint sokan gondoljá k – az
atomenergia specifikuma kelt benn ünk. A fegyverhaszná lat logisztiká já ban é s techniká já ban oly való színűtlen fejlődé s ment
vé gbe, hogy csak azt mondhatjuk: az emberis é g minden ellenőrizetlen erőpró bá ja sikeres öngyilkossá gi kísé rlettel é r fel.
Az ember igen talá lé kony é lőlé ny. Feltalá lta a há ború t. A
termé szetben nem ismerünk olyan esetet, hogy má s magasan
fejlett fajon belül há ború dú lhatna. Közismertek a behó dolá si
rítusok, melyekkel az á llatok között lezá rul a csoportelsősé gé rt
folytatott harc. Má r ez önmagá ban is különösen sürgetővé
teszi vá lasztott té má nkat: hogyan lehet majd az emberisé get
önmagá tó l megmenteni é s egyfajta közössé gi szellemet lé trehozni; az é letakará s é s a tú lé lni-akará s szolidaritá sá t, melyre
oly nagy szüksé g lenne.
A Bá bel tornyá nak jó l ismert törté neté ről van szó . Egy né p,
mely a folyamközben telepedett le, elhatá rozta, hogy hatalmas
é gig é rő tornyot é pít. Majd ezt olvassuk: „… é s szerezzünk
magunknak nevet, hogy el ne szé ledjünk az egé sz földnek
színé n. Az Ú r pedig leszá ll, hogy lá ssa a vá rost é s a tornyot,
melyet é pítenek vala az emberek fiai. É s monda az Ú r. Í
me e
né p egy, s az egé sznek egy a nyelve, é s munká já nak ez a
kezdete; é s bizony semmi sem gá tolja, hogy vé ghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. Nosza sz á lljunk
alá , é s zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne é rtsé k
egymá s beszé dé t. É s elszé leszté őket onnan az Ú r az egé sz
földnek színé re; é s megszűné nek é píteni a vá rost.”
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Mai füllel nem lehet ezt a szöveget egyedül az ó testamentumi vallá si összefüggé sben olvasni. Az ember akaratlanul is
elgondolkodik azon, hogy itt nyilvá nvaló an a közös nyelv egysé ge é s szolidaritá sa testesíti meg az akarat é s az uralomra
való elhivatottsá gba vetett hatá rtalan hit megfé kezhetetlen
energiá it. Ha az Ó testamentumnak ebből a szövegré szé ből indulunk ki, akaratlanul is feltessz ük magunknak a ké rdé st: vajon a mi vilá gunkban, ahol az emberek nem rendelkeznek – é s
vé lemé nyem szerint nem is fognak rendelkezni – egysé ges
nyelvvel, fel vagyunk-e vé rtezve a kísé rté s ellen, hogy erőinket
vakmerően tú lmé retezett vá llalkozá sra fordítsuk? Mindenesetre ez az a motívum, mely a Bá bel tornyá nak törté neté t oly aktuá lissá teszi szá munkra. A Bá bel tornyá nak törté nete fordított
é rtelemben veti fel az egysé g é s a sokfé lesé g fogalmá t. Ott az
egysé g a veszé ly, é s a sokfé lesé g a rajta való vita központja.
Az antik vilá g é s a tudomá nyok törté nete ké t kultú rnyelvből
alakult ki, é s ezek adtak lendületet a kibontakozó ú j kornak is:
a görög é s latin nyelv. Az ú jkorban a né pek sajá t nemzeti
nyelve vá lt azutá n a megé rté s hordozó já vá . A vilá gtörté nelemben a közé pkor tudomá nyos é s irodalmi nyelvei vé gül a Bibliafordítá sokon keresztül is a nemzeti hagyomá nyok kibontakozá sá hoz vezettek. A tudá s é s ké pessé g iszonytató lehetősé geit, melyekkel ma rendelkezünk, az é rtelmes felhaszná lá s
medré be kell terelnünk. Ez volt az a szempont, melynek kedvé é rt a Bá bel tornyá nak törté neté t elmesé ltem.
Köztudott ugyanis az, hogy az emberi civilizá ció alapja nem
a matematika, hanem az ember nyelvi konstit ú ció ja. A nagy
rejté ly é ppen ez, hogy a nyelvnek milyen vé gletek között kell
mozognia. Az ember nevet ad a dolgoknak, ahogy az Ó testamentumban á ll, é s azutá n a bűnbeesé st követően Istennek
ellenszegülő vá llalkozá sba fog. A mai vilá gban, ahol az emberek má r nem hisznek a csodá kban, é s Istenben is csak kevé ssé , a tudomá ny vá lt az igazi vallá ssá .
Mit jelent tehát, magunkat a világban megé rteni? Azt
jelenti: másokkal szót é rteni. És másokkal szót é rteni, ez
annyi, mint: a másikat megé rteni. És ez morálisan, nem
logikailag é rtendő .
Mindez egyben politikai problé ma is. Ezekben a hetekben é s hónapokban nem hangsúlyozhatom elé ggé , milyen
nehé z dolog a nyelvi kultúrák é s tradíciók sokfé lesé ge
közepette a valódi szolidaritásig eljutni. Ez csak lassan é s
sok fáradság árán fog sikerülni. Arra is szüksé g van
ehhez, hogy a nyelv valódi produktivitását arra használjuk
fel, hogy megé rtsük egymást, ahelyett, hogy merev normarendszerek keretei között mozogva, helyes é s helytelen
egymástól való megkülönbözteté sé re törekedné nk.
Heidegger egyszer mé g fiatal korá ban haszná lt egy kifejezé st. „Csodá latos szó ké pzé s!” Való ban, ha ezt mondjuk: (a
világ) világol, valami egé szen lé nyegeset fejeztünk ki: A nyitott
horizontokba való feloldó dá st, a sokfé le nyitott horizonton keresztül vezető utat. Aki a má sikra figyel, mindig olyanra figyel,
akinek sajá t horizontja van. Ez ugyanú gy igaz é n é s te viszonylatá ban, mint né pek, kultú rkörök, vagy vallá si közössé gek között. Meg kell tanulnunk, a má sikra való odafigyelé sben
nyílik meg a szolidaritá shoz vezető ú t. Ez é pp az ellenkezője
annak, ami a Bá bel tornya é pítőinek szeme előtt őrült eszmé nyké nt lebegett. Ott arró l volt szó : .„é s szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szé ledjünk az egé sz földnek színé n.”
A feladat, mely előttünk á ll, hogy mindenki megtanulja á thidalni é s kitölteni a köztünk lé vő tá volsá gokat é s ellenté teket,
hogy mindenki tisztelettel, gondoskod ó n é s ó vó n forduljon oda
a má sikhoz.
Pluralista vilá gunk, amelyben é lünk, olyan, mint az ú j Bá bel.
De ez a pluralista vilá g feladatokat ad nekünk, é s ezek megoldá sa nem annyira a racionalizá ló tervezé sen á t vezet, mint
inká bb az emberi egymá ssal-lé t szabad tereinek é szlelé sé n.
Hegel ezt mondja: „A műveltsé g annyi, mint hogy a dolgokat
tudjuk egy má sik á llá spont felől tekintetbe venni.”
Dr. Szántó András (Ph 67)
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Nagyapák gondolatai, gondjai…
A következő leveleket kaptam. Mivel tartalmuk k özé rdekű,
ezennel közrebocsá tom. Akinek ötlete van, ké rem, szó ljon.
Kö nyves Tó th Kálmán (Ph 47)
Egy „5 unoká s” nagypapá nak egyik fontos teendője a legkisebb hazakísé ré se az iskolá bó l. Í
gy hetente többször is
eljutok a Horvá th Mihá ly té rre, ahol a hajdan volt „Má ria Teré zia” iskola utó da, a „Fazekas Mihá ly” tanít.
Egyik őszi napon a megbeszé lt időpontná l jó val előbb é rkeztem, é s igy időm jutott – a nekem kedves környezetben – emlé kezni é s gondolkozni. Bementem a szeretett j ó zsefvá rosi
templomba, ahol – ima közben – megelevenedtek a ré gi Te
Deum-ok é s Veni Sancte-k, majd á tsé tá ltam a Baross é s a
Rigó utca sarká n á lló öreg, de időközben szé pen felú jított
é pülethez, melynek kapuja mellett m á rvá nytá bla jelzi, hogy itt
működik az „Idegennyelvű Tová bbké pző Központ”. A sarkon
lá bujjhegyre á llva bepillantottam abba a nagyterembe, ahol
1930 szeptemberé ben 96 izguló kis ember indult el a 8 é vi
nagy ú tra a bencé s gimná ziumban. Gondolataimban megelevenedtek boldog é s á ldott emlé kű taná raink, akik minket kereszté ny, magyar é s művelt emberekké tanítottak é s neveltek.
Ott á lltam, é s abban a pillanatban agyamba villant a k é rdé s,
mié rt nem hirdeti egy szeré ny má rvá nytá bla – talá n Zászló s
Pista bácsi hajdanvolt hősi helyé n – , hogy ebben az é pületben
működött a magyarorszá gi Szent Benedek Rend gimná ziuma
1923-tó l 1948-ig.
Dr Iváskó János (Bp 38)
Kedves Ká lmá n Bá tyá m-uram,
Ismé t ú j ké rdé ssel fordulok Hozzá d… Tudomá som szerint
Ránky Mikló s szinté n pesti bencé s diá k volt. Ki ismeri a fiatalkori törté neté t? – Kováts Arisztid bácsi mondta nekem, hogy
Mikló s egyike a mieinknek. Ké rlek, habá r ezé rt nem lehet má r
P É N Z T kapni, pró bá ld megtudakolni. Talá n dr. Schmidt
Lajos (Bp 38) emlé kszik mé g valamire… – É n nem é rtem,
hogy hova lettek az Ö R E G diá ktá rsak… Való színű, ők má r
nem é rtenek az E-mail-hez, é s így ki vannak zá rva a
kommuniká ció s lehetősé gekből.
Ké rlek té ged nagy tisztelettel, gondolkodjá l azon, hogyan
lehetne hidat é píteni a generáció k kö zö tt… A Te korod é s vitalitá sod lehet egyedül erre a nagyfontossá gú feladatra alkalmas. A fiatal korosztá lyt az Idősebbek könnyen elutasítjá k,
mondvá n, ez má r nem a mi vilá gunk… , é s ez nem helyes!!!
Te is pé lda vagy, hogy nem az a fontos, az ember há ny é ves,
csak a szelleme milyen fiatal!!!! Ezú ton is elné zé sedet ké rem
a zaklatá sé rt, de nem tudom legyőzni kivá ncsisá gomat.
Egy má sik javaslatom: ö ssze kellene gyűjteni a ré gi tabló kat
é s kiá llítani pl. az ú j iskolá kban… , aztá n vé gigmenni a né vsoron, mert így könnyebb lenne emlé kezni a nagyapá kra, dé dapá kra stb. Azutá n meg lé tezik egy mú zeumi levé ltá r is, ahol
valamikor ú gynevezett kötelező-pé ldá nyokat kellett leadni
minden nyomtatá sban megjelent irá sműről, így az é vi iskolanapló ró l, minek egy pé ldá nyá t é n feldolgoztam é s Eszes
István (Ph 70) tá rsunknak rendelkezé sé re bocsá tottam: Az
1944-es Pesti-Bencé s Gymnazium É vkönyve, melyet Apám
nyomdájában ké szítettek – Horváth Kandid volt ugyanis Esztergomban (1916) Apá m első osztá lyfőnöke mint fiatal szerzetes é s kezdő taná r. Ezek az É vkönyvek minden iskolá ró l
megjelentek minden é vben rendszeresen; kell, hogy legyen
ennek nyoma Magyarorszá gon. Ezt addig kell csiná lni, amíg
mé g nekünk nyomaink, emlé keink vannak a mú ltbó l.
Szó val, az é n otthonomban az elnyomatá s é veiben is jöttek,
mentek a Rend tagjai. É n Arisztid Bá csit 1956 tavaszá n lá togattam meg a Kliniká n a Baross utcá ban, közvetlen a börtönből való szabadulá sa utá n… Tőle bú csú ztam tá vozá som előtt
az Octogonon 1965. má jusban…
Ő szinte nagyrabecsülé sem munkalkodá sodé rt, az Urunk
Bé ké je legyen Velünk!
Dr. Paulovits Imre (Bp 51)
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Kedves Barátunk!
Most, amikor ké szíted a 2003. é vi SZJA, illetve tá rsasá gi adó bevallá sodat, ismé t ké rjük segítsé gedet: tá mogasd a Főapá tsá g cé lkitűzé seit azzal, hogy adó d 1%-á t a Szent Má rton Alapítvá nynak ajá nlod fel.
Adó d első 1%-á val közhasznú tá rsadalmi szervezetet tá mogathatsz, a má sik 1%-ot valamelyik egyhá z ré szé re adhatod.
Tisztelettel ké rünk, hogy szemé lyi jövedelemadód első
1%-ával a Főapá tsá g cé lkitűzé seit tá mogasd.
A Bá bolna Rt. hozta lé tre 1990-ben a Pannonhalmi Főapá tsá g „oktató -nevelő, nemzeti kultú rá t é s az euró pai é rté keket
á poló küldeté se tá mogatá sá ra” a Szent Má rton Alapítvá nyt. Az
alapítvá ny mindenben megfelel a törvé nyi követelmé nyeknek,
é s kurató riuma garancia arra, hogy a befizetett összeg a fenti
cé lkitűzé sre fordíttatik.
Tá mogatá soddal lehetővé teszed lelkipá sztori szolgá latunkat
egyhá zmegyé nkben, oktató é s nevelő munká nkat gimná ziumainkban é s főiskolá nkon, szociá lis tevé kenysé günket
öregotthonainkban.
Amikor tehá t adó bevallá sodat ké szíted – ha cé lkitűzé seinkkel egyeté rtesz – a nyilatkozaton a
Szent Márton Alapítvány 18606292-1-08 adószámát
tüntesd fel!
A Magyar Katolikus Püspöki Kar felhívá sá hoz tá rsulva minden katolikusnak keresztelt embert k é rünk, hogy szemé lyi
jövedelemadója másik 1%-ával tá mogassa a magyarországi
Katolikus Egyhá z cé lkitűzé seit.
Ké rünk, hogy a má sodik rendelkező nyilatkozaton a
Magyar Katolikus Egyház 0011 technikai számát
tüntesd fel.
Tá mogatá sodat há lá san köszönjük.
Pannonhalma, 2004. januá r 25.
Dr. Várszegi Asztrik OSB sk.
püspök, pannonhalmi főapá t
Felsoroljuk né há ny alapítvá ny adó szá má t, ezekből kedvünkre vá logathatunk adónk első 1%-á val való tá mogatá sra.
18606292-1-08 Szent Márton Alapítvány (Bencé s rend)
19113966-1-08 Bencé s Diákszövetsé g
18052040-1-43 Szent Benedek Kulturá lis Alapítvá ny (BDSZ, a
Budapest Fő utcai Szent Benedek-iskola javá ra)
19113007-1-08 Budincsevits Alapítvá ny (Pannonhalmi Bencé s
Gimná zium javá ra)
18083086-1-41 É pítsünk Együtt Alapítvá ny (Szt. Benedek Á ltalá nos
Iskola é s Gimná zium, Budapest)
19150402-1-11 Freskó Alapítvá ny (Esztergomi Gimná zium)
19115944-1-08 Acsay Ferenc Alapítvá ny (Győri szervezet)
18955242-1-20 Bencé s Szellemisé gé rt Alapítvá ny (Keszthelyi területi
szervezet)
19111902-1-08 Soproni Bencé s Há z Alapítvá ny (Sopron)
18535442-2-08 „ Szent Benedek” Idő sek Háza Alapítvány (Sopron)
19248099-1-18 Bencé s Közössé g é s Diá ká rvá k Alapítvá ny
(Szombathelyi területi szervezet)
18917884-1-19 Kereszté ny Szülők Alapítvá nya a Veszpré m Megyei
Diá koké rt (Veszpré mi szervezet)
18790342-1-15 A kereszté ny Ifjú sá gé rt, a Jövőé rt Alapítvá ny
(Nyíregyhá za)
18792038-1-15 Szent Imre Katolikus Alapítvá ny (Nyíregyhá za)
19636027-2-13 Katolikus Egyetemi Alapítvá ny (PPKE)
19666275-1-43 Magyar Karitá sz Alapítvá ny
18064632-1-41 Katolikus Központi Alapítvá ny
18041411-1-43 Szellemi Sé rült Testvé reinké rt Alapítvá ny
A második 1% felajá nlá sá hoz a Magyar Katolikus Egyház technikai
szá ma: 0011.

Ké rjük, 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 területi szervezetetekné l rendezitek, csekkszá mlá nkra fizessé tek be. Í
rjá tok rá a címzé steken lé vő nyolcjegyű szá mot
(egyé ni azonosító tokat), iskolá tokat 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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Tóth Bálint (Ph 48):
MAGYAR LITÁ NIA
Hallottátok, hogy mondatott:
Szemet szemé rt é s fogat fogé rt…
Hallottátok, hogy mondatott:
Szeresd felebarátodat é s gyűlö ld ellensé gedet.
É n pedig mondom nektek:
Szeressé tek ellensé geiteket…
Má té 5. 38, 43, 44
Sokat ké rsz, Jé zus, nagyon sokat:
feledni é jszakai vad há nykoló dá sokat,
(egy hó napban ké t é jjelt börtönben töltök,
é s ké thavonké nt felakasztanak).
Sokat ké rsz, Jé zus, nagyon sokat:
hogy megszeressem a hó hé rokat,
s imá dkozzam ellensé geimé rt…
Pedig tudom: ez az egyetlen ú t,
ki megnyithatja a szent kaput
az oltá rhoz, hol a szeretet é g,
de befogadni az igaz igé t – ,
hogy magam elõtt se legyek hazug – ,
tudod, Uram, ez szá z szentnek elé g!
Igaz, ha annyi vagyok, mint õk,
semmi vagyok.
Né zem, Krisztus, a té vé t:
Ez mind é lõhalott,
pöszög, dadog,
nem bá nt meg semmit,
nem ké r bocsá natot.
Hadd ké rdjem Tõled:
É n megbocsá thatok?
Megbocsá thatok-e a cvikkeres Nagyé rt,
a hó rihorgas Pá linká s õrnagyé rt,
Malé teré rt é s Mansfeld Pé teré rt,
a Kossuth té ren meggyilkoltaké rt,
Salgó tarjá nban meggyilkoltaké rt,
a há romszá zaké rt, az ötszá zaké rt,
é s ki tudja, hogy há ny ezreké rt;
a Pesti Srá coké rt, s a Pesti Lá nyoké rt,
Angyalé rt é s angyali Gé reczé rt.
S a korá bbiaké rt:
Doná thé rt, Kiss Szalé zé rt é s Apor Vilmosé rt,
a Recsken haltaké rt,
a vallatá skor agyonverteké rt,
a börtönökben é gigkínzottaké rt,
tyú kketrecbe telepítetteké rt,
é s a hatá ron agyonlõtteké rt.
S a ké sõbbieké rt:
Bé rié rt, Gá lié rt, s ki tudja mé g kié rt,
ki korá bban halt, mint rendeltetett,
Uram, itt valaki felfejtette
te szent törvé nyedet!
Há ny sor ké ne ide,
há ny sírkõ s kopjafa,
mert ezt a magyar litá niá t
nem fejezhetjük be soha.
É s mé gis, mé gis fejezzük be,

mi nem kezdhetjük ú jra,
de vé ssé tek grá nitba, bazalttömbbe,
minden idõre minden bűnös nevé t
jegyezzé tek fel, ennyi elé g – ,
mi nem kezdhetjük ú jra.
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Együtt örvendünk é s gratulálunk!
Legutó bbi hírlevelünk nyomdá ba adá sa ó ta a következő diá ktá rsak megtisztelteté sé ről szereztünk tudomá st:
Dr. Jordán László (Gy 36) fé ltucatná l is több kitünteté s, elismeré s birtokosa. A legutó bbi a Pro Urbe Győ r-díj, melynek
indokolá sa: „Győr Bará tainak Köre alapító já nak é s vezetőjé nek, Győr vá ros é rdekeit szolgá ló , jó hírnevé t öregbítő
sokoldalú fá radhatatlan é s eredmé nyes munká ssá ga elismeré seké nt.” Több magas brazíliai – való színűen testvé rbá tyja, dr. Jordán Emil OSB (Gy 31) brazíliai misszió s
tevé kenysé gé hez csatlakozva dolgozott ezen a területen –
kitünteté snek, pl. a Dé l Keresztje Nemzeti Rend Commendator-fokozatá nak is birtokosa: „Brazília é s Magyarorszá g
közötti kapcsolatok é rdeké ben kifejtett fá radhatatlan é s
hatá rozott erőfeszíté seké rt, különösen a kultú ra területé n
vé gzett jó l sikerült kezdemé nyezé seié rt.” – A kitünteté sekkel kapcsolatos sajá t vé lemé nye: „Szüleimnek, elemi iskolai Tanító imnak, gimná ziumi é s egyetemi Taná raimnak köszönhetem az é letemet megalapozó – közé rdeket is szolgá ló – szellemisé get, karitatív é s morá lis é letvitelt. Ezé rt a
szemé lyemnek adott elismeré s, kitünteté s Ő ket illeti.”
Egy híradás é s a reflexió
At 08:51 AM 12/16/2003 +0000,
To Dr Imre PAULOVITS Honorary Member of the Senate of
the University of Technology and Economics at Budapest.
Kedves Imre! Az Ú r 2003. é ve december havá nak 15. napjá n 13 ó ra 26 perc 42 má sodpercé ben az a megtisztelteté s é rt
minket, hogy – a Közlekedé smé rnöki Kar előterjeszté sé re –
atyai jó akaró nk, Dr Paulovits Imre (Bp 51), munkahelyünk, a
Budapesti Műszaki é s Gazdasá gtudomá nyi Egyetem Szená tusá nak Tiszteletbeli Tagjá vá vá lt. Ké rjük, fogadja szeretetteljes
jó kívá nsá gainkat ebből az alkalombó l. Bará ti üdvözlettel
Nándori Ernő
Berke Pé ter
Tisztelt Barátaim,
nagyon köszönöm Mindannyiotoknak ezt a megtisztelé st. Ké rlek Benneteket, adjá tok á t jó kívá nsá gaimat azoknak az idősebb Uraknak, akik má r csak lá togató ban já rnak a folyosó kon,
keresvé n a mú lt idők, az ifjú sá guk szé p é lmé nyeit.
Tudjá tok, amikor ilyen törté nik, akkor az embernek arra kell
gondolni, hogy elmú lt az é let é s most fel szabad má szni a
szoboralapzatra, megkövülten hallgatni az ifiú sá g ké rdé seit,
hogy ki volt ez a … … ; é s jönnek a takarító nők, é s arró l vitatkoznak, hogy mennyivel több munká juk lett a szobor portalanítá sá val. Ehhez mé g az is hozzá já rul, hogy nekem té riszonyom van, szé dülök a magaslaton.
Erről jutott eszembe egy való di törté net. Gál Gyuri barátom,
akkori gyá rigazgató jött lefelé a lé pcsőn, é s megcsú szvá n a
lé pcsőn a kezé ben lé vő kenyé rről felkente a mustá rt az ott á lló
szoborra… Nekünk kellett tanú skodnunk, hogy ez baleset volt.
Szó val ennyit most a szobrokró l.
Köszönetemet mondom ezú ton is megtisztelé steké rt, Imre.
Gö rö g Sándor (Kg 52) akadé mikus, a Ké miai Tudomá nyok
Osztá lyá nak elnöke tiszteleté re 70. születé snapja alkalmá bó l nyilvá nos díszülé st rendeztek a MTA nagytermé ben.
Az ünnepsé gen – többek közt – Pungor Ernő akadé mikus,
az Analitikai Ké miai Bizottsá g örökös tiszteletbeli elnöke
köszöntőjé ben felolvasta az egykori osztá lytá rs, Hirth Vilmos (Kg 52) verbita atya ez alkalomra írt levelé t, mely utalt
az ünepeltnek a há ború alatti megpró bá ltatá saira is. – Az
ünnepelt is megszó lalt, köszönve a sok szeretetet, jó kívá nsá got. Elmondta, hogy é leté ben hogyan vá ltozott minden,
eleinte balszerencsé snek vé lt/tűnő esemé ny (közé piskola,
egyetem, szűkebb szak, ’56, tanszé k, munkahely, beosztá s… ) ké sőbb előremutató , lendítő, hatá rozottan pozitív
esemé nnyé (ő nem mondta, de mi ú gy é rtjük, hogy ez
bizony a Gondviselé s… ). – Az ünnepsé gen a sok ké mikus
mellett má sok is ré sztvettek, így megtapasztaltuk, az igazi
tudó sok hogyan tudnak nehé z szakmai ké rdé seket ú gy tá lalni, hogy az szellemes, szó rakoztató mó don a sültlaikusnak is elá ruljon/mondjon a lé nyegből valamit…
Kö nyves Tó th Kálmán (Ph 47)
Isten áldása kísé rje további é leteteket, munkátokat is!
A BDSZ elnö ksé ge
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Vé get é rt-e a jólé ti társadalmak kora? *
Szá momra mindenké ppen vé get é rt. É s soha vissza nem té rően. Immá r harminc é ve. Azutá n, hogy otthagytam a falakat,
amelyek mögött szá munkra, né há nyunk szá má ra egy pá r é vre
megvaló sult az igazi jó lé ti tá rsadalom. A gimná zium, Pannonhalma falait… De aztá n hirtelen kiá brá ndulok gondolataimbó l.
Mifé le jó lé t volt ez, amely egy privilegizá lt kis csoport – né há ny
osztá lynyi kamasz – szá má ra jelentett paradicsomi á llapotokat
az ocsmá ny „puhadiktatú ra” kellős közepé n ú gy, hogy e mögött szüleink é s taná raink mé rhetetlen á ldozatvá llalá sa é s, tegyük hozzá mé lyen fejet hajtva, má rtírok egé sz sorá nak é lete
á llt?
Lé tezett a vilá gban jó lé ti tá rsadalom? Mert az egyé rtelmű,
hogy amire mondjuk, az nem az. Az eredeti gondolat: „warfare
helyett welfare”, „há ború zá s helyett jó lé t”, mintha nagyon is
rá rímelne a clausewitzi gondolatra: „A há ború a diplomá cia
folytatá sa má s eszközökkel.” Ú gy tűnik, „a megvaló sult”, „a
lé tező” jó lé ti tá rsadalom a há ború s tá rsadalom folytatá sa, kivá ltá sa, má s eszközökkel. Ahol a há ború s zsá kmá nyszerzé st
felvá ltja „a bé ké s zsá kmá nyszerzé s”; a tulajdonjogok é s lelkek, az emberek pé nztá rcá já nak, szabadidejé nek, gondolatainak, szellemisé gé nek megszerzé se, meghó dítá sa, bekebelezé se, é letre szó ló hadifogsá gba ké nyszeríté se.
Tová bb mé lá zom. Há t akkor nem való sult meg jó lé ti tá rsadalom a törté nelem sorá n? Mi van Izland szigeté n, ahol 1073
é ve megszakítá s né lkül, vá ltozatlan formá ban é s funkció kkal
működik a Tinget, a vilá g legré gebbi parlamentje, ahol a leghosszabb hasznos é letet é lnek é s a legtöbbet olvasnak é s
írnak az emberek? S a svá jci kantonok, amelyek több mint
ezer é ve a demokrá cia szilá rd alapjá n á llva bé ké t, toleranciá t
é s gazdasá gi jó lé tet biztosítanak lakó iknak? Na é s a jezsuitá k
paraguayi redukció i, ahol – bá r csak né há ny é vtizedre, de –
megvaló sult a javak igazsá gos elosztá sa é s té nyleg „a szellem napvilá ga ragyogott minden há z ablaká n”? Na de agykutató vagyok. Termé szettudó s. (Bá r e szó mintha tele lenne
hübrisszel. Mondjunk inká bb termé szetkutató t, vagy mé g
inká bb: igazsá gkeresőt… ) Szó val valami megbízható bb definíció , valami ké zzelfogható , mé rhető eszköz kellene annak
megmondá sá ra, hogy „mi a jó lé t”, mi a jó lé ti tá rsadalom. É s
nem matematikai, nem gazdasá gi, nem statisztikai fogalom
kell most ide, valami má s. Valami, ami arró l is szá mot ad,
hogy nemcsak enni é s inni, aludni é s szó rakozni, bevá sá rló központok tulajdonosait gazdagítani lehet, hanem é rtelmesen,
alkotó mó don, a vilá g mé lysé geiben megtapasztalva, megízlelve é lni.
Mi a jó é let egyik titka? Hogy önmagunknak é rezzük magunkat! Hogy ú gy é rezzük: birtoká ban vagyunk testi-lelki ké pessé geinknek, s bá r é rezzük azok hatá rait, tudunk tenni é s teszünk
is: leköt a feladat, amit megoldunk, é s é rezzük, eközben nem
zavar az idő, az maga is feloldó dik, megszűnik, alá rendelődik
a feladatnak. Azaz a magunk urai vagyunk. Nem vá runk külső
jutalmazá sra: jutalmunk az, hogy vagyunk, teszünk, é lünk,
é rzünk.
Csíkszentmihályi Mihály, a modern pszicholó gia kivé teles
ké pessé gű ké pviselője szerint az önmaga cé ljait megfogalmazni, megvaló sítani é s teljessé ggel megé lni tudó , „autotelikus” é let a „jó l é lni” alapja. S bá r ne tagadjuk: az anyagi é s
szociá lis biztonsá g mint há tté r azé rt valamilyen szinten meg
kell hogy legyen, mindez nem a vagyoni helyzetünktől, nem a
korunktó l, nem a nemünktől, nem a hollé tünktől, nem a jó llakottsá gunktó l függ. Sokkal inká bb függ mindez attó l, hogy mit
tartunk az é letben é rté knek, megvaló sítandó cé lnak, önmegvaló sítá si straté giá nak. S mindehhez elsősorban a jó cé lok, a
nemes eszmé k, é letfilozó fiá k á tadá sa, hagyomá nyozá sa, nevelé s é s oktatá s kell a gyermek- é s fiatalkorban, s a kellő tá rsadalmi tolerancia a kibontakoz á s s a bioló giai hanyatlá s korá ban. Egy ilyen elvek szerint rendeződő tá rsadalomra vá rok.
Valahol szá momra ez a jó lé ti tá rsadalom á lma…
Dr. Gulyás Balázs (Ph 74)
* Utá nközlé s a Magyar Nemzet 2003. december 24-i szá má bó l.
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Mutassuk meg, mit jelentenek
az egyházi iskolák! **
Pá r hó nappal ezelőtt egy rá dió riporter interjú t akart ké szíteni
ró lam. Ú gy lá tszik, hallott valamit arró l, hogy vannak egyhá zmegyé s papok, é s vannak szerzetespapok. Ú gy lá tszik, a
szerzeteseket nem nagyon becsülte, mert megké rdezte, hogy
hova gondoltam akkor, amikor kit ünteté ses é rettsé givel szerzetesnek mentem. Elütöttem ezt a ké rdé st, de amikor má r
harmadszor is megismé telte, meg kellett vallanom, hogy é rtse
meg, é n nem szerzetes akartam lenni, hanem olyan akartam
lenni, mint az é n taná raim. Nekem a taná raim voltak az eszmé nyké peim. A budapesti Bencé s Gimná zium taná rai egyé nisé gek voltak. Olyan vonzó szemé lyisé gek, hogy nekem nem
volt má s vá gyam, mint hogy olyan legyek, mint ők.
Ugyanígy vagyunk iskolatá rsainkkal, osztá lytá rsdainkal is.
Közülük is sokan má r odaá t vannak. Pedig olyan jó volt velük
elbeszé lgetni. Most viszont jó , hogy odafönt is vannak ilyen
protektoraink. Amikor most rá juk gondolunk, ezt szeretetből
tesszük. A mi imá dsá gunkat, a mi emlé kezé sünket é szreveszik az elhunyt taná raink, taná rnőink é s iskolatá rsaink, megtudjá k, hogy mi gondolunk rá juk. Jó lesik nekik a mi szeretetünk. Ez a kapcsolat nem marad egyoldal ú .
Legyünk egy piciké t önzetlenebbek é s gondoljunk arra, hogy
gyermekeinknek, unoká inknak is legyen meg az a lehetősé gük, hogy szerzetes-iskolá ba, egyhá zi iskolá ba já rhassanak.
De ennek fölté tele az, hogy fiataljaink közül többen is meghalljá k az isteni hívá st, é s legyenek elé ggé bá trak a vá laszra.
Sajnos, a mai kor szellemisé ge nem tú lsá gosan kedvez a
szerzetessé gnek. Ne tagadjuk, manapsá g az istensé g csak a
pé nz, az autó , a vagyon, a hé tvé gi há z, a szó rakozá s, az utazá s… , é s fiataljaink előtt mindig ez á ll.
Majd bolond lesz szerzetesnek menni, bolond lesz kedvesnővé rnek menni! Nekünk kell besegíteni: A mi sugá rzó é letünkkel, hogy té nylegesen elmondjuk a fiataljainknak, hogy
micsoda csodá latos é rté keket jelentettek az egyhá zi iskolá k, a
szerzetesi iskolá k a mi eddigi é letünkben is. Mert a nehé zsé geket pontosan azé rt tudtuk tú lé lni, mert ott mi az é rté keknek
az igazi rangsorá t ismertük meg, ott az igazi é rté keket lá ttuk
magunk előtt. Ezt kell most sugá roznunk a környezetünknek
is, hogy a gyermekeinknek, az unoká inknak is lehessen majd
szerzetes-iskolá ba já rni, lehessen majd azt a jó t megé lni, amit
mi megé lhettünk akkor, amikor szerzetes-iskol á ban voltunk.
Mert csakis így lehet majd az, hogy a fiatalok között lesznek
követőink, é s az unoká inknak is lesznek szerzetes-iskol á ik.
Dr. Olofsson Placid OSB (Bp 33)
** A beszé d a PAX HUNGARICA (az Egyhá zi Iskolá k Öregdiá k-szervezeteinek Szövetsé ge) á ltal 2003. november 15-é n immá r tizennegyedik alkalommal megtartott rekviem szentbeszé deké nt hangzott el.
Ferences öregdiá ktá rsaink jegyezté k le, így közlé sre a Ferences Körlevé l 2003. decemberi szá má bó l vettük á t, köszönettel. – (A szerk.)

Merengé s
Valamit elfeledtem,
Mi ré g volt, nagyon ré g.
Ró zsá k közt eltemettem.
Be szé p volt! Nagyon szé p!
Valaki elment messze,
Ki jó volt, hó fehé r.
Á rtatlan tiszta lelke
Könny volt, Isten szemé n.
Valami fá j szívemben.
Nem szó lok. Hallgatok.
Tová bb megyek a csöndben…
S az őszi szé l – zokog.
Dr. Nedeczky Gyö rgy (Bp 36)
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Teendő ink a hagyományosból a modern
társadalomba való átmenet idejé n *
A mai tennivaló k első csoportja a sebek gyó gyítá sá val, a
közössé gteremté ssel, a tá rsadalom é s az egyhá z közössé gi
szerkezeté nek megerősíté sé vel é s á polá sá val kapcsolatos.
Rá kell ugyanis é bredni, hogy a kereszté nysé g lé nyege
szerint közössé gi lé tforma.
Amíg a tá rsadalom maga is közössé gi szerkezetű volt,
eszünkbe sem jutott, hogy a közössé gteremté s öná ló feladat.
A modern tá rsadalom azonban közössé ghiá nyos. Ez a helyzet
mindenki szá má ra vesztesé g, az egyhá znak ellenben egyenesen a lé talapjá t szünteti meg. A kereszté nysé gnek a modern
tá rsadalomban törté nő magvaló sítá sa („inkulturá ció ja”, a modern vilá g fá já ba való beoltá sa) elkötelezett közössé gek teremté sé t követeli.
Az azonos istentiszteletre já rá s mé g nem közössé g. A közös
hitbeli meggyőződé s mé g nem közössé g. A má sokkal – má s
vallá sú akkal, má s nemzetbé liekkel – szembeni összefogá s
nem közössé g. A közössé g ott kezdődik, ahol a kölcsönös
segíté s, az egymá ssal törődé s, a bá torítá s, az örömszerzé s, a
má siké rt való felelőssé gvá llalá s is jelen van. Jé zus az ilyenfajta közössé get tette a hozzá tartozó k ismertetőjegyé vé
(Jn 13.34-35.). Ahol ilyen közössé gnek nincs nyoma, ott a
kereszté nysé gről sem lenne szabad beszé lni.
A közössé gteremté s fá rasztó é s időt rabló vá llalkozá s. Jó
idegek kellenek hozzá é s konfliktustűré s, é s az a ké pessé g,
hogy má s emberek elké pzelé seit elfogadjuk. Miné l sokfé lé bb
emberekről van szó , anná l nehezebb közös nevezőt talá lni. A
té ny azonban té ny marad: a kereszté nysé g feladata közössé gek teremté se.
A kereszté nysé g ké t fő parancsa: Isten imá dá sa é s a felebará t szeretete. Az utó bbi nem má s, mint közössé gi lelkület é s
gyakorlat. S a lá tható közössé gteremté s hitelesíti, hogy a vallá sos hit nem üres szó vagy megszoká s csupá n.
A közössé gteremté s nem utolsó sorban gyakorlati, szocioló giai szüksé gszerűsé g. Meg kell teremteni a közös hit megé lé sé nek é s tová bbadá sá nak a közegé t. Ha nem sikerül é lő közössé geket lé trehozni, a modernizá ló dó tá rsadalom szé tesé se
az egyhá zat is szé tporlasztja. Közössé gek né lkül remé nytelen
a gyermekek vallá sos nevelé se. Az é lő közössé g viszont nem
csak a benne levőknek nyú jt erőt é s ösztönzé st, hanem a
kívülá lló kat is magá hoz vonzza. A kereszté ny közössé g a
hitről való tanú sá gté telnek is a megvaló sulá sa.
A közössé g bizonyos é rtelemben egyenrangú emberek
együttese. Lehet közöttük vezető, el lehet osztani a feladatokat, a közössé g alapelve mé gis a kölcsönössé g é s a szeretet.
A hatalomgyakorlá s megmé rgezi a közössé get. A közössé g
ott virul, ahol nem a hivatal rendje, hanem az elk öteleződé s
odaadá sa köt össze é s szabá lyozza az együttlé tet. A közössé g maga fontosabb, mint hogy valaki pap vagy vil á gi, nő
vagy fé rfi, idős vagy fiatal, tanult vagy tanulatlan.
Vé gül a kereszté ny közössé g nem á lomké p, hanem az egyhá z ké tezer é ves gyakorlata. Jé zus tanítvá nyaibó l közössé get
alkotott. A terjedő kerszté nysé g közössé gekben való sította
meg Jé zus követé sé t. S bá r a kereszté nysé g hamarosan
vilá gvallá ssá s nemzetközi szervezetté vá lt, megú julá sá nak
megindító i ú jra é s ú jra a közössé gek lettek: vallá sos emberek
csoportjai, közös telepre költöző asszonyok (a beginá k), a
szerzetesrendek, a bá zisközössé gek é s lelkisé gi mozgalmak.
Ró luk mondja VI. Pá l pá pa, hogy ezek „az egyetemes egyhá z
remé nysé gei” (Evangelii nuntiandi, apostoli buzd ítá s). Annyi
bizonyos, hogy nem fantomké pek, nem csaló ka á lmok, hanem
eleven csoportok, amelyek ké tezer é v ó ta voltak é s vannak.
(… ) A modern kor nem a többsé gi kereszté nysé g időszaka.
A korszakvá ltá shoz ez is hozzá tartozik. Ebben semmi ijesztő
nincsen. Csak az alak vá ltozik, amikor a tömé ny oldatba engedett fonalon kicsapó dnak a só kristá lyok. Ettől sem több, s nem
kevesebb a só benne. Né ha egyenesen szüksé g van alakvá ltozá sra. Metamorfó zis né lkül nem lenne pillangó . A magnak el
kell halnia, hogy hajtson é s ú j termé st hozzon. Á m az ú j alak
má s magatartá st parancsol. Alighanem kereszt é nyibbet.
Dr. Tomka Mikló s (Ph 59)
* Gereben–Tomka: „Vallá sossá g é s nemzettudat”, 47-49. lap.
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„ Könyvesház”
Gereben Ferenc (Ph 60) – Tomka Mikló s (Ph 59): Vallá sossá g
é s nemzettudat – Vizsgá ló dá sok Erdé lyben. – 2. kiadá s.
Teleki Lá szló Alapítvá ny, Corvinus Kiadó , Budapest, 2001.
A könyv a ké t szerző egy-egy – közösen vé gzett felmé ré sük
eredmé nyeit ismertető – tanulmá nyá t tartalmazza. Tomka Mikló s a vallá sossá gnak lá tható megnyilvá nulá saira irá nyítja először figyelmünket, majd ennek belső megnyilvá nulá saival: a
hittel, a vallá sgyakorlattal, az egyhá zhoz való viszonnyal é s a
jövő vallá sossá gi esé lyeivel foglalkozik. Gereben Ferencnek
az erdé lyi magyarok identitá studata á ll tanulmá nya közé ppontjá ban; foglalkozik a nemzeti önké ppel, a törté nelmi tudattal, a
nyelvhaszná lattal é s a művelődé si szoká sokkal – a vallá sossá g mé rté ke é s a felekezeti hovatartozá s szempontjá bó l – is.
Olvassuk el a kö nyvet, mert – mint az előszó ban András Imre
jezsuita atya írja – „míg a pró fé tá k üzeneté t csupá n elfogadni
vagy elutasítani lehet, a tá rsadalomkutató któ l szá rmazó lá tlelet csak (aká r vitatkozó ) együttgondolkodá s é s jó zan mé rlegelé s á ltal vá lik az ‘idők jeleit’tükröző üzenetté ”. – (KTK)
Udvardi Erzsé bet ké pei – Korzenszky Richárd (Ph 59) gondolatai: Keresztú t. A né met fordítá s Wilhelm Droste munká ja.
– Szemimpex Kiadó Budapest [2003]
Eszterhá za plé bá nia-templomá ban van Udvardi Erzsé bet csodá latos keresztú tja, ennek reprodukció it tartalmazza a kötet.
Itt a nagyböjt, mé ltó n ké szülhetünk a feltá madá s ünnepé re e
könyv gondolataival. Olvassuk el most csak a bevezetőt:
„Mindannyian ú ton vagyunk.
Ú ton, ké rdé sekkel tele.
Hová visz? Mié rt?
Mindannyian kereszteket hordozunk.
Ö sszeroskadunk. Ú jra fölkelünk.
Meddig? Mié rt?
Minden küzdelemnek van é rtelme.
É rtelmes a keresztú t, ha fölismerjük a cé ljá t.
Jé zus ú tja a halá lba, szenvedé sé nek á llomá sai:
elíté lteté se, kigú nyolá sa, leroskadá sa,
ú jrakezdé se, megfeszítteté se, sírbaté tele
ró lunk szó l, ú tonlé vő emberekről, akik küzdünk,
ú jrakezdünk, elesünk, majd megsemmisülünk.
Ró lunk szó l, akik vonszoljuk magunkat fölfelé ,
arra a Golgotá ra, ahol nekünk á csolnak keresztet.
Segítsen Jé zus szenvedé störté nete minden embert:
ismerjük föl, hogy halá lba vezető utunk az é letre nyílik.
Ismerjük föl, hogy ezt az utat Ő vele együtt já rhatjuk.
S akkor mindannyian
a Lé lek örömé vel vá rhatjuk a Hú své tot:
az É letet.
Korzenszky Richárd OSB” – (A szerk.)

… „ é s mi mé gis láncot hordunk?”

Ké t gondolat Kerté sz Imre: Sorstalansá g – filmforgató könyv
(Magvető, Budapest [2001]) c. művé ből (199., ill. 201. lapró l):
1. „Olyan furcsa vagy – mondja a lá ny. Olyan idegen. – É n
má r meghaltam egyszer – mondja a Fiú . – Hogy é rted ezt? –
Ú gy, hogy nem tudok többé haragudni.”
2. „… mé g ott, a ké mé nyek mellett is volt a kínok szüneté ben
valami, ami a boldogsá ghoz hasonlított. Mindenki csak a
borzalmakró l ké rdez… Holott erről, a koncentrá ció s tá borok
boldogsá gá ró l ké ne beszé lnem nekik legközelebb, ha ké rdik.
(… ) Ha ugyan ké rdik. S hacsak magam is el nem felejtem. ”
É s egy-egy reflexió hozzá juk:
1. Mi is, a keresztsé gben, eltemetkeztünk Krisztussal a
halá lban, é s vele együtt ú j é letre tá madtunk. É s mi mé gis
tudunk mé g haragudni? Talá n é ppen Kerté sz Imré re is?! … ?
2. Juhász Gergely OSB megboldogult magiszter atya – vagy
hatvan é ve – ugyanerre okított minket: „Gyerekeim, bá rmikor,
bá rmilyen körülmé nyek között is, ha az apex mentist, lelketek
csú csá t kiemelitek a há borgó tengerből, boldogok lehettek… ”
– Az iskolá ban minden osztá lyomnak, majd ké sőbb munkatá rsaimnak, mindig ezt hangoztattam é n is.
Dr. Kö nyves Tó th Kálmán (Ph 47)
mat.– fiz.– á br.geom. taná r
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Tíz mondat a missziós nő vé rek bunkeré bő l*

Soproni szervezet

Szá zná l több menekült, a szüleim s a magam é leté t a nővé rek
hatalmas, krisztinavá rosi pincé je ó vta meg a há ború utolsó
heteiben. Megszabadultunk 1945. febru á r közepé n a harcok
napi veszedelmeitől, de feljönni az ó vó helyről nemigen lehetett mé g. Egy orosz tiszt szavait a csalá djá val odamenekített
görögkatolikus pap fordította: ha né met katona nincs a pincé ben, nem kell fé lnünk. De kellett: jöttek az elvadult, ré szeg
katoná k, hogy nőt szerezzenek maguknak; főleg fiatal lá nyok
voltak veszé lyben. Egy ilyen helyzetben halt vé rtanú halá lt
Győrött Apor Vilmos püspök is, mert nem engedte elhurcolni a
püspökvá r ó vó helyé nek bujdosó it.
Apá m az ostrom utolsó napjaiban megsebesült, ideiglenes
köté sekkel, ké t nagy mankó val is alig tudott lé pegetni. Amikor
az orosz katona pisztolyá val hadoná szva rá ngatta fel a mellettünk kuporgó , ré mült lá nyt, hogy magá val vigye, iszonyú lett a
csend a pincé ben, pisszenni sem mert senki. De azut á n anná l
nagyobb sikoltozá s tá madt, mert apá m hirtelen felugrott, s
mankó já val az orosz felé sú jtva kiá ltozta: nem engedjük elhurcolni ezt a lá nyt! A katona a hangos zűrzavarban sietve tá vozott, de apá mnak a pap is, má s is a szemé re há nyta, hogy
mindnyá junk é leté t kocká ztatta heves föllé pé sé vel…
Az ó vatosan alkalmazkodó passzívoknak, vagy a kocká zatot
is vá llaló cselekvőknek van-e igazuk? – nehé z eldönteni. Mindenesetre ú gy lá tszik, Isten kegyelme apá m tetté t segítette.
Czigány Gyö rgy (Gy 48)

Kedves Diáktársak!
Elmú lt fé lé vi programunkat maradé ktalanul teljesítettük. Közülük kiemelkedett a Szent Benedek Idősek Há za á tadá sa é s
beindulá sa. Ké rünk, szemé lyi jövedelemadótok 1 %-ával é s
pé nzbeli adományotokkal segítsé tek az induló inté zmé nyt!
Számlaszámunk: Szent Benedek Idő sek Háza Alapítvány
10404058-40512581-00000000. El ő re is köszönjük!
Az elmú lt é vben eltá voztak közülünk Horváth Jó zsef sac.
(Gy 31), Kovács Rezső (So 47), Locsmándi István (So 47),
Szalai Ferenc sac. (So 50), Villányi Bé la (So 47) é s Vinkovits
Ferenc (Gy 41). Ú j tagtá rsak: Budai Imre (Ph 89), Nagy Tihamé r (Gy 70), Pete-Pikó Pál (Gy 80), Rabi István (Gy 82), Vereskuti Bálint (Gy 97), é s pá rtoló tagké nt belé ptek eltá vozott
diá ktá rsaink özvegyei: dr Gasztonyi Károlyné , Mozsolits Imré né , Solymos Istvánné , Stánitz Jó zsefné é s dr. Tó th Jó zsefné .
Felhívjuk szíves figyelmeteket, hogy – az egysé ges nyilvá ntartá s é rdeké ben – ezentú l helyben tagdíjat nem szedünk.
Mindenki a központi csekken szíveskedjen tagdíjá t rendezni!

* Utá nközlé s az Ú j Ember 2004. februá r 1-i szá má bó l.

Bencé s Diákok Veszpré m Megyei
Egyesülete
2004. első fé l é vi programunk
01.08. – Ú jé vi köszönté s, kirá ndulá s-megbeszé lé se, Kereszté ny Szülők Alapítvá ny 1 % megbeszé lé se
02.12. – Borverseny
03.11. – Balázs László : IV. Ká roly visszaté ré si kísé rletei é s
utolsó hete a tihanyi apá tsá gban
03.21. – Szent Benedek ünnepe
04.15. – Közgyűlé s. Tihany, 17.30.
04.30–05.04. – Kirá ndulá s (Morva karszt, Brno; Jihlva, Tabor,
Cseske, Budejovice; Pilzen; Ausztriá n á t Pozsony)
05.09. – A BDSZ Má ria-zará ndoklata Bodajkra (lá sd: 1. lapon)
05.13. – Egervö lgyi Dezső előadá sa Szé chenyiről. Kirá ndulá s
é rté kelé se, é lmé nybeszá moló
05.29. – Orszá gos talá lkozó Pannonhalmá n
06.10. – Tapolcai kirá ndulá s – alternatív napok: következő
szombat vagy vasá rnap
07.11. – Szent Benedek ünnepe
09.09. – Ajkai kirá ndulá s
09.11. – Ö kumenikus könyörgé s Magyarorszá gé rt Tihanyban
Bischof Pé ter (Ph 75)

Budapesti szervezet
A hónapok második hé tfő jé n 17 órakor vá rjuk szeretettel a
volt bencé s diá kokat é s é rdeklődő vendé geket a Szent Benedek Iskola dísztermé ben (Budapest, I. ker. Fő utca 30.).
03.08. – Szentmihályi Szabó Pé ter (Ph 63): Hé tköznapjaink ma
03.22.(!) (hé tfő !) 18.00 – Szent Benedek-napi szentmise a
kapucinus templomban (Fő u. 32.).
04.19.(!) – Nó grádi László (Ph 66): A haza bölcse
05.09. – Má ria-zará ndoklat Bodajkra (ré szletek: 1. lapon)
05.10. – Vé rtesaljai László SJ: Amit a Vatiká ni Rá dió ró l illik tudni
05.29. – Orszá gos bencé sdiá k-talá lkozó Pannonhalmán
06.14. – Jankovics Marcell (Ph 59): A nemzeti kultú ra straté giá ja
09.13. – Dr. Né meth Endre (Bp 37): Esztergom é rsekei
Ember Károly (Bp 51)
1085 Budapest, VIII. Jó zsef krt. 43. tel.: 266-6750
„ Bencé s sörözé s” Budapesten: á ltalá ban a hó nap 3. hé tfő jé n – március 22. (!), április 19., május 17., június 21., szeptember 20. – 19 ó rátó l kb. 23 ó ráig, a Kisvigadó é tteremben
(Budapest, XI. Villányi út 34.). Aká r fé l ó rá ra is gyere el é s
hozd magaddal osztá lytá rsaidat! A „dr. Né meth” né ven foglalt
hosszú asztalhoz bá tran üljetek le.
Az elnö ksé g

A következő fé l é vi programunk:
02.07. 15.00 – „Fehé r-asztalos” talá lkozó
03.10. 16.00. – Az Idősek Há za ebé dlőjé ben Jáki Teodó z OSB
(Ph 47) é s Cs. Varga István dr. (Gy 64) bemutatjá k Teodó z
atya könyvé t: „A csá ngó kró l igaz tudó sítá sok.”
03.20. (szombat) 16.00 – Szt. Benedek-ünnepi szentmise az
Idősek Há za ebé dlőjé ben
05.09. – A BDSZ Má ria-zará ndoklata Bodajkra (lá sd: 1. lap)
05.29. – A BDSZ orszá gos talá lkozó ja Pannonhalmá n
Június első fele – Há laadó zará ndoklat Má riacellbe.
Az elnöksé g nevé ben is, tisztelettel é s szeretettel köszönt:
Sopron, 2004. januá r 30.
Venesz Ernő (Ph 49)
elnök

Osztálytalálkozó
A Pannonhalmi Szent Benedekrendi Budapesti Katolikus
Szent Benedek Gimnázium 1948-ban é rettsé gizett növendé kei
osztá lytalá lkozó jukat a Legio Christi rendi Szent Benedek Á ltalános Iskola é s Gimnázium Fő utcai é pületé ben tartottá k.
A megjelent 18 öregdiá k meghallgatta önké ntes szervezőink
(Mentsik, Sárdy é s Soproni) beszá moló it arró l, hogy tá vol maradt osztá lytá rsainkró l is tudunk é s velük a kapcsolatokat tartjuk. A bará ti „hogy vagy” eszmecseré k utá n a magyar közé let,
egyhá zunk helyzete é s vallá si é letünk, valamint az ifjú sá gunk
é s külön „a mi iskolá nk” voltak a beszé lgeté s té má i. Termé szetesen szó ba került a Magyar Bencé s Kongregáció Nagy
Káptalanja hatá rozata, mely szerint a rend nem tudja tová bb
vá llalni a Fő utcai iskola működteté sé t.
Ö römmel hallgattuk meg a Szent Benedek Kultur á lis Alapítvá ny alapító tagjai, ill. kurató riuma ré szé ről Soproni Gé zának
beszá moló já t: A Legio Christi szerzetesrend á tvette az iskola
működteté sé t é s má ris jelentkező sikerek ú tjá n vezeti azt.
Erről szemé lyes tapasztalatot is szereztünk, többek között az
egyik szerzetes taná rral való beszé lgeté s sorá n. A hajdanvolt
Pesti Bencé s Iskola jogutó djá nak szá ndé kolt é s nagy á ldozattal lé trehozott iskola immá ron, vé gül is, jó kezekben van.
Nosztalgiá val é s há lá val emlé keztünk a hajdani iskolá nk tá rsadalmilag é s közé letileg is híres paptaná raira, valamint emlegettük a híressé vá lt növendé keket is. Külön szeretettel
emlé keztünk a tavalyi talá lkozó koncelebrá ció s szentmisé jé re,
melyet há rom pap osztá lytá rsunk é s ké t ma is működő taná runk, dr. Galambos Iré neusz é s dr. Olofsson Placid tartottak.
Egyé bké nt Iré neusz atya is é s Placid atya is nem csupá n
taná rai, de diá kjai is voltak a Pesti Bencé s Iskolá nak.
Vé gezetül elhatá roztuk, hogy hajdanvolt iskolá nk emlé ké t, a
rá ugyan má r csupá n Szent Benedek nevé vel emlé kező iskola
ré vé n, tová bbra is tá mogatjuk.
Befejezé sül a má r elké szült diá kká polná ban mondtunk há lá t
é s ké rtük a Mindenható segítő á ldá sá t a Legio Christi Szent
Benedek Iskolá t működtető taná rokra, diá kokra é s szüleikre.
A „jövőre ú jra itt” jelszó val bú csú ztunk egymá stó l.
Dr. Scherer Norbert (Bp 48)
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A Fő utcai Szent Benedek Iskola
– Tá jé koztató a BDSZ 2004.01.12-i öregdiá k-talá lkozó já n –
A Szent Benedek Kulturális Alapítvány á ltal lé trehozott Szent
Benedek Katolikus Á ltalános Iskola é s Gimnázium ú j igazgató ja, Tó th Gábor, 2003.09.01-től vezeti az iskolá t. A BDSZ
felké ré sé re beszá mol az iskola jelenlegi helyzeté ről é s tová bbi
elké pzelé sekről, inté zkedé sekről.
A beszá moló előtt a Szent Benedek Kulturális Alapítvány
alapító inak közös ké pviselője, Soproni Gé za (Bp 48) tá jé koztatta a megjelenteket az Alapítvány é s az iskola működteté sé ben 2002– 2003-ban bekövezkezett vá ltozá sokró l.
1. A Szent Benedek Kulturális Alapítványnak a Fő városi
Bíró ság 1993.09.07-é n 4181 sorszá m alatti nyilvá ntartá sba
vé tele é s működé se változatlan.
2. A Magyar Bencé s Kongregáció (Bencé s Rend) á ltal fenntartott (anyagi tá mogatá s né lküli, de az á llami tá mogatá snak
az Alapítványhoz törté nő á tutalá sá val) Szent Benedek Bencé s
Á ltalános Iskola é s Gimnázium működé si engedé lye a 2002/3.
tané vkezdé s hatá lyá val a Kongregáció egyeté rté sé vel é s
inté zkedé sé vel megszűnt.
A Bencé s Kongregáció a Krisztus Lé gió ja Kongregáció val
lé trehozott megá llapodá sá val a Fő városi Bíró ság működé si
mó dosító hatá rozatot hozott az iskola inté zmé nyi fenntartó já nak vá ltozá sá ró l. A fenntartó Krisztus Lé gió ja Kongregáció
(Budapest, VI. Liszt Ferenc té r 2.) ezzel biztosítva lett az
iskola fentartá sá hoz szüksé ges – tanuló lé tszá m alapjá n meghatá rozandó – á llami tá mogatá shoz („normatíva”).
3. A Krisztus Lé gió ja Kongregáció 1941-ben törté nt alapítá sá t követően 1965-ben VI. Pál pá pa á ltal pá pai jogú kongregá ció vá vá lt, szigorú rendtartá s mellett a pappá szentelé s 12 é v
utá n törté nhet. 18 orszá gban vannak há zai, 410 papja, 2300
szeminaristá ja van. 1991-ben II. János Pál pá pa hé t nemzet
á ltal küldött 60 lé gió st szentelt pappá . A Krisztus Lé gió ja
Kongregáció magyarorszá gi vezetője Michael Duffy ír szerzetes atya, aki összes tá rsá val együtt má r magyar nyelven
mondja szentbeszé deit. A Krisztus Lé gió ja Kongregáció a
Komárom-Esztergom megyei Bíró ság 2002.09.06-i vé gzé sé vel
egyhá zi szervezetké nti tevé kenysé gre jogosult, nevezetesen
misszió s é s oktató -nevelő , iskolafenntartó tevé kenysé gre. Az
utó bbi a Kulturális Alapítvány tevé keny közreműködé sé vel jött
lé tre.
4. A fenntartó i vá ltozá s miatt szüksé gessé vá lt a Szent
Benedek Kulturális Alapítvány alapító okiratá nak mó dosítá sa
is. A mó dosított – az alapító öregdiá kok á ltal alá írt – okiratot a
Fővá rosi Bíró sá g 2002.11.07-i vé gzé sé vel jó vá hagyta.
5. A mó dosított okiratban rögzítettek alapjá n az Alapítvány
é s a Krisztus Lé gió ja Kongregáció közösen a bíró sá ghoz benyú jtotta az ú j Alapítványi Kurató rium né vsorá t a ké pviseleti
jogokat gyakorló k vonatkozá sá ban. Ezzel egyidejűleg a korá bbi ké pviselők joga megszűnt. Az Alapítvány ú j ké pviselői:
Habsburg-Lotharingiai Mihály elnök (fia a Lé gió szerzetespapja); dr. Fábián Jó zsef, Financzy Gábor, Hegedűs Katalin,
Jenkei András, dr. Semjé n Zsolt, Ú jfalussy Balázs, Pulainé
Szucsák Katalin, Watchler Veronika. (A Fővá rosi Bíró sá gi
vé gzé s kelte: 2002.11.07.)
6. A vá ltozá sok alapjá n a fenntartó é s a kurató rium közös
hatá rozatá val ú j iskolaigazgató kinevezé se vá lt szüksé gessé .
Körültekintő megismeré s utá n Tó th Gábor magyar– törté nelem
szakos – igazgató i mú lttal rendelkező – taná r az iskola ú j igazgató ja. A tantestület felülvizsgá lata is sorra került vé gzettsé g
é s egyhá zi hozzá á llá s tekinteté ben. A szüksé ges vá ltoztatá sok megtörté ntek.
Az iskolá ban rend é s fejlődé s van. A tanuló lé tszá m a közbenső bizonytalansá gok miatt 460 főről 330 főre csökkent. Az
ügyek rendezé se utá n a 2004. szeptemberi kezdé sre má r
most 96 az új jelentkezők szá ma (nem szá mítva hozzá a má r
itt tanuló k ide jelentkező testvé reit… ).
2003 jú niusá ban az iskolá ban megvolt az első é rettsé gi
vizsga, 32 diá k ré szvé telé vel. Á tlageredmé nyük: 4,21.
Bízhatunk a jövőben!
Budapest, 2004.02.07-é n
Soproni Gé za (Bp 48)
az alapító k közös ké pviselője
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Kedves Pápai Bencé s Ö regdiákok!
Szeptember vé gé n megtartottuk az 1943-ban vé gzett öregdiá kok 60 é ves é rettsé gi talá lkozó já t. Az osztá lybó l Balogh L.,
Berecz E., Bolla I., Dekovics S., Nemes B. é s alulírott jelent
meg, csalá dtagokkal. Gő gö s Bé la bará tunk Ameriká bó l kimentette magá t; Polgár J., Turner F., Vattay L. egé szsé gi stb. okbó l nem tudott eljönni; Szabó Palit sú lyos gyá sz rá zta meg:
felesé ge halá lozott el. Ő szinte ré szvé tünk, együtté rzé sünk.
A találkozót tágabb, több é vfolyamot magába foglaló
összejövetelnek szántuk. Tapasztaltuk ugyanis, hogy a pannonhalmi talá lkozó kon, egyre kevesebben veszünk ré szt. Ké t
körülmé ny az oka: egyré szt a halá l megtizedel bennünket,
má sré szt vasú ton Pannonhalmá ra viszonylag nehé z eljutni.
A talá lkozó t – az aszá lyos nyá r utá n – szakadó esőben tartottuk, rá adá sul a kapu először zá rva volt. A többi é vfolyambó l
csak kevesen jöttek el. Í
me, a zá por a pá paiak kedvé t elvette
a gyaloglá stó l. Szé p idő eseté n a helybeliek é s a környé ken
lakó k legközelebb semmiké ppen sem fognak hiá nyozni.
Nagy öröm volt üdvözölnünk a doyen Bő sze Bé lát (1939-ben
é rettsé gizett). Az előttünk vé gzettek közül mé g Vadkerty Gyuri
é s Zotter Tibi jött el. Az utá nunk következő é vfolyamok is ké pviseltetté k magukat: Balázs Laci szé p, emlé kező szavakat
mondott Borsó Gellé rtről, az 1806-ban á tvett bencé s gimná zium első igazgató já ró l; Paksi István pedig ré gi, bencé s vonatkozá sú ú jsá gkivá gá sokkal örvendeztetett meg bennünket.
A csupán ré szbeni siker nem tántorít el minket az
eredeti gondolattól: lehetősé get adni a valahai diá koknak az
ú jbó li talá lkozá sra. Sajnos, soraink ritkulnak, é s egé szsé gi á llapotuk folytá n sokan má r nem tudnak közlekedni. Legutó bb
Weszely Tibor halá lá ró l é rtesültünk. (A kedves emlé kű, mindig
derűs, jó humorú „Tika” a szarvaskői cserké sztá borban örsvezetőm volt. 83 é vet é lt.) Kocsis „Tádé ”, osztá lytá rsa, szinté n
nincs má r közöttünk. Ké t é vvel já rtak felettünk. R.i.p.!
É s há nyan lehetnek, akiknek eltá vozá sá ró l nem tudunk? A
minden hó nap má sodik hé tfőjé n Budapesten tartott összejövetelen bizony gyakori a fohá sz, amit a legutó bbi talá lkozá s
ó ta elhunytaké rt mondunk (akikről a BDSZ kap informá ció t).
Szeptemberben olyan hatá rozat született, hogy legközelebbi
összejövetelünket a má s é vfolyamokná l é s má s iskolá kban is
szoká sos időben, tehá t jú niusban tartjuk. Ezé rt a 2004. é vi,
tehát idei találkozónkat
június 20-án, de. fé l 12 órás kezdettel tartjuk
Pápán, a volt gimnáziumunkban.
Aki a ré gi iskolatá rsak közül – a tavalyihoz hasonló an – megemlé kező szavakat kívá nna mondani a mú ltró l, ké rem:
– szá ndé ká t időben közölje velem;
– beszé de lehetőleg ne tartson tová bb 10-12 percné l.
Ez utó bbit indokolja, hogy a vonatok-autó buszok menetrendje
dé lutá n – vasá rnap – a korai Pá pá ró l való indulá st indokolja,
viszont legtöbben a közös ebé den is ré szt kívá nunk venni.
A közös ebé d megszervezé sé re idé n is Nemes Bé lát ké rjük
fel, a Vadá sztanya lassan törzshelyünkké vá lik. Gruber Marianna igazgató nővel a bejutá st é s egy tanterem biztosítá sá t
megbeszé ltem, talá lkozó nk a gimná zium rendjé t nem zavarja.
É rdeklődé sünkre szá mot tart mé g a következő ké t ú j könyv:
Bé la Gőgös (sic!): Youth lost in red hell (Elveszejtett ifjú sá g
a vörös pokolban). Bé la angolul írta meg é letrajzá bó l a legnehezebb esztendőket: Szovjetú nió ba hurcolá sá t, ott é vekig a
moszkvai Ljubljanka magá nzá rká já t, majd Vorkutá tó l é szakra,
a sarkkörön tú l a legkemé nyebb Gulag-tá borokban töltött
é veit. A könyv Ameriká ban jelent meg.
Prof dr.Varga Jó zsef (pá pai diá k, recski rab, bé csi professzor) a címe a má sik könyvnek, a pá pai Jó kai Mó r Vá rosi
Könyvtá r nyomdá já bó l. A megjelenteté st dr. Hermann István
igazgató nak, a szövegösszeá llítá st Kápolnay Iván é s Kö rmendy Kinga avatott közreműködé sé nek köszönhetjük Az é letrajzi
adatokat, Jó ska irodalmi munká inak ismerteté sé t é s egy bé csi
előadá sá nak fordítá sá t e sorok író ja adta. Dr. Várszegi Asztrik
főapá t ú r írta felké ré sünkre a megható , empatikus bevezetőt.
Bízva egé szsé günkben, várjuk júniusban miné l számosabb megjelené steket, szerető köszönté ssel
Harsányi László (Pp 43)
H-1025 Budapest, Vé rhalom u. 43.
Tel/fax/üzenet: 326-7224; e-mail: m125.harsanyi@axelero.hu
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Bencé s Diákok Győ ri Egyesülete

Elhunyt osztálytársaink emlé kezete

Dr. Németh Ferenc (Gy 43) győ ri ny. körzeti orvos, a
Bencé s Diákok Győ ri Egyesületé nek alapító, majd
tiszteletbeli elnöke, 80 é ves korában 2004. január 2-án
hunyt el, hamvait a Győr-Ré vfalui temetőben helyezté k örök
nyugalomra 2004. januá r 12-é n. – A gyá szszertartá st Kiss
Barnabás OSB vezette, a sírná l dr. Schmidt Pé ter (Gy 70),
Győr vá ros alpolgá rmestere vett vé gső bú csú t az elhunyttó l. A
szentmisé t az elhunyt lelkiüdvé é rt a temeté st követően a győri
Bencé s templomban mutattá k be.

Dr. Ö rményi Imre (Gy 52), diá kné ven Ü rmö s, nemré g hagyott
itt bennünket. Legyen szabad az ő sajá t szavaival emlé keznünk rá (1993-ban írt öné letrajza alapjá n):
„Budapesten születtem, apá m katonatiszt (alezredes) volt,
anyá m könyvelő. A győri bencé s Czuczor Gergely gimná ziumban 1952-ben é rettsé giztem, az ELTE TTK-n 1956-ban szereztem meteoroló gusi diplomá t. (… )
1957-től az Orszá gos Balneoló giai Kutató inté zet Klimatoló giai Osztá lyá n az orszá g 15 é ves fejleszté si tervé n dolgoztunk. 1958-ban indítottuk el az orvosmeteoroló giai előrejelzé st. Kidolgoztam az ipari é s közú ti balesetek előrejelzé sé nek
a mó dszeré t, majd a sportorvos-meteoroló giai előrejelzé st is…
1961-ben doktorá ltam. (… )
Tagja vagyok (többek között, pl.) 1959 ó ta a Nemzetkö zi
Biometeoroló giai Társaságnak (1990-től az egyik szekció tá rselnöke), a Brüsszelben szé kelő Kö rnyezeti té nyező k tanulmányozásával foglalkozó nemzetkö zi bizottságnak, az Egyesült
Á llamok-beli cikluskutatás szervezeté nek (1991-ben ez utó bbi
nemzetközi taná csadó testületé be jutottam). A Magyar Meteoroló giai Társaság Orvosmeteoroló giai Szakosztályának titká ra,
a Magyar Balneoló giai Egyesületnek vezetősé gi tagja vagyok.
(… ) 1980 ó ta a TTK meteoroló giai tanszé ké n speciá lkollé giumot tartok a humá n biometeoroló gia tá rgyköré ből. 1986-ban
elnyertem a kandidá tusi fokozatot. (… ) Megjelent dolgozataim
szá ma 100 (idegen nyelven: 44).” Tudomá nyos munká ssá gá ró l ké szült összefoglaló könyve mé g kiadatlan.

Mé lyen tisztelt Doktor Ú r, kedves Feri bácsi!
Győr alpolgá rmestereké nt a vá ros vezeté se nevé ben mé ly
ré szvé ttel bú csú zom Tőled. De bú csú zom Tőled, mint a GyőrSzigetiek Bará ti Köre elnöksé gi tagjá tó l, a Bencé s Diá kok
Győri Egyesületé nek elnöké től, a bencé s öregdiá kok nemes
ké pviselőjé től, é s nem utolsó sorban mint szigeti körzeti orvostó l, aki születé sem pillaná tó l ismersz, é s akit kollé gaké nt is oly
nagyra becsültem.
Magá né letedben é s szakmai munká dban elé vülhetetlen é rdemeket szerezté l, nagy tiszteletet vívtá l ki magadnak. Az
ötvenes é vek elejé n, igazi hőskorszakban kezdted meg nagyívű körzeti orvosi pá lyá dat, é leted központjá ban mindig a betegek á lltak. Szigetben együtt é lté l a betegeiddel. Má r hajnalban
lá togattad körzeted Pinnyé den lakó betegeit, aztá n Sziget
következett, majd szinte az egé sz napos rendelé s hé tfőtől
szombatig. Gyakoriak voltak az é jszakai beteghívá sok, akkor
mé g telefon híjá n csak az ablakodon kopogtak a Szarvas u. 2ben, s Te mindig első szó ra menté l a betegekhez. Eleinte
keré kpá ron, majd motorkeré kpá ron, vé gül pedig szemé lygé pkocsiddal, mely megszá mlá lhatatlan kilomé tert tett meg. Közel
3 é s fé l é vtizedig voltá l Sziget, Pinnyé d megbecsült é s mind a
mai napig szeretve tisztelt doktora. Több csalá dban 54 é vig
gyó gyítottá l.
Nyugdíjba vonulá sod utá n is – mind magadnak, mind nekünk, egé szsé gügyi dolgozó knak – aktív maradtá l, nemcsak a
betegek gyó gyítá sá ban, de a Bencé s Gimná zium iskolaorvosaké nt, az Evangé likus Szeretethá z gondozottakat szolgá ló
orvosaké nt é s közé leti szereplé sed miatt is.
A rendszervá ltá st követően az ujjá szerveződő Bencé s Diá kszövetsé g győri szervezeté t pé ldamutató mó don megszervezted, s annak hosszú időn á t elnöke voltá l. Ugyanígy é lé re á lltá l
a Bencé s Ö regdiá kok Szervezeté nek is.
Pé ldaké p voltá l orvoské nt, kivá ló fé rj- é s szerető é desapaké nt, de pé ldaké pül szolgá ltá l a vallá sos emberek szá má ra is,
hiszen a tiltá s é veiben is hatá rozottan vá llaltad hitedet. Gyermekkoromban Jé zus szerepé t é nekelted a passió ban szigeti
betegeid köré ben. Ú jvá rosba költözé sed utá n pedig az ottani
rk. egyhá zközsé g ké pviselőtestületi tagja voltá l, halá lodig.
Szívesen tetté l eleget meghívá sainknak, s ré szt vetté l a
Győr-Szigetiek Bará ti Köre minden egyes megmozdulá sá n.
Büszké k voltunk Rá d mikor á tvehetted a „Győr vá ros egé szsé gügyé é rt” kitünteté st a vá ros polgá rmesteré től a megyeszé khely jubileumi Semmelweis-eml é künnepsé gé n.
Mi, a ma orvosai, akik körzeti orvoské nt követtünk Té ged a
Köztelek utcai rendelőben, valamint a vá ros összes egé szsé gügyi inté zmé nyé ben dolgozó k, őszinté n tiszteltünk, megbecsültünk Té ged. Több mint fé l é vszá zadon keresztül talá n
emberek tízezreit gyó gyítottad meg, alá zattal, de elszá ntan
küzdötté l a betegsé gek ellen, de a betegsé g szá munkra hihetetlen mó don Té ged is megtá madott. Tanú i voltunk annak,
milyen alá zattal, fegyelemmel, kereszté ny hittel viselted annak
terheit. Sohasem panaszkodtá l.
Bízunk abban, hogy megé rkezté l oda, ahol megszűnt
szenvedé sed, mert Isten jelenlé te boldoggá teszi azokat, akik
é letükben – a gyó gyító Jé zushoz hasonló an – azon fá radoztak, hogy jó t cselekedjenek. É leted pé ldaké p marad szá munkra, köszönjük, amit é rtünk, vá rosunké rt é s települé sré szünké rt, Győr-Szigeté rt, Pinnyé dé rt tetté l. Emlé kedet szeretettel
őrizzük é s á poljuk.
Nyugodjá l bé ké ben, Feri bá tyá m !
Dr. Schmidt Pé ter (Gy 70)
Győr vá ros alpolgá rmestere

Szelid Lá szló (Gy 52) villamosmé rnök 1934-ben született é s
1952-ben é rettsé gizett a győri bencé s gimná ziumban (12 é vig
volt osztá lytá rsam). Diplomá já t a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. Energetikus mé rnökké nt a győri Textilművekné l
é s a Rá ba Magyar Vagon- é s Gé pgyá rban dolgozott. Jelentős
já rtassá got szerzett a szá mítá stechniká ban, ezt nyugdíjazá sa
utá n a győri ká ptalan szá mítá stechnikai rendszeré ben hasznosította. A Szentatya győri lá togatá sakor 1996. szeptember
7-é n ő adta á t a hívek ajá ndé ká t a Szentatyá nak (a Remé nyünk Krisztus c. kiadvá nynak, amely a lá togatá sró l ké szült,
26. oldalá n talá lható az erről ké szült fé nyké p). Elhunyt diá ktá rsunkat dr. Pápai Lajos püspök ú r temette a ká rmelita templom kriptá já ba.
Kedves Barátaink, nyugodjatok bé ké ben!
Láng Bé la (Gy 52)

A BDGYE tavaszi programja
04.03.17. 17.00 – „IRODALOMÓ RA” magyar papköltők verseiből (Harsá nyi Lajos, Sík Sá ndor é s Mé cs Lá szló ). – Vendé gtaná r: Dr. Cs. Varga István (Gy 64) irodalomtörté né sz,
egyetemi taná r. Közreműködnek a győri bencé s gimná zium diá kjai. – Helyszín: a gimná zium díszterme.
04.04.21. 17.00 – Előadá s: „Az Egyhá z é s a 21. szá zad. A vallá sos é let gyakorlata”. – Előadó felké ré se folyamatban. –
Helyszín: a gimná zium Ró mer Fló ris terme.
04.05.09. – A BDSZ Má ria-zará ndoklata Bodajkra (lá sd: 1. lap)
04.05.15. 16.00 – A Liszt Ferenc zeneiskolával közös rendezé sben a zeneiskola növendé keinek é vadzá ró hangversenye a gimná zium dísztermé ben. Vezé nyel Ró th Jó zsef.
04.05.22. – A gimná zium igazgató sá gá val közös rendezé sben
a má r hagyomá nyossá nemesedett összevont é rettsé gi
talá lkozó , külön közreadandó terv szerint.
04.05.29. – A BDSZ szoká sos orszá gos bencé sdiá k-talá lkozó ja Pannonhalmá n.
Minden rendezvé nyünkre szeretettel várunk
Mindnyájatokat!
Február 7-é n megtartottuk é ves (egyben tisztú jító ) közgyűlé sünket. A vá lasztá s eredmé nye: Elnök: egyhangú lag Molnár
Zsolt (Gy 85), a győri gimná zium taná ra. Titká r: Pé ter Tamás
(Gy 00). A felügyelő bizottsá g elnöke: Balogh Gyula (Ph 54),
tagjai: Lukács Bé la (Gy 55) é s Mezzö l Pé ter (Gy 54). Elnöksé gi tagok: dr. Magassy Dániel (Gy 57), Máthé Romuáld (Gy 75),
Balogh Pál (Gy 62), Szabó Gyula (Gy 48), Lang Ferenc
(Gy 00). – Ú j e-mail-címünk: bdgye@intermail.hu
A BDGYE elnö ksé ge
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Nagyobb adományt küldtek

PAX HUNGARICA-BÁ L

Legutó bb azon bará taink á ldozatké szsé gé t köszöntük meg,
akik 2003.07.24-tő l 2003.11.18-ig nagyobb (legalá bb 5000 Ftos) adomá nyt küldtek. Most azoknak mondunk köszönetet,
akik azóta 2003.12.31-ig tetté k ezt. Kereken 260 ezer forintot
kaptunk tőlük. Isten fizesse meg! – Az elnö ksé g

Ott voltunk a má r hagyomá nyos PAX HUNGARICA-bá lon a
Tamá s Alajos közössé gi há zban, Budá n. A termet ferences
öregdiá ktá rsaink biztosítjá k, a rendezők a patró ná s– svetitses
„öregdiá klá nyok” (akik persze, hölgy lé tükre, mint tudjuk, mindig fiatalok maradnak), a ré sztvevők pedig mindannyian, egyhá zi iskolá s öregdiá kok – no meg csalá dtagjaik. A „műsoron”
ebben az é vben Gulyás Dé nes operaé nekes „á llt”, szó szerint,
té nyleg á llva beszé lt-é nekelt mindnyá junkat é rdeklő dolgokat,
köztük az ú n. „ősi” szé kely himnuszt. (Erről az ősisé gről lehetne pá r szó t szó lni, de ezt inká bb má skor. Csak annyit: Erkelné l az utolsó előtti sor vé ge „már e né p a”, itt ellenben „megáld
majd a”, de nem az erdé lyi – vajda.) Ne feledkezzünk meg ké t
főszereplőről: a szoká sos tombolá t „lebonyolító ” Prevozné Balogh Iré nké ről (svetitses diá ktá rsunk), s a tombolá val bevezetett „tombolás” (Iré nke szavajá rá sa, id est: tá nci-tá nci) talpalá való já t szolgá ltató – Szikora Jó ska (Ph 68) fő-fő villamosmé rnök-atomfizikus-ú jsá gíró bará tunk á ltal vezetett – „Kistemplomos lovagok” zenekará ró l. A harmadik főszereplő (de inká bb
többesszá mban é rtendő) pedig mi magunk, a sok jelen l é vő,
jó vé rű, tá ncoskedvű ö regdiá k volt. – É heznünk sem kellett, jó l
é reztük magunkat. Gyertek el jövőre Ti is!
Geszler Ö dö n (Ph 57)
a PAX HUNGARICA elnöke

Né v
Á dá m György
Antal Lá szló dr.
Bari Jó zsef
Benkő Andrá s dr.
Blaskovics Gyula
Csillag Kristó f
Csillag Pé ter dr.
Decs Istvá n sac.
Egenhoffer Tamá s dr.
Ferenczi Huba
Hencz Gyula
Horvá th Tamá s
Illyé s Lá szló
Karlovits Já nos
Kirá ly Lá szló
Kiss Lá szló sac.
Kó czá n Lajos
Konzili Igná c
Ková cs Ferenc Lá szló

Iskola
Ko 41
Ph 73
Ph 80
Gy 86
Ph 55
Ph 78
79
Ph 69
Ptl
Gy 58
Ph 81
Ph 49
Gy 63
So 47
Ph 77
Gy 85
Ph 75
Gy 78
Ph 60

Né v
Ková cs Pé ter sac.
Köké ny Istvá n
Körmendy Szabolcs D. dr.
Lambert Zoltá n sac.
Lei Attila dr.
Major Ferenc dr.
Molná r Attila
Nagy Imre dr. sac.
Né meth Istvá n
Pakun Já nos dr.
Schmidt Lajos dr.
Sipos Lá szló
Szekré nyes Andrá s
Szűcsné Kopasz Kinga dr.
Taká cs Norbert dr.
Tó biá s Ervin
Torda Lajos
Udvarnoky Lajos
Varga Lá szló

Iskola
Gy 80
Ph 77
Ph 89
Ph 60
Ph 84
Ph 65
Gy 71
Eg 53
Ph 61
Gy 58
Bp 38
Ph 67
Gy 69
Ph 74
Ph 75
Bp 52
Tb
Ko 41
Gy 66

Teniszverseny
2003. szeptember 13-á n, kísé rleti jelleggel megrendeztük a
bencé s öregdiá kok első amatő r teniszversenyé t. Az amatő r
jelzővel a mindössze 15 fő ré szvé telé t elé rő szervezé st minősítjük, a já té k színvonala a főtá blá n a profiké hoz hasonlított.
Az időjá rá s, szeptember lé vé n, viszonylag kegyes volt, nem
kellett wimbledoni esőszünetet tartani, igaz, a hőmé rsé klet
sem az ausztrá l Open-re emlé keztetett.
A tizenöt induló t 5, 3-3-fős csoportba sorsoltuk, a csoportokon belül egy-egy szettes körmé rkőzé ssel döntöttünk a
tová bbjutá sró l. Mindegyik csoport ké t legeredmé nyesebb versenyzője került főtá blá ra, ahol kiesé ses rendszerben jutott a
döntőig a ké t legjobb: dr. Károlyi Gyö rgy (Ph 68) é s Ú jvári
Gyö rgy (Ph 77). Közülük vé gül gigá szi küzdelemben Károlyi
szerezte meg a tornagyőztesnek já ró tró feá t. Közben a kiesők
vigaszá gon pá ros mé rkőzé seket já tszottak, kevé sbé mesteri
stílusban, á m anná l nagyobb lelkesedé ssel é s jó kedvvel.
Az idei verseny tervezett időpontja é s helyszíne (függ a
jelentkezők szá má tó l):
2004. május 22. (eső nap május 23.) 9h-tól
Budaörsi Teniszcentrum (2040 Budaörs, Baross u. 161.)
Nevezni április 1-ig é s é rdeklődni a szervezőkné l:
Horváth Á ron (Ph 95)
Tel.: 06/70/363-3887 (lehetőleg az esti ó rá kban)
e-mail: horvath.aron@axelero.hu

Rendszeres baráti összejöveteleink
Az összejöveteleknek alkalmanké nt má s-má s a programja. A
ré szletekről a rendező szervezet sajá t tagjainak pontos é rtesíté st küld. De a konkré t meghívó tó l függetlenül:
Minden programunkra minden bencé s diá kot é s minden
ismerő st szeretettel vá runk, függetlenül attól, hol lakol, vagy
hogy egyá ltalá n BDSZ-tag vagy-e.
A keszthelyi szervezet: havonta az 1. hé tfő n Keszthelyen a
Margaré ta vendé glőben (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. csütörtök Veszpré mben
Budapesti szervezet: havonta a 2. hé tfő n 17.00 ó rakor a Szt.
Benedek Iskola dísztermé ben, Budapest, I. ker. Fő u. 30.
Budapesten havonta (á ltalá ban) a 3. hé tfő n 19 ó rá tó l „Bencé s sörözé s” a Kisvigadó é tteremben (Villá nyi ú t 34.)

Elgondolkodhatunk…
(A kolozsvári Lá szló Ferenc zenetö rté né sz Ú j Ember Magazinban
[2000. aug.] megjelent cikke alapján.)

a) Az ismert „szé kely himnusz”-t 1921-ben Budapesten írta a
szé kelyudvarhelyi születé sű Csanády Gyö rgy, zeneszerzője
az Oravicabá nyá n született Mihalik Kálmán. Eredeti szövege
(címé vel együtt; a szöveg azó ta kissé megvá ltozott/javult):
Kantáté
Ki tudja, merre, merre visz a vé gzet,
göröngyös ú ton, söté t é jjelen.
Segítsd mé g egyszer győzelemre né ped,
Csaba kirá ly a csillagösvé nyen.
Maroknyi szé kely, porlik mint a szikla
né pek harcá nak zajló tengeré n.
Fejünk a hullá m szá zszor elborítja,
ne hagyd el Erdé lyt, Erdé lyt, Istenem!
b) A Bartó k Bé la: Este a szé kelyekné l lassú dallamá ra írt
Má ria-é neknek, az ún. „ő si szé kely himnusz”-nak szé p szövege (a szövegnek több variá nsa is van; a szó banforgó dallam
nem né pdal, hanem Bartó k né pzenetudó si, mé ly empá tiá val
alkotott sajá t kompozíció ja; a sorok eleje é s vé ge nyú jtott):
Ó , é n é des, jó Istenem,
Oltalmazó m, segedelmem,
Vá ndorlá sban remé nysé gem,
Í
nsé gemben lá gy kenyerem.

/ l s m s / l s s m //
/ l s m s / l s m r //
/ m r m l / s m d ,l //
/ m r m s / m r d ,l //

Vá ndor fecske sebes szá rnyá t,
Vá ndorlegé ny vá ndorbotjá t,
Vá ndor szé kely remé nysé gé t,
Jé zus, á ldd meg Erdé ly né pé t!
Vá ndor fecske hazatalá l,
É desanyja fé szké re szá ll.
Hazamegyünk, megá ld majd a
Csíksomlyó i Szűz Má ria.
Hasonló an a Kantáté -hoz, ez az é nek sem tűnik sem né pi
költé snek, sem ré ginek (főleg a prozó dia é s a dallam elté ré sei
miatt), mé gis – László Ferenc zenetörté né sz szerint – „ó riá si
szellemi gazdagodá s lenne, ha [ez a szöveg é s] a Bartó kdallam lé pne a [Ki tudja merre… ] helyé be!”
Kö nyves Tó th Kálmán (Ph 47)
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Tolna é s Somogy megyei szervezeteink
A BDSZ Tolna megyei szervezete legközelebbi bará ti összejövetelé t 2004. március 9-é n dé lutá n 17 órakor tartja Szekszárdon, a Belvá rosi Plé bá niaközössé gi Há zban. Az összejövetel közös vacsorá val zá rul, ezé rt mindenké pen ké rünk,
jelezzed előre ré szvé teli szá ndé kodat Endrő di István (Ph 63)
ügyvezető elnökné l, tel.: 06/74/314-364, 06/20/942-3517.
A BDSZ Somogy megyei szervezeté nek következő talá lkozó já ra Siófokon kerül sor a plé bá niá n, 2004. március 27é n 11 órakor. Az összejövetelt megtiszteli egykori pannonhalmi diá ktá rsunk, dr. Márfi Gyula (Ph 62) veszpré mi é rsek ú r.
Közös ebé d lesz, a ré szvé teleket előre jelezzé tek dr. Antal
László ná l (Ph 73), a szervezet elnöké né l (06/70/332-8577),
vagy Meggyes Gáborná l (Ph 60, tel.: 06/30 600-2057), aki a
sió foki szervezé st vé gzi.
Szalai Bé la (Ph 58) főtitká r

„ Vajh hol van lakásuk?”
Aki tud, szó ljon. A címvá ltozá st, ké rem, jelezzé tek. Köszönöm.
Dr. Kö nyves Tó th Kálmán (Ph 47) – E-mail: drktk@freemail.hu
H– 1103 Budapest, Salamon u.11/b – Tel.: 00/36/1/262-5071
Né v, vé lt gimn., é v é s szervezet
Bitskey Gá bor
Ph 80 Bp
Csíky Lá szló dr.
Pp 34 Bp
Fá biá n Jó zsef dr.
Ph 78 Bp
Feller Antal dr.
Ph 76 Bp
Filiczky Istvá n dr.
Gy 83 Bp
Hauberl Gergely Lá szló Ph 98 Bp
Hutton-Mills, René
Ph 85 Bp
Kassai Lajos
Pp 42 Bp
Kemé ny Andrá s
Ph 80 Bp
Kocsis Andrá s
Ph 76 Bp
Kohá nyi Balá zs
Ph 81 Bp
Kricsfalusy Mihá ly dr. Ph 75 Bp
Nagy Endre dr.
Ph 60 Bp
Né nyei Zoltá n B. dr. Ph 90 Bp
Ő sz Istvá n
Ph 63 Bp
Padeczky Jó zsefné
Bp
Pataky Lá szló
Ph 89 Bp
Sallai Gé za
Gy 85 Bp
Steiner Má tyá s
Ph 80 Bp
Tihanyi Sá ndor
Gy 79 Bp
Vá mossy Bé la
Gy 82 Bp
Vannay-Skody Tamá s Gy 86 Bp
Dobó Ferenc Tibor dr.Cs 52 Cs
Györgyi Já nos
Ph 75 Db
Sztankay Á rpá d dr. Ph 74 Db
Bella Gá bor
Gy 90 Dm
Né meth Istvá n
Ptl 96 Dm
Né meth Jó zsef dr.
Ph 88 Dm
Csá szá r Zsolt
Gy 83 Fe
Lá szló G. Farkas dr. Ko 34 Fk
Rajczy Andrá s
Cs 50 Fk
Bujdosó Gé za
Gy 54 Gy
Horvá th Jó zsef dr.
Gy 76 Gy
Kelemen Attila
Gy 90 Gy
Keszthelyi Gyula
Gy 64 Gy
Nagy Zoltá n
Gy 65 Gy
Né meth Ernő
Gy 82 Gy
Ohetring Pá l
Ptl
Gy
Paló cz Andrá s
Gy
Rá cz Mikló s
Gy 93 Gy
Szalay Bé la dr.
Ph 64 Gy

Né v, vé lt gimn., é v é s szervezet
Török Lajos Sá ndor Ph 57 Gy
Varga Gyula dr.
Gy 77 Gy
Sugá r Mikló sné
Ptl
Kg
Borsos Lá szló
Ptl
Kh
Há ry Antal
Ph 77 Kh
Gló ner Csaba
Gy 89 Km
Kemé ny Gyula dr.
Ph 54 Km
Kiss Zsolt gk. pap
Ph 87 Ny
Pé k Győző
Ph 73 Ny
Solté sz Lá szló
Ptl
Ny
Cseh Gellé rt György dr.Gy 92 Pe
Kisida Istvá n
Gy 68 Pe
Né meth Andrá s
Pe
Né meth Barnabá s
Pe
Czömpöly Tamá s
Ph 94 Se
Bata Ná ndor
Ph 90 Sm
Sá gi Pé ter dr.
Ph 87 So
Auer Tibor
Ph 99 Sz
Breglovics Tamá s
Gy 67 Sz
Horvá th Sá ndor
Gy 94 Sz
Pá lhegyi Sá ndor
Gy 87 Sz
Szovjá k Jenő
Kg 37 Sz
Varga Mikló s dr.
Gy 85 Sz
Csermely Szabolcs Ph 74 Vá c
Kalá cska Jó zsef dr.
Vá c
Dovicsá k Tamá s
Ph 82 Vp
Melegh Attila Lá szló Pp 46 Vp
Mé szá ros Jó zsef
Ph 66 Vp
Mé szá ros Zsolt
Ph 82 Vp
Nová k Á rpá d
Ph 80 Vp
Tó th Já nos
Vp
Volf Ká lmá n
Gy 69 Vp
Bá nsá gi Bé la
Külf
Lelkes Pé ter
Ph 63 Külf
Rentenher I. dr.
Külf
Bandinter Tamá s
Bonta Ká lmá n
Böröcz Lá szló
Ph 98
Mihá lyfi Mikló s
Pp 42
Miskolczi Lá szló
Ptl
Zelecsé nyi Bé la

Hivatalos címünk
1. A BDSZ-nek, elnöksé gé nek, adminisztrációjának szá nt
küldemé nyeiteket a BDSZ Hűvösvölgyi Dokumentációs
Helyi Szervezete címé re küldjé tek. A pontos cím, nevek
é s telefonszá mok a jobb oldali hasá bban (alul) talá lható k.
2. A Hírlevé llel é s az Almanachhal kapcsolatos küldemé nyeiteket (címvá ltozá st!), ké rem, közvetlenül nekem küldjé tek:
Dr. Kö nyves Tó th Kálmán (Ph 47)
H-1103 Budapest, Salamon u. 11/b
Tel.: 1/262-5071; e-mail: drktk@freemail.hu

2004. március 1. 12.
XV. é vfolyam 1. szám

Területi szervezeteink
A * - gal jelöltek öná lló jogi szemé lyisé gű egyesületek. – [Rövidíté s]

BDSZ Bácskai Szervezete [Bá]
6500 Baja, Szeremlei u. 20.
79/321-028, 30/488-0470
Vancsura Lá szló (Ph 84)
BDSZ Budapesti Szervezete [Bp]
1085 Budapest, Jó zsef krt. 43.
1/266-6750
Ember Ká roly (Bp 51)
BDSZ Debreceni Szervezete [Db]
4026 Debrecen, Jó kai u. 22.
52/446-186
Dr. Surá nyi Bé la (Ph 61)
BDSZ Dé lkelet-magyarországi Szervezete [Dm]
6722 Szeged, Boldogasszony sugá rú t 13.
62/310-753
Rá kos Gyula (Ph 54)
BDSZ Egri (Heves megyei) Szervezete [He]
3300 Eger, Hadnagy u. 11.
36/310-441
Dr. Hanis Bé la (Gy 75)
BDSZ Északkelet-magyarországi Szervezete [Km]
3907 Tá llya, Rá kó czi u. 37.
47/398-118
Dr. Só ja Szabolcs (Ph 58)
BDSZ Fő városkörnyé ki Szervezete [Fk]
1211 Budapest, Kossuth L. u. 24. 8/35.
1/277-2186
Ková cs Dezső (Cs 51)
*BENCÉ S DIÁ KOK Győ ri Egyesülete [Gy]
9022 Győr, Szé ché nyi té r 9. (Jedlik terem)
96/550-844
Molná r Zsolt (Gy 85)
BDSZ Keszthelyi Szervezete [Kh]
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 84.
83/515-113, 515-110
Benkő Zoltá n (Gy 84)
BDSZ Komárom-Esztergom megyei Szervezete [Tb]
2800 Tatabá nya, Bé la kirá ly krt. 20. I.2.
34/334-973
Domnanovich Tamá s (Kg 49)
BDSZ Kő szegi Iskolaszervezete [Kg]
9730 Kőszeg, Bajcsy-Zs. u. 19.
94/360-223
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
BDSZ Nyíregyházi Szervezete [Ny}
4400 Nyíregyhá za, Tompa M. 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
Há bel Já nos (Ph 82)
BDSZ Piliscsabai Szervezete [Pp]
1125 Budapest, Má tyá s kirá ly ú t 47.
1/466-7615
Dr. Maró th Mikló s (Ph 61)
BDSZ Somogyi Szervezete [Sm]
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 163.
82/477-187, 30/9793-109
Dr. Antal Lá szló (Ph 73)
BDSZ Soproni Szervezete [So]
9400 Sopron, Templom u. 1.
99/523-766
Venesz Ernő (Gy– Ph 49)
e-mail: szentbenedek@mail.datanet.hu
BDSZ Szé kesfehé rvári Szervezete [Fe]
7013 Cece, Deá k F. u. 30.
25/235-020
Ková cs Já nos (Ph 86)
BDSZ Szentendrei Szervezete [Se]
2000 Szentendre, Szarvashegy 5.
26/718-138, 70/941-4635
Dr. Ková cs Attila (Ph 55)
BDSZ Szombathelyi Szervezete [Sz]
9700 Szombathely, Deá k F. u. 51.
94/317-793, 313-275 fax Harangozó Bertalan (Gy 73)
BDSZ Tolna megyei Szervezete [To]
7720 Pé csvá rad, Plé bá nia
30/574-836
Antal Gé za sac. (Ph 66)
7100 Szekszá rd, Kőrösi Csoma Sá ndor u. 32.
74/314-364, 20/423-517 ügyv. e.: Endrődi Istvá n (Ph 63)
BDSZ Váci Szervezete [Vác]
2600 Vá c, Gerle u. 26.
27/313-072
Laczus Gé za (Ph 58)
*BENCÉ S DIÁ KOK Veszpré m Megyei Egyesülete [Vp]
8200 Veszpré m, Varga u. 4/c
88/425-933, 401-366 este Bischof Pé ter (Ph 75)
BDSZ Hűvösvölgyi Dokumentációs Helyi Szervezet [HD]
2083 Solymá r, Terstyá nszky u. 10.
26/360-810 este (fax is), 30/964-6632 Horá nyi Má rton (Ph 83)
1/391-1413 (fax is)
Bogná r Melinda
e-mail: auditkft@mail.datanet.hu
Kiadja a Bencé s Diá kszövetsé g, felelős Faber Mikló s, a BDSZ elnöke.
Szerkesztő bizottság:
Deli Gergely, Feiszt Gyö rgy, Krámli Pé ter, Szikora Jó zsef,
olvasó - é s technikai szerkesztő: dr. Kö nyves Tó th Kálmán,
főszerkesztő: dr. Scherer Norbert
Nyomta a Komp Nyomda, Budapest, XIII. Tel.: 329-7655

