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A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE
Kegyelmekben gazdag Karácsonyt, áldásos ú j é vet!
PAAVO GAZDA

(Kö szö njük a verset Havasi Ká lmá n ev. lelkész bará tunknak.)

Fent a saarijä rvi ősvadonban
élt fagyos tanyá já n Paavo gazda.
Kü szkö dö tt, égett kezén a munka,
á m az Ú rtó l vá rt fö ldjére á ldá st.
Gyermekével s asszonyá val élt ott,
kínnal szerzett gyér sová ny-kenyéren,
á rkot á sott, szá ntott és vetett – s vá rt.
Megjö tt a tavasz, a hó elolvadt
s hó lé elsodorta fél vetését;
jö tt a nyá r, jégzá porok zuhogtak
s a ringó vetés felét lezúztá k;
ősz jö tt s elfagyott, mi megmaradt még.
Hajá t tépve jajgatott az asszony:
„Paavo, Paavo, á tokvert ö reg te,
koldusbot vá r: elhagyott az Isten:
rossz koldulni, – éhenhalni szö rnyűbb.”
Paavo, kézenfogva asszonyá t, szó lt:
„Megpró bá l, de el nem há gy az Isten.
Felerész fakérget tégy a lisztbe,
én ezentúl még tö bb á rkot á sok,
á m az Ú rtó l vá rom majd az á ldá st.”

Felerész kéreg sü lt a kenyérbe,
kétszer annyi á rkot vá jt a gazda,
juha á rá n vett rozsot, vetett – s vá rt.
Megjö tt a tavasz, a hó elolvadt
s megmaradt vetés és porhanyó fö ld;
jö tt a nyá r, jégzá porok zuhogtak
s a ringó vetés felét lezúztá k;
ősz jö tt s elfagyott, mi megmaradt még.
Hajá t tépve jajgatott az asszony:
„Paavo, Paavo, á tokvert ö reg te,
haljunk meg, hisz elhagyott az Isten!
Rossz meghalni, á mde élni szö rnyűbb.”
Paavo, kézenfogva asszonyá t szó lt:
„Megpró bá l, de el nem há gy az Isten.
Kétszer annyi kérget tégy a lisztbe,
én meg duplaszéles á rkot á sok,
á m az Ú rtó l vá rom majd az á ldá st.”
Kétszeres kéreg sü lt a kenyérbe,
duplaszéles á rkot vá jt a gazda,
marha á rá n vett rozsot, vetett – s vá rt.

Adventi gyertyagyú jtások
Kedves Diá ktá rsak!
Immá r hagyomá nyosan, idén is lesz bencésdiá k-gyertyagyújtá s az egyetemi templomban (V. Bp., Egyetem tér) advent
vasárnapjain az esti fé l 8-as szentmise után, kb. ½ 9-kor.
Idén is kö zreműkö dik – nagy lelkesedéssel – a Luká cs OSB
atya á ltal irá nyított Szent Má rton Kamarakó rus (ők éppen most
Pannonhalmá n CD-felvételt készítenek).
Az utolsó alkalommal, december 19-é n Luká cs atya is jelen
lesz, hogy személyesen vezesse az imá dsá got és a kó rust.
A gyertyagyújtá sokra mindenkit szeretettel vá runk, hogy
teljesebb legyen lelki felkészü lésü nk Krisztus szü letésének
megü nneplésére! PAX! Bará ti ü dvö zlettel:
Heltovics Ede (Ph 96)
Lengyel Ervin (Ph 98)
és a szervező k
titká r, Apostoli Nunciatura

Megjö tt a tavasz, csordult a hó lé
s á r nem vitt el sem vetést, se fö ldet;
jö tt a nyá r, jégzá porok zuhogtak
s a ringó vetést le nem tiportá k;
ősz jö tt, á m a fagy tá vol maradt és
sarló t vá rt a hullá mzó arany-dísz.
Paavo gazda térdre rogyva mondta:
„Megpró bá l, de el nem há gy az Isten.”
Térdrehullt az asszony is, mig így szó lt:
„Megpró bá l, de el nem há gy az Isten”.
Agg tá rsá hoz szó lt szelíd mosollyal:
„Paavo, Paavo, kapj sarló ra vígan,
felvirradtunk boldogabb napokra,
sutba dobjuk most má r a fakérget
s étkü nk tiszta rozsbó l sü lt kenyér lesz.”
Paavo, kézenfogva asszonyá t, szó lt:
„Asszony, asszony, elbukná nk a pró bá n,
éhező testvért ha cserben hagyná nk.
Felerész kérget sü ss a kenyérbe:
elfagyott a szomszédunk vetése!”
Johan-Ludvig RUNEBERG
Finnbő l fordította: Képes Géza

Kedves Mindenki!
A félreértések elkerü lése céljá bó l előre bocsá tom: nem a konkurencia szá ndéká val, hanem alternatívaként, főleg a kisebb
gyermekekkel jö vők és a vidéki osztá lytá rsak miatt:
Mint rendesen, idén is tartunk gyertyagyú jtá sos vesperá st
advent mind a négy vasá rnapjá n. Á ltalá ban elég szűk kö rben
szokott zajlani, de szívesen vá runk mindenkit (szép hangúak
előnyben, kotta van) november 28-án, december 5-é n, 12-é n
é s 19-é n. Az elmúlt jó néhá ny évhez hasonló an most is a
Bazilika Szent Jobb kápolnájában leszü nk, 15.00-kor kezdjü k és kb. 30-35. percig tart, + csevej. (É rdemes pontosnak
lenni, mert utá nunk egy má sik imá dsá g kezdődik.)
Gyertek csalá dostul, ahogy eddig is! Ü dvö zlettel:
a szervező k (Ph 85)
Palá sty Istvá n (Ph 85)

Szent helye a magyarságnak: Tihany 950 é ves jubileuma
A minden magyar kö zépiskolá s á ltal ismert Tihanyi Alapító levél idestova 950 éves. 1055.ben alapított bencés monostort
I. Andrá s kirá lyunk, a Szent Istvá n á ltal megvakíttatott Vá szoly
herceg szá műzetésből visszatért fia, „a BALATIN fö lö tt a
TICHON nevű helyen”, a sajá t és felesége, fiai, leá nyai, és
valamennyi élő és megholt atyafia ü dvéért Szűz Má riá nak és
Szent Á nyos pü spö knek és hitvalló nak a tiszteletére.
Szent helye tehá t Tihany a magyarsá gnak. Nem zará ndokhely, de nemzeti szentély. A 11. szá zadban épü lt altemplomá ban nyugszik az alapító kirá ly, I. Andrá s. Sírjá n mindig koszorú van nemzeti színű szalaggal. Ö si magyar keresztény
szentély a tihanyi bencés apá tsá g: alapító levele latin szö vege
jelképezi euró paisá gunkat, s a benne lévő első írott magyar
szavak jelzik magyarsá gunkat. Keresztény, magyar és euró pai
gyö kereink egyik fontos helye ez az apá tsá g. Kelet és nyugat
hatá rá n á ll, szlá v és latin szerzetesek békésen éltek egymá s

mellett ezen a félszigeten. Kijevi hercegnő volt Andrá s kirá ly
felesége, Anasztá zia, keleti szlá v szerzetesek jö ttek vele Tihanyba. Az, hogy a monostor és a templom védőszentje az
orleans-i Szent Á nyos püspö k, arró l tanúskodik, hogy má r az
alapítá s idejében élő nyugati kapcsolataink voltak.
Alapítá sá nak 950. évforduló já ra készü lve jubileumi esztendőt kezdett Szent Á nyos ü nnepén, november 17-én a tihanyi
monostor. „A rendezvények célja – mondta Richá rd atya (Ph
59), a monostor perjele –, hogy tudatosodjék bennü nk a múlt,
és ö rü ljü nk kö zö sen a folytonos újrakezdés lehetőségeinek,
hogy az utá nunk kö vetkező nemzedékek is hűek lehessenek a
krisztusi értékekhez és a magyarsá ghoz. Tihany olyan hely,
amely a Balaton partjá n sokfelől lá tszik. Kettős tornya fontos
igazodá si pont volt régi időben hajó sok, halá szok szá má ra.
Kell, hogy legyenek most is helyek, amelyek szil á rdan á llnak a
fö ldö n, s biztosan mutatnak az égre.” – (Az Ú j Ember nyomá n)
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A hintaló

Farkas Virgil OSB – (1924–1994)

Kará csonyi ajá ndék a szerkesztő k kö zvetítésével

Mikö zben a vér a szív jobb kamrá já bó l a bal kamrá ba á ramlik
a tü dőben levegővel érintkezve megtisztul és éltető folyadékként á rad tová bb az egész testbe. A pannonhalmi Kistemplomba a má r letűnt rendszer idején évtizedekig Farkas Virgil
esperes-plébá nos, bencés szerzetes atya hasonló mó don és
hatá ssal kö zvetítette Isten megtisztító igéjét. 2004. szeptember 19-én, halá lá nak 10. évforduló ja kapcsá n gyűltek ö ssze
tisztelői abba a plébá niatemplomba, ahol hittel, hűen, hitelesen és hevü lettel képviselte Isten orszá gá t. A megemlékezésen emléktá blá t is avattak, amit há rom testvér készíttetett és
az utó d, Marton Jó zsef OSB plébá nos á ldott meg.
A megemlékező beszédben megelevenü lt Virgil atya életének szá mos eleme. A Nagy Konstantin-féle kereszt-lá tomá s
(„E jelben győzni fogsz!”) zsinó rmértékként való megélése, a
hitoktatá sért folytatott gigá szi kü zdelme, a hívekkel á polt jó
viszonya és a hitbéli kérdésekben tanúsított kérlelhetetlensége. Nagy építő is volt. Kétszer építtette á t, modernizá lta a
templomot. A hetvenes évek elején felépítette a plébá niahivatalt, a kilencvenes évek elején felújíttatta a bá styafalat. Bá stya
volt á tvitt értelemben is: bá styá ja hitnek, erkö lcsnek, a templomnak és a hitoktatá snak. Hatvan éve, hogy Farkas Virgil,
mint fiatal szerzetes – az azó ta legendá ssá vá lt – pannonhalmi embermentésben is részt vett.
Erős hittel vallotta, hogy ha Isten egyszer má r á tvezette
népét a Vö rö s-tengeren, akkor má sodszor is megteszi. Ebben
tevékeny munkatá rsa volt a Teremtőnek. É s igaza lett. A
kereszt jelében és a jó szó erejével győzö tt. (Ezért kerü lt e rá
jellemző mondat az emléktá blá ra.)
Farkas Virgil bencés szerzetes nem lett taná r, mint ahogy
1802 ó ta a bencések á ltalá ban, de nevelt és tanított. Arra
tanított bennü nket, hogy munká nkat, kü zdelmeinket, életü nket
szenteljü k meg imá dsá ggal; hogy szeressü k hazá nkat, csalá dunkat, tá rsainkat; hogy legyü nk fogékonyak a szépre, a jó ra,
az igazra, és minden tudá sunkat, képességü nket és tapasztalatainkat á llítsuk ezek szolgá latá ba; hogy gyűjtsü nk erkö lcsi
és szellemi értékeket; hogy tiszteljü k az ember méltó sá gá t, és
éljü nk szeretetet sugá rzó kö zö sségekben.
Az emléktá bla hosszú ideig emlékeztet majd mindenkit, aki
belép a templomba, hogy élt ott egy bencés szerzetes atya,
aki „a vö rö s tengeren á t vezette, és á tvezette híveit”.
Siska Gá bor (Ph 82)

Mindig is nagyfiú szerettem volna lenni, mert a testvéreim
nagyobbak voltak ná lam. Tö kmagnak ugyan nem hívtak, de
nem voltam szá las legény. Az ilyen kisfiúknak egy verset
adnak a kezü kbe, mindö ssze négy soros:
Jaj, a huszá r derék legény,
viasz van a bajsza hegyén,
csupa erő a tarsolya,
szúró s szemű, vad katona.
A hintaló megtanítja a gyerekeket arra, hogy valakivel – legyen az egy ló , még ha fá bó l is van – együ tt kell munká lkodnia, mert rá szorul a má sikra, és nem szabad őt, még a
lovat sem, még ha fá bó l van, akkor sem, cserbenhagynia.
Székely ö reg bá csik mesélik, Istenem, hogyan teremtetted
meg a lovat. Á dá m testébő l kiemelted a bordá t, hogy tá rsa,
É va, mindig mellette legyen. De az ő sbűn elkö vetésével
lá ttad, hogy valami végzetesen rossz, a ká rhozat szakadt az
emberre. Vigasztalá sul Á dá mnak ú jat akartá l ajá ndékozni, de
most nem a testébő l, hanem a lelkébő l szakítottá l ki valamit: a
hűségbő l egy darabot. É s egy testi lényt alkottá l belő le: – az
embernek oly hűséges tá rsá t –, a lovat. Ezért van az, hogy a
ló csak hűséges tud lenni – hiszen abbó l alkottad meg, Teremtő nk –, de az ember nem tud maradéktalanul hűséges
lenni, mert hiá nyzik belő le az, amibő l lett a ló .
Istenem, segíts minket abban, hogy teremtett vilá god értékét
és nagyszerűségét mindenben felismerjü k, de legfőképp a
ló ban! Legyen az hintaló , pó niló , vagy a nagyokat bűvö letbe
ejtő telivér. Népü nket, magyar életü nket, megajá ndékoztad a
lovak szeretetével. Igaz, leszoktattá l bennü nket a fehér lovak
felá ldozá sá ró l, de ezen nemes teremtményed irá nti szeretetü nket megőrizted szívü nkben.
Dr. Ladocsi Gá spá r pü spö k (Gy 70)
(A Já tékok imá i c. [a 4. lapon ismertetett] k ö tetéből)

Bakonybé l ünnepe
2004. augusztus 6-á n, Urunk színevá ltozá sa ü nnepén, pénteken délutá n volt az Apá tsá gi Templomban az a Szent Liturgia,
melyben Szent Gü nternek ikonja megszenteltetett.
GÜ NTER REMETE É LETE
„A legkegyelmesebb Henrik csá szá r uralkodá sa idején, aki a
kirá lyok kö zü l má sodikként viselte ezt a nevet, s amidőn a
szentéletű Gotthard irá nyította az altaichi coenobiumot – élt
Tü ringia terü letén egy Gü nter nevű előkelő férfiú. Magas méltó sá got viselt és kivá ló érdemeket szerzett. Megbá nva ifjúsá ga vétkeit és megfontolva, hogy milyen tetteket vitt véghez, a
későbbiekben méltó nak bizonyuló bűnbá nattal szívében felkereste Hersfeldben a má r említett szentéletű Godehard apá tot,
akit a csá szá r kevéssel azelőtt tett meg az ottani egyhá z
elö ljá ró já nak. Gü nter bűneinek megvallá sá val az Ú r színe elé
á llt, s az apá t előtt teljes mélységében feltá rta szívének és
szá ndéká nak minden titká t. A bűnbá nó t az Istenben igaz
életet élő apá t gyengéd vigasztalá ssal és méltó gondoskodá ssal fogadta, s az Ú r segítségével, ü dvö sségre vezetö buzdítá sa á ltal a szerzetesi fogadalom felé irá nyította.” (Wolfher
regensburgi kanonok, 11. sz., r észlet)
Szent Istvá n kirá ly 1018-ban alapította a béli Szent Mauríciusz Monostort Szent Gü nternek, Boldog Gizella unokatestvérének a kérésére. Bakonybélben, a Zará ndokudvarban elhelyezett hagiografikus fémikont Má tyá ssy Lá szló szobrá szmü vész mintá zta. Az ikon kivitelezését tá mogatta:a Képzö - és
Iparmü vészeti Lektorá tus, a Veszprém Megye Kultúrá já ért
Kö zalapítvá ny, Niederaltaich polgá rai és a Bakonybéli Szent
Mauríciusz Alapítvá ny.
Kiss Domonkos OSB perjel

Kaptam – küldöm...

Bankó Ká roly (Gy 45)
Ha az emberek istentelenek lesznek, akkor
taná cstalan a kormá nyzá s,
hatá rtalan a hazugsá g,
szá mtalan az adó ssá g,
eredménytelenek a tá rgyalá sok,
hamis a felvilá gosítá s,
a politikusok nem megbízható ak,
a keresztények nem imá dkoznak,
az egyhá zak erőtlenek,
az erkö lcs féktelen,
a divat szégyentelen,
a bűnö zés mértéktelen,
a konferenciá k végtelenek,
a kilá tá s vigasztalan.
Antoine de Saint-Exupery

Kedves Diáktársak!
Megkezdtü k a BDSZ honlapjá nak felújítá sá t, ehhez minden
segítséget, taná csot és észrevételt ö rö mmel fogadunk.
Kérem, folyamatosan kü ldjetek a tartalomra vonatkozó javaslatokat: mit szeretnétek a honlapon lá tni, olvasni. Mindaz
felkerü lhet a honlapra, amit a megvaló sított struktúra elfogad,
és elég érdemes a kö zzétételre. – Ü dvö zlettel:
Petényi Má rk (Ph 2000)
E-mail címem: mark@mark.hu
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„Könyvesház”
Tanár Ú r – kit Faternak is hívtak
Lö vey Félix (Bp 50) 45 éve lépett a katedrá ra. Győrben és
Pannonhalmá n hat osztá lyt vezetett az érettségiig. Hívtá k
Félix Atyá nak, Taná r Ú rnak – vagy egyszerűen csak Tatá nak,
később Faternak. Ezt a megszó lítá st nem érezte senki bizalmaskodó nak; hisz a szeretet kifejezője volt. Alakja legendá vá
lett az idők sorá n. Tevékenységére példa: Minden új osztá lyá nak diá kjait – az orszá g legtá volabbi pontjá n is – végiglá togatta még az iskolakezdet előtt, majd a bevonulá skor má r ismerősként kö szö ntö tte őket. Minden évben, ugyancsak minden
diá kjá ná l, csalá dlá togatá st tartott. Egész nyá ron túrá kat, hasznos programokat szervezett osztá lyai szá má ra. Ma alperjel és
plébá nos-helyettes a Tihanyi Apá tsá gban.
Előtte való tisztelgésként egykori diá kjai Fé lix címmel kö nyvet jelentettek meg. Az archív fotó kkal gazdagított kö tetet jó
szívvel ajá nljuk mindazoknak, akik – bá r nem volt osztá lyfőnö kü k – tanítvá nyai voltak, ismerték Győrből, Pannonhalmá ró l,
vagy aká r egyszerűen csak jó hírét hallottá k. Az emlékkö nyv
szép olvasmá ny, a szeretet és a bencés szellem hű kifejezője.
A Fé lix-könyv 2300 Ft-os á ron utá nvéttel (az á r az utá nvételi-, ill. postakö ltséget is tartalmazza) megrendelhető:
– levélben: Filius Kiadó , 1025 Budapest, Nagybá nyai út 71.,
– e-mail-en: filius@axelero.hu,
– telefonon: 06-30-919-4182, Vá rkonyi Wirter Balá zs (Ph 67)
Né gy idé zet a könyvből
Tata – mert mi alig néhá ny nap utá n csak így hívtuk – nem
volt egy magá val ragadó személyiség. Nem énekelt, nem
zenélt, nem tá ncolt, nem dohá nyzott, nem ivott, nem hordott
farmert, divatos cuccot, nem nyomott modern, hangzatos
szö vegeket. É rkezésü nkkor kisgyerekként kezelt bennü nket –
amit ki jobban, ki nehezebben viselt k ö zü lü nk –, anyá nk helyett anyá nk volt. Minden gondunkkal hozzá fordulhattunk, és
fordultunk is sokan, sokszor. 38-40 kamasz sr á c éjjel-nappal
ö sszezá rtan – há t nem kö nnyű eset –; és ő mindig kéznél volt.
Mindig volt rá nk ideje. Igen, mindig, mert nagyon kem ény
ember volt. Végigcsiná lta velü nk a napot kora reggeltől késő
estig, majd nekilá tott a maradék – mondjuk 3-4 csomagnyi –
dolgozat kijavítá sá nak. É s má snapra mindennel készen volt.
Soha nem késett a kijavítá ssal, soha egyetlen ó ra nem maradt
el a 4 év alatt. Soha nem hagyott kétséget bennü nk, soha
nem hagyott semmit igazsá gtalanul: Ha valaki méltá nytalannak érezte valamely dö ntését, aká r egy osztá lyzatá t, akkor
mindig készséggel á llt a megvitatá sra. Soha nem csiná lt hiúsá gi kérdést abbó l, hogy vá ltoztasson egy korá bbi megítélésén. Ha jogos volt az igény! – Kemény férfi volt. Fá radhatatlan
a munkavégzésben, és bá rmikor képes volt legyőzni sajá t
magá t, hiúsá gá t is. Embertelenü l sokat dolgozott.
Schrenk Gyula (Ph 70)
Mi kirá ndultunk a legtö bbet, a Bakonyt ma is jobban ismerem, mint szü lőhelyem kö rnyékét. Aki ü gyes és kitartó volt, az
érettségi mellé jogosítvá nyt is szerezhetett, mivel az egész
osztá lyt a sajá t motorjá n tanította motorozni. Á ltalá ban is –
vá llá ra vette ü gyes-bajos dolgainkat, azt is tudtuk, hogy sokszor ü tkö zö tt is má sokkal miattunk. – Dr. Czakó Ká roly (Ph 70)
Csalá dunk Félix atya lá togatá sá ra készü lt. Szokatlan és
meglepő is volt szá momra ez a vizit, mert korá bban taná raimtó l, osztá lyfőnö kö mtől soha ennyi érdeklődést, figyelmet nem
tapasztaltam. Ebből a kiá radó szeretetből éreztem, hogy mi,
leendő diá kjai má r akkor is, ismeretlenü l is rendkívü l fontosak
voltunk szá má ra. Kü lsőségeiben és hangvételében is „hivatalos” lá togatá sra készü ltem egy szigorú reverendá s atyá val.
Ehhez képest egy napbarnított, vidá m, sportos fiatalember érkezett civilben, 500-as Fiatjá n, aki má r az első talá lkozá sunkkor bará ti ö leléssel fogadott. Kö zvetlenségével, kedvességével szü leim minden féltő aggá lyá t eloszlatta. Négy szép
diá kév kö vetkezett.
Hatos Lá szló (Ph 74)
Ö néletírá sá bó l idézem: „nem is voltam igazá n jó taná r”. Mit
tegyü nk, bará taim, ha nekü nk csak ilyen „nem igazá n jó ” osztá lyfőnö k jutott? Meg is van az eredménye: alig néhá ny elméleti matematikus és fizikus, tudomá nyos kutató és műszaki
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doktor kerü lt ki a keze aló l, mérnö k is tá n csak két-há rom
tucat, taná r se oly rettenetesen sok; amint neves orvosb ó l,
jogá szbó l, kivá ló nyelvészből-zeneszerzőből-orgonaművészből-irodalomtö rténészből-Kossuth-díjas akadémikusbó l is csak
annyi van ennek a rossz taná rnak a tanítvá nyai kö zö tt, amenynyi a tá rsadalmi mintá nak legfeljebb ha tíz-hússzorosa – na
ugye. Mit tiszteljü nk mesterü nkben, ha egyszer ő mondja ki
magá ró l a szigorú bírá latot? A kútmélységű hitét? A szerzetesi
alá zatá t? Az á llandó szolgá latra-készségét? A tö rhetetlen optimizmusá t? É s miért legyü nk há lá sak neki? Hogy szü ntelenü l
korrepetá lta a lemaradó kat? Hogy éjjel-nappal a hivatá sá ra
koncentrá lt? Hogy harminc-negyven év utá n is „lá tó kö zelben”
tudja tanítvá nyait?
Vá rkonyi Wirter Balá zs (Ph 67)
Varga Ká roly, prof. dr. (Gy 48): É rtékek fénykö rében: 40 év
értékkutatá s és jelen orszá gos értékvizsgá lat, adalék egy
új nemzetstratégia megalapozá sá hoz. Akadémiai Kiadó ,
2003. Oldalszá m 488. ISBN 963 05 8023 3
Hol a boldogsá g mostaná ban? Vajon a fogyasztó i hedonizmusban, vagy a hagyomá nyos keresztény értékrendben? E
kérdés megvá laszolá sá hoz empirikus adatokkal szolgá l az
értékszocioló giai monográ fia egyik, az életminő séggel foglalkozó fejezete. Az á télt boldogsá gró l kimutatja, hogy az anyagi
javak birtoklá sa és élvezete helyett inká bb a fegyelmezettség,
az igaz szerelem és egy „planetá ris értékirá nyokat” vizsgá ló
teszten „keresztényként” azonosított érték segíti elő. Ez utó bbi
ilyen életelvet tartalmaz: „Együ tt kell érezni az emberekkel, és
nem kihaszná lni őket sajá t céljainkra. Kerü lni kell a birtoklá s
mohó sá gá t, a szexuá lis szenvedély hangsúlyozá sá t, a hatalom hajszolá sá t, az értelem túlhangsúlyozá sá t. Tisztítanunk
kell magunkat, korlá toznunk ö n-hangsúlyozá sunkat, és má s
személyek irá nt segítőkészekké kell vá lnunk.” Az empirikus
szocioló giai kutatá s kimutatta azt is, hogy manapsá g az életminőség való s tényezője a vá llalkozó i magatartá s. Ennek alaposabb vizsgá lata vá ratlan eredményhez vezetett. A Vá llalkozá si Attitűd Teszt eredménye egyértelműen kiadta: a gyermekkori vallá sos neveltetés való s tényező je a felnő ttkori vá llalkozó i beá llítottsá gnak. Így egy orszá g vezetői, fü ggetlenü l sajá t
vilá gnézeti beá llítottsá guktó l, pusztá n a népesség vá llalkozó i
potenciá ljá nak emelése érdekében, motivá lva lehetnek arra,
hogy a kö zoktatá si rendszerben segítsék elő – tehá t aká r pozitívan is diszkriminá ljá k – a nemzet ifjúsá gá nak vallá sos
neveltetését.
A 40 évnyi értékkutatá s és orszá gos értékvizsgá latok eredményeit ö sszegző monográ fia egyben kísérlet a jelentö rténet
fontosabb eseményeinek axioló giai értelmezésére. A kelet- és
kö zép-euró pai rendszervá ltozá s előkészítésében és az ellená llá s belső leszerelésében pozitívumként mutat rá az emancipató rikus-ö nérvényesítő mega-trendre, de felhívja a figyelmet
ugyanezen értékalakulá s á rnyoldalá ra, a fogyasztó i hedonizmus negatív kö vetkezményeire is, így a kü lö nö sen veszélyes
ö npusztító demográ fiai folyamatokra.
Az Akadémiai Kiadó a hazai egyetemi tankö nyvellá tá s évtizedes hiá nyá t pó tolta azzal, hogy kiadta Varga Ká roly MTAdoktor, egyetemi taná r É rtékek fénykö rében című kö nyvét,
amely a tá rsadalom- és embertudomá nyok egyik dinamikusan
fejlődő á ga, az értékszocioló gia első hazai rendszeres
traktá tusa. A szerző egyetemi taná ri gyakorlatá ban (1990 ó ta)
tantá rgyai tá rgyalá sá t PHARE, OTKA stb. projektjei empirikus
eredményeivel aktualizá lta, melyeket előbb egyetemi jegyzeteiben, majd e kettős funkció jú – tudomá nyos szakkö nyv és
tankö nyv – kö tetben foglalta ö ssze. Mint tankö nyv „haszná ló bará t” kö zlésmó djá val (70 á bra, névmutató , oldott előadá smó d) illeszkedik az egyetemi ifjúsá g és á ltalá ban a mai értelmiség gondolkodá smó djá hoz. Mint kutatá si jelentés olyan
empirikusan ellenőrzö tt elméleti modellt kíná l, amely alapul
szolgá lhat a globalizá ló dó vilá gban és egységesü lő Euró pá ban elkerü lhetetlen új nemzetstratégia kialakítá sá hoz.
(Megrendelhető kö zvetlenü l a kiadó tó l: Akadémiai Kiadó Vevőszolgá lat: 1117 Budapest, Prielle K. u. 19. Fax: 464-8221.
E-mail: custservice@akkrt.hu. Kedvezményes ajá nlat a BDSZ
Hírlevele olvasó inak: 3500 Ft helyett csak 2800 Ft. – A
vá sá rlá shoz tehá t vigyü k magunkkal a Hírlevelet!)
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Dr. Ná dasi Alfonz OSB (Pp 27): Hadifogolynapló . Szerkesztette, a szö veget gondozta és az előszó t írta Luká csi Zoltá n.
Győr, 2004. 212 lap
„Kö telező olvasmá ny”. Az „előszó ” (3–30. lap) Alfonz atya és
„művei” bemutatá sa, nagyon sok és jellemző idézettel mind a
Hadifogolynapló , mind a (nem kö zö lt) korá bbi Hadinapló anyagá bó l. Akinek nincs fogalma ró la, mi volt nekü nk, magyaroknak a má sodik vilá ghá ború és a rá kö vetkező korszak, megtudhatja ebből a kö nyvből. Bá rcsak értenénk belőle!
(KTK)
É zsiá s Erzsébet: A hit pajzsa. Papirusz Kiadó , Budapest,
2004. (Placid atya kö nyve)
Ez is „kö telező olvasmá ny”. A cím arra utal, hogy Oloffson Placid atya (Bp 33) Má dl Dalma asszony kezéből á tvette a kommunizmus á ldozatai szá má ra alapított Parma Fidei-díjat (Hírlevél, 2003. szept.). A kö nyvben egyes szá m első személyben
beszéli el Placid atya gulá gévei tö rténetét. A szerző a kö nyv
anyagá t Placid atyá val való , sok-sok ó rá s elbeszélgetéséből
rö gzítette. Szerencsés kézzel vá logatta meg és szerkesztette
egésszé a má r részben ismert tö rténéseket…
(KTK)
Gereben Ferenc (Ph 60): Vallá sossá g és egyhá zkép – Interjúk
tü krében – (Vallomá sok a vallá sró l). A VII. fejezet Kelemenné Tomka Erzsébet munká ja. Kerkai Jenő Egyhá zszocioló giai Intézet – csíkszeredai Stá tus Kö nyvkiadó , Budapest–Csíkszereda, 2003. 294 lap
Ezt a kö nyvet legjobb bemutatnunk a szerző sajá t szavaival:
„Ebben a kö tetben arra teszü nk kísérletet, hogy – a vallá sossá g témakö rében – pá rba á llítsuk az emberi tö rténetekre, vélekedésekre alapuló interjú s műfajt a tudomá nyos analízissel,
a sokszor intimnek mondható vallomá sokat az egzaktsá gra
tö rekvő szocioló giai adatelemzéssel. Mindezt azért tesszü k,
mert plasztikusabb, á rnyaltabb képet remélü nk a kétfajta mó dszer együ ttes alkalmazá sá tó l. Vizsgá ló dá sunk empirikus alapjá t 80 (irá nyított) beszélgetés képezte.” – Jó olvasni ezt a
kö nyvet. É rdekes! Olvasá sá ban egyá ltalá n nem zavar a tudomá nyos beá llítá s, a tá blá zatok, a grafikonok: sőt, ezek maguk
a legérdekesebbek. Ö ssze tudjuk hasonlítani, mi magunk mit
lá tunk a rajzon, a tá blá zatban, s hogy mit lá t benne – belő le! –
a szakértő, a szerző. Há t még az interjúk! Ezek adjá k a kö nyv
má sodik felét (129–291. lap). – Hangsúlyoznunk kell: a kö tet
témá ja a bemutatá s, nem az értékelés, hogy jó -e avagy rossz,
amit bemutat. Az értékelés az olvasó ra marad, s az abbó l
kö vetkező magatartá s, cselekvés, tová bbi életvitel…
(KTK)
Cs. Varga Istvá n (Gy 64): Rokonfö ldö n. Szellemi utazá s Erdélyben és Csá ngó fö ldö n. Xénia Kö nyvkiadó , Technet Kft.
Budapest, 2004. 365 lap
A műfajmegjelö lés: „szellemi utazá s”, pontos. Mert bá r igaz,
hogy a szerző fizikailag is ott já rt Já ki Teodó z OSB (Ph 47)
atyá val vá llvetve a „rokonfö ldö n”, de ez csak ü rü gy arra, hogy
hallatlan irodalmi tudá sá bó l cseppeket osszon meg az olvasó val, velü nk, hogy irodalmi szomjunkat így enyhítse. Lenyűgö zően gazdag ez az irodalmi idézetgyűjtemény, nem is beszélve az utazá s helyszíneiből adó dó asszociá ció alapjainak feltá rá sá ró l. S a helyszínekkel együ tt adó dó aktuá lis témá k, mint
pl. Erdély elromá nosodá sá nak folyamata, Trianon problematiká ja, „ésatö bbi, ésatö bbi”… De idézzü nk a szerző végszavá bó l: „Tudom, kö nyvem, igyekezetem eredménye, kis szalmaszá l a csá ngó ü gy kazalnyi téma- és problémakö réhez képest,
de remélem, hogy afelé mutat, ahol a ‘lélek tá plá léka’ (‘nutrimentum spiritus’) talá lható , és hozzá já rulhat magyarok és
csá ngó magyarok, magyarok és nem magyarok, főképpen a
‘tejtestvéreink’kö zö tti hídépítés gigá szi, létfontossá gú munká já hoz. Szá momra ö rö m, hogy az erdélyi és csá ngó fö ldi zará ndokútnak kö szö nhetően Já ki Sá ndor Teodó z atya ‘iskolá já ban’
postgraduá lis képzésben vehettem részt…”
(KTK)
Szalai Béla (Ph 58): A tizenö t éves há ború metszetá brá zolá sai
a frankfurti vá sá ri tudó sítá sokban (1593–1606) – In: Cartographica Hungarica – Térképtö rténeti magazin. Kiadó és
szerkesztő Szathmá ry Tibor, 2004. 18–39. lapok
Ú gy lá tszik, Szalai Béla bará tunk korá bban sajá t magá nkiadá sban megjelent két kö nyve: „Magyar vá rak, vá rosok, falvak
metszeteken 1513–1800” [2001], és: ugyanehhez „Kiegészítések” [2003] a kis példá nyszá m miatt nem juthatott el a
„szakma” ö sszes képviselőjéhez (főleg nem a kü lfö ldiekhez).
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Ezért is, de értéke jelzéseként is kérte el kö zlésre a Cartographica Hungarica a Kiegészítések kö tetből ezt „az értékes
tanulmá nyt”. – A magazin (melynek kö tetei 2-3 évente jelennek meg) ugyanezen szá má ban ismerteti is mind a két kö nyvet (94-95. lapon). – Ö rü lü nk és gratulá lunk!
(A szerkesztő k)
Budai Atlantisz – A Budai Szent Imre Kollégium [1900–1948]
és az utá na kö vetkező félszá zad [1949–2004] tö rténete.
Szerkesztette [nagy részét írta is] Harsá nyi Lá szló (Pp 43),
tá rsszerkesztő Má trai Mikló s. Budapesti Műszaki és Gazdasá gtudomá nyi Egyetem Baross Gá bor Kollégiuma és a
Műegyetemi Kiadó , Budapest, 2004. 216 lap
„Bá rmi tö rtént is az elmúlt szá z évben, az mind a tö rténelmü nk
volt. A kró niká k tehá t úgy teljesek, ha magukban foglalj á k – a
tö résvonalak jelzésén túl – mindannak a szá mbavételét, ami
nekü nk, a szá zad gyermekeinek az életü nket jelentette.
Ezért helyesnek tartottuk, ha a Budai Szent Imre Koll égium
bemutatá sá n túl megmutatjuk azt is, hogy mi tö rtént a kollégium – a Szent Imre Kollégium – megszűntét kö vetően. A
vilá gégés utá n má s jelleget kaptak az akkoriban l étesített
diá kotthonok. Ezekről ugyancsak fontos részleteket szolgá ltat
e kis kö nyv. Ílyképpen az olvasó e bemutatá ssal a magyar kultúra egyik partikulá ris terü letén belü l megkapja a tü krö t, amiben egy teljes évszá zad, egyszersmind az orszá gos tö rténések is meglá tható k.”
Dr. Harsá nyi Lá szló , az Elő szó ban.
Dr. Ladocsi Gá spá r (Gy 70): A já tékok imá i. Szent Gellért
Kiadó és Nyomda [Budapest, 2004.], 88 lap
Hosszú évek tapasztalatá nak leszűrődése Ladocsi Gá spá r
kö nyve. 1981-ben hazajö tt Ró má bó l, hogy korá bbi á llomá shelyén tanítson, az esztergomi papnevelő intézetben. Á m vá llalnia kellett a gyermekmiséket is, mivel ő volt az egyetlen fiatal
pap a vá rosban. Sohasem foglalkozott gyermekekkel, most az
lett a legfőbb gondja, miként ragadja meg figyelmü ket. A brutalitá stó l mentes kedves gyermekmesékre gondolt. De vajon
Andersen, Grimm, Benedek Elek és Mó ra meséi életszerűek-e
még a mai, technikai csodá kkal teli modern vilá gunkban? É s
melyik lehetne a szentmiséhez kö thető? Szeme rá tévedt egy
nagy labdá ra: „Ez az! A já tékok imá it fogom vasá rnapró l vasá rnapra elmondani a gyermekeknek. ” Így szü lettek a já tékok
inspirá lta gyermekmisék. A rö vid prédiká ció és a szentá ldozá s
utá n egy kis ministrá ns előhozta az adott já tékszert, s egy
nagyobb fiú felolvasta a já tékhoz kö tődő „mesébe szőtt imá t”.
Ezekből szü letett meg a kiadó sü rgetésére a kö nyv, a tanulsá gos já tékimá kkal a labdá ró l, a rollerről, a dominó ró l, a színes ceruzá kró l, az ugrá ló kö télről, az ü veggolyó kró l, a korcsolyá ró l, és a sílécről, a csúzliró l, a búgó csigá ró l…
Nemcsak a gyerekeké ez a kö nyv! Mindenkinek ajá nljuk, aki
szereti, ha ima kö zben Istenre mosolyoghat a szíve… – (Utá nkö zlés az Ú j Ember 2004. augusztus 8-i szá má bó l.)
Frideczky Frigyes
Maria Valtorta: Az Evangélium, ahogy nekem kinyilatkoztatott
(L’Evangelo, come mi è stato rivelato) – I. kö tet. Fordította
Boksay Gyö rgy (Ph 47). Centro Editoriale Valtortiano – Italia, 2003. 496 lap. – Forgalmazó : Szent Istvá n Tá rsulat,
Budapest. (A teljes mű hét hasonló kö tetből á ll majd.)
Igazi meglepetés ez a vaskos kö nyv. A címéből ítélve já mborsá gtó l ízléstelenü l csepegő, rossz szö vegezésű, képzelődésekkel teli kö nyvre gondolhatná nk. Ezzel szemben – a má r
szintén megboldogult fordító jó voltá bó l is – olvastakor való di
irodalmi élményben részesü lhetü nk. A szerző maga irodalmi
értékű szö veget alkotott (mint írja: „diktá lá sra”), s Giorgio bará tunk is remekü l fogalmaz, mintha ez maga lenne az eredeti
szö veg. Aká rha regényt olvasná nk… Bá josan jelennek meg
előttü nk kisgyermekekként Szűz Má ria és Jézus, majd Szent
Jó zsef, az ifjú majd felelős apá vá vá ló férj, a serdü lő fiú Jézus,
az unokatestvér Keresztelő Já nos, az első apostolok, a betlehemi pá sztorok, a há romkirá lyok… – Az olasz kiadá s persze
ó hatatlanul sok sajtó hibá t kö vetelt, de ezek egyike sem okoz
érthetetlenséget, a ‘sajthibá k’helyretételében a szö vegkö rnyezet mindenü tt eligazít. Akit pedig hite arra indít, hogy az
évtizedeken á t halá lá ig á gyhoz kö tö tt szerző intenció ja szerinti
magá nkinyilatkoztatá st lá sson a műben, az sem csalatkozik.
Á m ettől fü ggetlenü l nagy élmény elolvasnunk e kö nyvet – s
majd a tö bbi kö tetet is.
Kö nyves Tó th Ká lmá n (Ph 47)
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Tihanyi Kalendá rium 2005 – A Tihanyi Bencés Apá tsá g kiadá sa [Tihany, 2004], 264 lap – (Sok-sok képpel, művészi
fotó kkal, a munkatá rsak – és má sok – arcképeivel, a végén regula-idézetekkel „fűszerezett” igeliturgikus naptá rral)
Az immá r 9. kö tet méltó bemutatá sá ra alig vá llalkozhatunk. A
„Kalendá rium” cím inká bb évkö nyvet jelö l. Bemutatja az apá tsá g életét a múltban és a jö vőre készü lő jelenben, szó ban és
képben. Ízelítőü l és bemutatá sul talá n elegendő Richá rd atya,
tihanyi perjelnek (Ph 59) az Ajá nlá s-ban megfogalmazott
szavait idéznü nk:
„… A naptá r emberi talá lmá ny, az éveket az ember kezdte
szá molni. A tavasz, az ősz, az évszakok a naptá rtó l fü ggetlenü l visszatérnek és figyelmeztetik a halandó embert a megújulá sra és az elmúlá sra. Az ü nnepi év – az apá tsá g alapítá sá nak 950. évforduló ja – csupá n egy a sok esztendő kö zü l.
Mégis kell, hogy jobban odafigyeljü nk arra, hogy felelősei
vagyunk ennek a fö ldnek, és nem mindegy, hogyan építü nk
magunknak há zat, hazá t, otthont, kö zö sséget.
Jó szívvel ajá nlom a Tihanyi kalendá rium 9. kö tetét mindenkinek, aki békére vá gyik. Miénk ez a fö ld, itt van a mi hazá nk,
itt talá lkozik kelet és nyugat, itt talá lkozik az euró paisá g és a
magyarsá g. Merjü nk magyarok lenni a vá ltozó vilá gban, tudjunk euró pai lá tó kö rrel élni a mi hazá nkban, és ne feledjü k: a
kereszténység életet formá ló való sá g. Az apá tsá g és a hozzá
tartozó emberek élete erről ó hajt tanúsá got tenni.”
(KTK)
Pulay Gyula: A szeretett vezető – 13 év tapasztalatai és tö rténetei – Lente Istvá n illusztrá ció ival – Kiadta: Harmat Kiadó
és KEVE Tá rsasá g, Budapest, 2004. 108 lap
A szerző ugyan nem volt bencés diá k, de kilenc gyermekéből
tö bben (3? 4?) a Fő utcai Szent Benedek Iskola tanuló i. Kis
kö nyvét Szent Benedek példá já val indítja; gondolom, a kö vetkező részlet kellően megvilá gítja mondandó it. (10.,13. lap)
„Az 1500 évesnél is régebbi tö rténet Szent Benedekhez
kapcsoló dik, akit egyszer, még remete korá ban, felkértek arra,
hogy legyen apá t egy kö zeli kolostorban. Tudta Benedek,
hogy nagyon rosszéletűek a szerzetesek ebben a kolostorban,
azaz nem tartjá k be az előírá sokat. Ezért előszö r elzá rkó zott a
felkéréstől, de azutá n mégis rá á llt. Rendkívü l szigorúan bá nt a
szerzetesekkel, akik ezért kellőképpen megútá ltá k őt. Nem
engedte, hogy a rendtagok lustá lkodjanak, apró kedvteléseiknek hó doljanak, ezért a szerzetesek elhatá roztá k, hogy megmérgezik Benedeket. A szent hagyomá ny szerint, amikor az
apá t a szá já hoz emelte a mérgezett borral teli poharat, a pohá r szétrobbant, a bor a fö ldre ö mlö tt. Ebből a jelből mindenki
szá má ra nyilvá nvaló vá lett, hogy mérgezett ital volt a pohá rban. A szerzetesek bűnbá nó an Benedek lá bá hoz vetették
magukat, aki megbocsá tott nekik, de otthagyta a kolostort, és
visszavonult a remeteségbe.
Néhá ny év múlva – mint azt jó l tudjuk – Benedek sajá t szerzetesrendet alapított, a későbbi bencés rendet. Gondolom,
éppen az előző tö rténetből okulva egy részletes szabá lyzatot,
úgynevezett regulá t írt a szerzetesi életről. Ez a regula fennmaradt, és szá mos pontja még ma is hasznos tanítá sul szolgá l. Az apá tra, vagyis a kolostor vezetőjére vonatkozó részben
így ír Benedek: «Az apá t … legyen tiszta életű, jó zan, kö nyö rü letes, az elítélés ellenében adjon mindig elsőbbséget az
irgalomnak, hogy maga is irgalmat nyerjen. Gy űlö lje a vétkeket, de szeresse a testvéreket. A bü ntetésnél okosan já rjon el,
kerü lje a túlzá st, hogy míg túlsá gosan meg akarja tisztítani a
rozsdá tó l, el ne tö rje az edényt. Mindig bizalmatlanul tekintsen
sajá t gyarló sá gá ra, és gondoljon arra, hogy a repedezett ná dat nem szabad ö sszetö rni. Ezzel nem azt mondjuk, hogy
engedje nö vekedni a hibá kat, hanem, hogy okosan és szeretettel irtsa ki azokat, ahogy az ítélete szerint kinek-kinek haszná ra van, ahogyan má r mondtuk. Arra tö rekedjék, hogy inká bb
szeressék, mintsem féljenek tőle.»
Benedek tehá t a mérgezési kísérlet tapasztalatá bó l okulva,
a remeteségben á tgondolta a tö rténteket, és levonja a kö vetkeztetést, az egyértelmű szigor helyett jobb, ha szeretettel és
irgalommal – sajá t gyarló sá gaink tudatá ban – pró bá lunk egy
kö zö sséget vezetni.”
(KTK)
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Bé ké s Gellé rt OSB (Bp 32) utolsó írása
Vagyunk még néhá nyan – má r nem sokan – pannonhalmi gimnazistá k, akik Gellért atya tanítvá nyai voltunk, parancsnoksá ga alatt cserkészkedhettü nk. Jó őrá és
az akkori időkre emlékeznü nk, s meghallgatnunk utolsó , nyilvá nossá gnak szá nt
tanító gondolatait. Gellért atya, segíts, hogy megfogadhassuk szavaid! (Az alá bbi
cikk és bevezető je utá nkö zlés az Ú j Ember 2004. augusztus 8-i szá má bó l. – KTK)

Ö t évvel ezelő tt hunyt el a nyolcvanö t esztendő s Békés Gellért

bencés szerzetes. Hosszú és gazdag élete a katolikus magyarsá g és a keresztény egyhá zak egységének szolgá latá ban
telt el. Jelen írá sa egy francia kiadó felkérésére született,
melynek megjelenését a szerző má r nem érhette meg. Magyarul mindeddig kiadatlan cikkében arra a kérdésre kereste a
vá laszt, hogy mi a legfontosabb a harmadik évezred hajnalá n.
Gondolatai ma is ő rzik aktualitá sukat.

Mi a legfontosabb az egyhá z és jelen kultúrá nk á ltal ezernyi
oly fontosnak tartott dolog kö zö tt? E kérdés hallatá n eszembe
jutnak Jézus Má rtá hoz intézett szavai: „Sok mindennel tö rődö l,
sok minden nyugtalanít. Má ria a jobbik részt vá lasztotta”
(Lk 10, 41-42), – a legfontosabbat. Hogy mi az? A példabeszéd szerint az ü dvö sség igéjének hallgatá sa és megvaló sulá sa sajá t egyéni életü nkben, vagyis Krisztus kö vetése az ü dvö sség felé vezető úton. Ezt az evangéliumi tanítá st azonban
– amely ebben a formá ban á ltalá nos, minden korra érvényes
ü zenet – értelmeznü nk kell. Vizsgá ljuk meg, hogy mit jelent a
Jézus á ltal említett unicum necessarium [~egyetlen szükséges] az egyhá z és jelen korunk szá má ra.
Vá laszom egyetlen szó ban foglalható ö ssze. A Szentírá sban
tö bbszö r előfordul, de má ra kissé elfelejtettü k eredeti értelmét.
Ez pedig a koinonia, a szeretetkö zö sség. Felvetett kérdésü nk
értelmében most nem az eucharisztikus k ö zö sségről van szó .
A Szentírá sban, főleg Szent Já nos evangéliumá ban és első
levelében a koinonia olyan kö zö sséget jelent, amely a Krisztusban való hitből ered. A koinonia elsősorban lelki, és csak
az utá n szentségi kö zö sség Krisztussal és a Lélek á ltal az
ö rö k Atyá val. Gondoljunk Szent Cipriá n megfogalmazá sá ra,
amelyet az egyhá zró l szó ló zsinati konstitúció is idéz: az
egyhá z ö nmagá ban véve kö zö sség, „az Atya, a Fiú és a
Szentlélek egységéből eggyé vá lt nép” (Lumen Gentium 4).
Az egyhá z – éppúgy, mint Jézus Krisztus – isteni és emberi
elemből á lló való sá g. A Krisztus á ltal megszerzett ü dvö sséget
a Szentlélek teszi jelenvaló vá és hatékonnyá a keresztény kö zö sségben, és ilyen mó don az ü dvö sség létrehozza az egységet a dicsőség Urá val és a Mennyei Atyá val. Ezen túlmenően
mindazok, akik együ ttműkö dnek ezzel az isteni kommunió val,
emberi kö zö sséget is formá lnak. Pontosan ez az emberi-isteni
kö zö sség alkotja az egyhá z alapvetően lelki jellegét.
Ha jó l megértjü k ezt a lelki jelleget, akkor az egyhá zró l nem
gondolkodhatunk úgy, hogy ez egy tá rsadalmi szervezet, amelyet azért alapítottak, hogy elősegítse az egyén ü dvö zü lését.
Az egyhá z olyan kö zö sség, amelyben megvaló sul az Isten és
az egész emberiség egysége. Az emberiségnek az a hivatá sa, hogy részt vegyen ebben a kommunió ban. Ebben az értelemben igaz Romano Guardini gondolata: az egyhá z a keresztények gondolkodá sá ban szü letik – és meg kellene szü letnie
az egész emberiség lelkiismeretében.
Az egyhá z való sá gá nak és belső lényegének megtapasztalá sa elsősorban a lelki megújulá s kis csoportjaiban megy
végbe a liturgikus katekézisben való részvétel és a testvéri
kö zö sségi élet révén. A kiskö zö sségek azutá n szervesen
beiktató dva a plébá niai kö zö sségekbe hiteles helyi egyhá zakká tudjá k azokat formá lni, olyanokká , amelyekben megtestesü l az isteni-emberi kö zö sség, és mindenki á ltal megtapasztalható vá lesz az egész tá rsadalomra irá nyuló szolidaritá s, az
egyhá z isteni-emberi szeretetkö zö sségének a gyü mö lcse.
Meggyőződésem szerint a keresztény kö zö sségek legfontosabb feladata a jö vőben a szolidaritá s, a sorskö zö sség vá llalá sa. Semmilyen má s emberi kö zö sség, még az Egyesü lt Nemzetek Szö vetsége sem tudja megteremteni az emberi egy ü ttműkö désnek és segítségnek azt a szellemiségét, amelyet
Krisztus ad nekü nk az egyhá z á ltal. É s ez a szellemiség
nélkü lö zhetetlen ahhoz, hogy érvényre juttassuk az emberi
jogokat a vilá gban és felépítsü k a népek kö zö tti tartó s békét.
Véleményem szerint ebben á ll az új evangelizá ció sajá tos
irá nya, és ezt tartom az egyhá z és az egész emberi
tá rsadalom legfontosabb feladat á nak a 21. szá zadban.
Békés Gellért OSB (Bp 32)
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Bencé s Diákok Pé csi Egyesülete
Rendezvényeink 2004. őszén:
04.09.15. – 17.00 – Veni Sancte a Zá rdatemplomban
04.10.06. – 19.00 – „Búza és ocsú a művészetben”, Kosá ry
Aurél műgyűjtő, galériatulajdonos előadá sa a Kirá ly u. 85.
sz. alatti műteremben
04.11.03. – 19.00 – „A Szentfö ld magyar szemmel”, Meszéna
Á gnes gyó gypedagó gus diavetítéses előadá sa a Zá rdatemplom hittantermében. Előadó nk a túlnyomó részt nagycsalá dosokbó l á lló , katolikus „Gesztenyési Kö zö sség” tagja, 2004 tavaszá n egy hó napot tö ltö tt a Szentfö ldö n.
04.12.01. – 19.00 – Adventi elmélkedés, előadó Gá l Ká roly
egyetemi lelkész, a Zá rdatemplom hittantermében
Há bel Já nos (Ph 82)

Szombathelyi szervezet
Jól sikerült kirándulás
A BDSZ szombathelyi csoportja októ ber 24-én vasá rnap kerített sort immá r szoká sos őszi kirá ndulá sá ra. Ropos Má rton
(Gy 70) polgá rmester és Merkli Ferenc (Ph 93) plébá nos diá ktá rsaink meghívá sá ra Felsőszö lnö kre vezetett utunk.
Felsőszö lnö k az orszá g legnyugatibb pontja, a hazá nkban
élő szlovén nemzetiség kö zpontja. Ropos Má rton jelenleg az
Orszá gos Szlovén Ö nkormá nyzat elnö ke és a negyedik ciklusá t tö ltő kö zségi polgá rmester. A szlovén székhá z és a polgá rmesteri hivatal megtekintése utá n Kühá r Já nosnak, a kö zség
évtizedeken á t műkö dő plébá nosá nak á llított émlékmúzeumot
nézhettü nk meg. Itt a személyes tá rgyak és a szlovén népi
vallá sossá g emlékei mellett egy kis néprajzi gyűjtemény is
helyet kapott. A múzeumot egy a faluba visszatérő budapesti
csalá d á ltal és a falusi turizmus keretei kö zö tt felújított hajdani
kúria pincéjében alakítottá k ki.
A rendszervá ltozá st kö vetően felszá molt hatá rzá r megszűntével a kö zelmúltban megnyitott hatá rá tkelőnek kö szö nhetően
a faluban fellendü lt a turizmus. Egyre tö bben lá togatjá k a
felsőszö lnö ki hatá rban á lló magyar-osztrá k-szlovén hatá rpontot jelö lő emlékkö vet. Az úgynevezett „há rmashatá r" kö rü l a
há rom nemzet kö zö s elhatá rozá sá val az osztrá k és szlovén
oldalró l autó val is megkö zelíthető emlékparkot építettek ki. Itt
minden év má jusá ban nemzetek kö zö tti talá lkozó kat rendeznek. Szervezetü nk tagjainak tö bbsége is csak most já rt előszö r ebben a szinte érintetlen csodá latos természeti kö rnyezetben. – Délutá n a polgá rmester és a plébá nos úr vendégszeretetét élvezve ismerkedtü nk a szlovén konyha tö kmagolajjal ízesített ételeivel, valamint a szlovén vidék má shoz nem
hasonlítható aromá jú kisü stijeivel.
Emlé ktábla-avatás Bő közsé gben
A BDSZ szombathelyi szervezete folytatja a két éve szü letett
elhatá rozá sa megvaló sítá sá t, hogy emléktá blá kat helyez el
Vas megyében szü letett hajdani tudó s bencések emlékére.
Ehhez sikerü lt megnyerni az illetékes ö nkormá nyzatok tá mogatá sá t is. Tavasszal Hegyfalun Kelemen Ataná z és Szulpic, a
nyá ron Bükö n Csó ka Lajos, most Bő ben Pados Ottoká r és
Rozmá n Erik emlékét sikerü lt megö rö kíteni.
2004. november 21-én vasá rnap a kö zség templomá nak
falá n helyeztü k el az emléktá blá t. Pados Ottoká r emlékét
Pá lmai Gotfried OSB (Bp 43), Rozmá n Erikét Bá nhegyi Miksa
OSB méltatta. Az ü nnepséget kö vető koncelebrá ció s szentmisén a homiliá t a vá ratlanul megbetegedegedett Vá rszegi
Asztrik főapá t urat helyettesítő Bá nhegyi Miksa tartotta. A
szertartá st kö vető megemlékezésen Pados Ró bert polgá rmester méltatta a falu szü lö tteinek tevékenységét. Bejelentette, hogy Pados Ottoká r és Rozmá n Erik bencés atyá k
szü lőhá zá t is emléktá blá kkal fogjá k megjelö lni.
Feiszt Gyö rgy (Gy 68)
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Szent Márton Kamarakórus
2004. á prilis 21-27., Svá jc, Einsiedeln-Luzern-Mariastein
A Szent Má rton Kamarakó rus immá r hagyomá nyosnak nevezhető évenkénti kü lfö ldi koncertútjá nak idei célja Svá jc német
nyelvű északi része volt. A hó napokig tartó előkészítő munka
eredményeként há rom jelentős helyszínen, rendkívü l szép
természeti adottsá gokkal rendelkező kö rnyezetben mutathattuk be egyhá zzenei kincsü nk darabjait.
Kó rusunk tagjai á prilis 21-én este gyűltek ö ssze Pannonhalmá n, ahonnan má snap kora reggel indultunk – tá mogató ink jó voltá bó l – há rom kisbusszal a hosszú útra. Még aznap
este megérkeztü nk első szereplésü nk helyszínére, az einsiedelni bencés apá tsá gba. Az iskolai oktatá son kívü l tö bbek
kö zö tt lová szattal is foglalkozó apá tsá g díszes barokk templomá ban a péntek délelőtti misén énekeltü nk. Hallgató sá gunk
elismeréssel fogadta Martini, Kodá ly és Bá rdos egyhá zi
kó rusműveinek megszó laltatá sá t.
Pénteken délutá n ellá togattunk Zü richbe, ahol rö vid vá rosnézés keretében megtekintettü k Ulrich Zwingli egykori egyhá zi
szolgá latá nak helyt adó Grossmü nstert, valamint a szomszédos, Marc Chagall ü vegablakaival díszített templomot.
Az einsiedelni bencések kolostorá t és pá ratlan gyűjteményeit szombat délelőtt mutatta meg nekü nk P. Urban, az ellá tá sunkat és szereplésü nket segítő vendégpá ter, majd az ebédet kö vetően tová bbutaztunk Luzernbe, utunk kö vetkező helyszínére. Kó rusunk a templomigazgató , P. Othmar Frei SJ
meghívá sá ra a híres luzerni fahíd kö zelében fekvő jezsuita
templom szombat esti miséjén műkö dö tt kö zre, Casali Missa
brevis-ét énekeltü k, valamint a má r említett magyar szerzők
egyhá zi kó rusműveit. A szentmise végén a hívek hangos tetszésnyilvá nítá ssal jutalmaztá k kó rusunk énekét.
Még aznap este elhagytuk Luzernt és a Basel kö zelében
fekvő Mariastein bencés kolostorá ba utaztunk, ahol szíves
vendéglá tá s utá n nyugovó ra tértü nk, hogy a vasá rnapi ü nnepi
konventmisén kipihenten vehessü nk részt. Á prilis 25-én a
híres zará ndokhelyen letelepedett bencések tavaszi fényben
ragyogó templomá ban szerepeltü nk. Ismét előadtuk Casali
Missa brevis-ét, valamint Bá rdos Confirma hoc, Harmath Regina coeli és Kodá ly Tantum ergo kezdetű kó rusművét. A fogadá sunkró l gondoskodó P. Armin Russi vendégpá ter részletes
kalauzolá sa utá n az ü nnephez méltó ebéddel vendégeltek
meg bennü nket, majd visszatértü nk Luzernbe, ahol a kapucinus rendhá z gvá rdiá nja, P. Thomas Huber Morus jó voltá bó l
még két éjszaká t tö lthettü nk egy diá kszá lló ban. Itt a késő délutá ni ó rá kban igyekeztü nk pó tolni a vá ros megtekintéséből
mindazt, amire szereplésü nk napjá n nem volt alkalmunk.
A szá llá sunkat biztosító nagyvonalú felajá nlá s jó voltá bó l
eljuthattunk a Rajna Schaffhausen k ö zelében talá lható vízeséséhez, melynek lenyűgö ző szépségét igyekeztü nk minél kö zelebbről megfigyelni, majd ellá togattunk a Bó den-tó félszigetén
lévő egykori ősi bencés apá tsá g, Reichenau há rom romá n kori
templomá hoz is. Szerény búcsúvacsorá nkat kö vetően még
sort kerítettü nk az utolsó vá rosnézésre, majd igyekeztü nk erőt
gyűjteni a hazafelé vezető útra.
Á prilis 27-én reggel indultunk hazafelé, s kisebb-nagyobb
pihenők beiktatá sá val az esti ó rá kban jutott el kó rusunk minden tagja épségben otthoná ba.
A gregoriá n és a magyar egyhá zi zene kü lfö ldö n való bemutatá sá nak, kó rusunk ismertsége nö velésének, valamint tapasztalataink gyarapítá sá nak segítéséért kü lö n kö szö net illeti
legfontosabb tá mogató inkat: a Pannonhalmi Bencés Főapá tsá got, a Csiki-Bege Kft-t és a Pannonhalmi Karitá szt, kiknek
jó voltá bó l rendelkezésü nkre á llt a há rom jó l felszerelt kisbusz,
amelyekkel megtehettü k ezt a nagy utazá st. Há lá val tartozunk
tová bbá a Bencés Diá kszö vetségnek anyagi tá mogatá sá ért,
mely nélkü l szintén nem tudtuk volna megvaló sítani rendkívü li
élményekben gazdag, sikeres utunkat.
Dr. Á ment Luká cs OSB (Ph 60)
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Köszönet é s felhívás

Boldog IV. Károly

Ö rö mmel értesítjü k diá ktá rsainkat, hogy rendkívül sikeres
volt a személyi jö vedelemadó 1%-á nak felajá nlá sá ra tett tavalyi felhívá sunk. A Bencés Diá kszö vetség szá mlá ja ezzel
kereken egymillió hatszá zezer forinttal gyarapodott. Az elnö kség szá ndéka szerint az így befolyt ö sszeget a területi szervezetekhez kívá njuk eljuttatni, megpezsdítve ezzel szervezeti
életü ket.

A Szentatya októ berban boldoggá avatta tiszteletbeli elnö kségi tagunk, dr. Otto von Habsburg édesapjá t. Ilyen mó don őt
mi, bencés diá kok, a sajá t, kö zvetlen kö zbenjá ró nknak tekinthetjü k, s tekintsük is. Anná l is inká bb, mert megboldogult utolsó kirá lyunk fö ldi életében „akadá lyozva volt”, hogy hazá nknak
és népü nknek a béke és a szabadsá g értékeit biztosíthassa,
amit bizony az utó bbi csaknem fél évezredben, mindmá ig,
hiá ba vá rtunk-vá runk azoktó l, akiket az Ú r („nincsen hatalom,
hanem csakis az Istentől” – Ró m 13.1.) arra rendelt (úgy is
mondhatná nk: „arra ká rhoztatott!”), hogy uralkodjanak rajtunk,
ill. hogy vezessék orszá gunkat.
Boldog Ká roly kirá ly, Te is kö nyö rö gj értü nk, s mindazokért,
akik most gyakoroljá k a hatalmat felettü nk!
Dr. Kö nyves Tó th Ká lmá n (Ph 47)

Megköszönjük, hogy segítettetek, é s ké rünk,
gondolj jövőre is az 1% felajánlásával
a Bencé s Diákszövetsé gre!
A borítékba helyezendő nyilatkozati nyomtatvá nyra az
alá bbiakat kell rá írni:
Bencé s Diákszövetsé g, adószáma: 19113966-1-08
A nyilatkozatot ne felejtsétek el alá írni!
Az elnö kség

Felú jítjuk a győri bencé s templomot
Má r harmadik éve folyik templomunk belső restaurá lá sa. A
feladat nagysá gá hoz képest igen csekély vá rosi, és a pá lyá zaton megszerezhető szintén nem nagy tá mogatá s miatt
kérem volt diá kjaink segítségét a nagyon tetemes kö ltségek
(négy év alatt kb. 250 millió forint) kiegyenlítéséhez. Akinek
mó dja van, az alá bbi mó dokon segíthet:
1. A Bencés Nevelésért Alapítvá ny szá mlá já ra csekken vagy
á tutalá ssal. Szá mlaszá m: 10800021-90000001-80603018. A
befizetett ö sszeg az évi adó bó l visszaszá molható , mert ez
kö zhasznú alapítvá ny.
2. A Szent Igná c Bencés Templom Felú jítá sá ért Alapítvá ny
szá mlá já ra; szá mlaszá ma: 10200249-33019220-00000000;
ez nem kö zhasznú alapítvá ny.
Há lá s kö szö nettel fogadok minden tá mogatá st. A jó Isten
fizesse meg minden diá kunknak szíves tá mogatá sá t, és adja
meg, hogy kö zö sen ö rü lhessü nk templomunk teljes bels ő
megújulá sá nak – talá n má r 2005 kará csonyá n.
Csó ka Gá spá r OSB
há zfőnö k, igazgató

Nagy Tímea köszönté se
Egy édesanya harcol fenn a pá ston,
Az athéni csodá s olympiá n,
Egy bü szke nemzet szíve dobog érte,
Otthon csalá dja, két kicsi leá ny.
Pá rbajtőrjével most is Ő szerezte
A győzelmet, az első aranyat,
Példá t mutatott minden magyar nőnek,
Hogy míly fontos a szív és akarat!
Fiatal lá nyok, kik utá na jö ttö k,
Legyetek ti is ilyen nők, anyá k,
Hogy felnézhessen rá tok minden férfi,
É s bü szke legyen rá tok a Hazá nk!
A sport nem enged téves útra térni
É s nem ront el, mint egyes médiá k.
A vívó -kö ltő fejet hajt előtted,
Ujjongjatok, győzelmi harsoná k!
Hadd halljá k meg Hellasnak minden tá já n
S az Olymposon fenn az istenek,
Hogy 2004 augusztus havá ban,
Nagy Tímea, téged kö szö ntsenek!
Nedeczky Gyö rgy (Bp 36),
akinek fia, ifj. Nedeczky Gyö rgy
a női pá rbajtőr szaká g vezetője volt az athéni olimpiá n

Együtt örvendünk é s gratulálunk!
Legutó bbi hírlevelü nk nyomdá ba adá sa ó ta a kö vetkező diá ktá rsak megtiszteltetéséről szereztü nk tudomá st:
Dr. Nedeczky Gyö rgy (Bp 36) bará tunk bekerü lt a Who is Who
(Ki kicsoda) Magyarorszá gon (kiadja: a The International
Business Who is Who Corp., Panama és a Verlag fü r Personenenzyclopä dien AG, Svá jc) című életrajzi lexikonba.
Ez a lexikon a gazdasá g, a politika, a tudomá ny, a kultúra,
a művészetek és a sport terén kiemelkedően sikeres emberek életrajzá t tartalmazza.
Nemcsics Antal dr. (Pp 45) diá ktá rsunk, egyetemi taná r, festőművész A Szín a síkon és térben című kiá llítá sá nak
megnyitó ja volt 2004. augusztus 5-én a Vigadó Galériá ban
(1064 Budapest, Vö rö smarty u. 47/a). Ugyanakkor Színdinamika, színes kö rnyezet tervezése c. kö nyvét is bemutatta, valamint kiadvá nysorozata, a Színorszá g tö rvényei is
megismerhető volt.
Serédi Béla (Eg 48) diá ktá rsunknak, ny. min. főtaná csosnak,
az SZTE tá rselnö kének, az MSZT egyik szabvá nyosítá si
műszaki bizottsá ga elnö kének, féltucatná l is tö bb kitü ntetés, elismerés birtokosá nak a nemzeti szabvá nyosítá s
érdekében kifejtett 50 éves kiemelkedő tevékenységéért a
Magyar Szabvá nyü gyi Testü let elnö ke a Szabvá nyosítá sért É rdemérmet adomá nyozta.
Czigá ny Gyö rgy (Gy 48) diá ktá rsunk kapta Zoszima gyertyá ja
című verséért a balatonfü redi Salvatore Quasimodo kö ltészeti pá lyá zat idei nagydíjá t. Diá ktá rsunknak idén ez a
má sodik kitü ntetése: tavasszal (mint előző szá munkban
megírtuk) a Stephanus-díjban részesü lt.
Isten á ldá sa kísérje tová bbi életeteket, munká tokat is!
A BDSZ elnö ksége
Szomorú hírem van: egyik legidősebb tá rsunk, dr. Zakariá s
Zoltá n (So 28, +04.10.12. – A szerk.) gépészmérnö k, rö vid
szenvedés utá n eltá vozott kö zü lü nk. 93 éves volt. Utolsó laká sá n, Budá n lá togattam meg az utolsó években néhá ny harcos
tarokkparti ü rü gyén. Ezt a „sportjá t” még az orosz fogsá gban
is űzte, fá bó l faragott „ká rtyalapokkal”.
Nagy turista volt. Ná lam já rtakor említette, hogy Nagyková csi kö rnyékén kb. 250 túrá t vezetett. A Ká rpá tok bérceit is
bejá rta. Elmondta, hogy a Negojra 83 éves korá ban ment fel
„némi csalá ssal”. Kérdésü nke bevallotta, hogy az utolsó kilométeren fiatalabb tá rsai „megfosztottá k” a há tizsá kjá tó l.
Egyenes tartá sú, magas, sziká r alakjá t, tö retlen hitét, szilá rd
jellemét őrizzü k meg emlékezetü nkben!
Pető Lá szló (Bp 46)
Fá jó szívvel értesítem a Diá kszö vetséget, a volt osztá lytá rsakat, diá ktá rsakat, hogy szeretett hitvesem 2004 július 20-á n,
életének 74., há zasá gá nak 52. évében, hősiesen viselt betegsége kö vetkeztében megtért Teremtőjéhez. Temetési szertartá sá t augusztus 11-én Halmos Á bel atya, a Bencés Tanulmá nyi Há z (Bp. Kelenvö lgy) szerzetes papja tartotta. Engesztelő szentmisét a Tanulmá nyi Há zhoz tartozó Szent Szabina
Ká polná ban mondtak érte. – Kérem a diá ktá rsakat, hogy
emlékét őrizzék meg és imá dkozzanak lelki ü dvéért.
Scheuring Imréné(Vincze Judit) (Bp 49)
Kedves Bará taink, nyugodjatok békében! – A szerkesztő k
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(Karácsony é jszakájára… )

Reflexiók
A szeptemberi hírlevélben megjelent Memento – Nagy Juliá n
című cikkü nkre Olofsson Placid (Bp 33) bencés atyá tó l a
kö vetkező kiegészítő -kiigazító levelet kaptam. – (KTK)
Kedves Ká lmá n!
Budapest, 2004. szeptember 13.
Ne haragudj, hogy zavarlak. De a szeptemberi Hírlevél 4. oldalá hoz egy pici helyesbítést kell írnom.
Az első oszlop 34. sorá ban így helyes: „a Rend Nagy Juliá nnak fö lajá nlotta a soproni bencés templom ká ntorsá gá t”. [De
akkor ő má r a Budapesti Műszaki Egyetem meghívá sá val rendelkezett.]
Az első oszlop 42. sorá ban nem helyes, hogy a Rendből
kapta az elbocsá tá st, hanem: ő kérte a laicizá lá sá t a Ró mai
Szentszéktől. – É ppen e miatt a Rend később sem vehette
vissza. Csak annyit tehetett meg, hogy halá la előtt két héttel
az akkori főapá t, Legá nyi Norbert velem együ tt meglá togatta a
kó rhá zban (ahol én rendszeresen á ldoztattam) és csak annyit
mondott: „ha kijö ssz a kó rhá zbó l, gyere Pannonhalmá ra, ott a
jó levegő biztosan teljesen meggyó gyít”; ez nagyon jó l esett
Juliá nnak.
A má sodik oszlop alulró l a 24. sorá tó l teljesen téves!! – Személyesen jelen voltam és tudom, hogy Legá nyi Norbert temette… Mégpedig a papoknak szó ló szertartá s szerint.
Legalá bb ezt az utó bbit jó lenne helyesbíteni a kö vetkező
Hírlevélben. Igaz bará tsá ggal és kö szö nettel
Placid

Zoszima gyertyája *
Tíz dermedt mezítlen ujj hever egymá son
ö sszekulcsolt keze aká r egy halotté
Kö zel a gyermekhez tá vol csillagoktó l
szorgos szívbe há trá lt hit rémületével
csorduló sző lő szem vér íze a szá nkon
féltjük és siratjuk a rettegő k testét
halá lba simulva nézték kö nnyeinket
hatalom má mora kés keres csecsemő t
pokol és mennyorszá g osztozkodik rajtunk
képesek vagyunk-e vaksá g botrá nyá ban
jö vendő gyermekünk arcá t nélkülö zni
mert színrő l színre csak égitestet lá tunk
barmokkal á csorgunk szalmaszagú éjben
festett koporsó ba rejtett rothadá stó l
s fö lnyú ló két kar kö zt képzelettézüllő
indulat és emlék halá ltusá já tó l
test a testünk szerint megmentesz-e minket
létünk istá lló ja vilá gvégi já szol
elménknek legszö rnyűbb szemfényvesztése vagy
ha szá nkba nem lehelt életet a szentség
Kezében dereng fö l hideg viasz-fény
hajnalban fú jja el Zoszima a gyertyá t
Szeretettel, bará ti kö szö ntéssel
Czigá ny Gyö rgy (Gy 48)
* A 2004. évi Salvatore Quasimodo Kö ltői Verseny Emlékdíjas verse

Nagyobb adományt küldtek

Nagyobb adomá nyt kü ldtek (folytatá s)

Má rciusban azon bará taink á ldozatkészségét kö szö ntü k meg, akiktől
03.11.19-től 03.12.31-ig nagyobb (legalá bb 5000 Ft) adomá nyt kaptunk. Most azoknak mondunk kö szö netet, akik azóta 2004.11.26-ig
tették ezt. Kereken 1 millió 400 ezer forintot kaptunk tőlü k. Isten fizesse meg! – Az elnö kség
Név
Iskola
Név
Iskola
Alex Lá szló dr.
Altvater Paul
Atká ry Ferenc
Auer Tibor
Babos Já nos
Balogh Gyula
Bartha Gá bor
Batkay Lá szló
Batkay Lá szló (2X)
Béli Lá szló dr.
Bélik Istvá n
Bendesy Gyula
Benkő Zoltá n
Bindes Ferenc
Bíró Vilmos dr.
Bodrogkö zy Lá szló
Borsá nyi Balá k Pá l
Bujda Mikló s
Busics Gyö rgy
Csillag Péter dr.
Csuti Jó zsef
Czakó Ká roly dr.
Czapá ry Mikló s
Czike Imre dr.
Danielfy Tibor
Deá k Ferenc
Degenfeld-Schonburg Ottó
Dénes Tamá s
Detre Ferenc (3X)
Eggenhofer Tamá s
Einbeck Jó zsef
Emődi Sá ndor dr.
Endrédy Istvá n dr.
É zsö l Gyö rgy
Farkas Géza dr.
Farkas Gyula dr. (2X)
Fedina Lá szló dr.
Fehértó i-Nagy Ivá n Péter
Fejes Antal dr.
Fertsek Mikló s
Fodor Attila
Gebauer Béla dr.

Ph 55
Ph 70
Gy 82
Ph 99
Bp 45
Ph 55
Ph 70
Ph 65
Ph 65
Ph 71
Gy 91
Bp 51
Gy 84
So 53
Ph 55
Ph 48
Bp 43
Bp 43
Ph 94
… 79
Ph 63
Ph 70
Ph 47
Ph 61
Bp 49
Ph 83
Bp 39
Ph 58
Ph 59
Ptl
Kg 52
Gy 50
Ptl
Ph 68
Ph 78
So 44
Cs 52
Ph 89
Ph 63
Bp 42
Ph 91
Ph 67

Gergely Ká lmá n
Gó tzy Pá l
Gö rö mbei Andrá s dr.
Győri Lá szló dr.
Haá sz Csaba
Hajdú Jó zsef dr.
Harkay Má té
Hauser Péter dr.
Heil Á dá m dr.
Herendi Já nos sac.
Herszényi Imre
Hetényi Gá bor
Hír Jó zsef Gyula
Horá nyi Gyö rgy
Horvá th Béla dr.
Horvá th Istvá n
Horvá th Istvá n Sá ndor
Horvá th Pá l
Horvá th Tihamér
Ilosvai Gá bor dr.
Ivá skó Já nos dr.
Janka Ferenc dr.
Jankovics Marcell
Já noki Mikló s
Jeviczki Attila
Jezsó Béla
Juhá sz Egon dr. (2X)
Ká má n Attila dr.
Kanta Tamá s
Kapiller Péter dr.
Kará csonyi Béla
Karlovits Já nos
Kasza Levente Lá szló
Ká tai Balá zs
Keller Péter
Kemenes Ottó
Kenéz Ká roly
Kiss G. Barnabá s OFM
Kiss Lá szló dr.
Kiss Zsolt
Ková cs F. Lá szló (2X)
Ková cs Ferenc dr.

Ph 63
Gy 41
Gy 66
Gy 63
Ph 98
Bp 34
Ph 62
Ph 89
Ph 78
Gy 59
Ph 68
Ph 91
Ph 68
Ph 86
Ph 66
Ph 65
Ph 88
Gy 66
Ptl
Ph 88
Bp 38
Ph 84
Ph 59
Ph 74
Ph 83
Ph 67
Bp 44
Ph 82
Ph 78
Ph 84
Bp 48
So 47
Ph 55
Ph 67
Ph 74
Bp 39
Gy 88
Gy 71
Ph 60
Ph 82
Ph 60
Ph 57

Név
Ková cs Péter sac.
Kö vér Ferenc
Kurucz Emma dr.
Lambert Zoltá n sac.
Lá szló Ferenc dr.
Laurinyecz Mihá ly dr. sac.
Lengyel Ervin sac.
Lenkei Tibor
Lö vey Gyö rgy dr.
Luká cs Ferenc dr.
Magyar Sá ndor
Magyaros Ferenc dr.
Má jer Ferenc dr.
Major Ferenc dr.
Meggyes Gá bor
Mester Andrá s
Mester Sá ndor dr.
Mészá ros Ká roly dr. (2X)
Mező Gyö rgy gk. pap
Mohá csi Péter
Molná r Mihá ly
Nagy Imre dr. sac. (2X)
Németh Lá szló dr.
Nová k Jenő dr.
Osztrosits Lá szló
Pakucs Já nos dr.
Papp Istvá n
Pasteiner Ivá n
Pleidell Já nos
Pogá tsa-Murray Jó zsef dr.
Pohl Tibor dr.
Pozsgai Jenő dr.
Pregitzer Ernő
Pregun Istvá n dr. gk. pap
Prugberger Emil dr.
Pulsfort Edvá rd
Rá cz Gyö rgy
Radda Istvá n
Rédly Elemér dr.
Reichardt Gyula Aba OSB
Reményi Ferenc
Rendi Zsolt
Richter Vladimir
Rigler Richard dr.
Ró ka Lá szló né (+! 04.10.20.)
Ró naszéki Aladá r dr. (2X)
Ró naszéki Gá bor
Rostá s Á kos (3X)

Iskola
Gy 80
Gy 72
Ph 60
Ko 41
Gy 81
Ph 98
Bp 37
Bp 53
Ph 67
Ph 85
Ph 74
Ph 91
Ph 65
Ph 60
Cs 54
Ph 75
Gy 73
Ph 88
Ph 79
Pp 44
Eg 53
???
Ph 54
Gy 83
Gy 58
Gy 67
Bp 39
Ko 35
Gy 47
Ph 68
Ph 67
Bp 48
Ph 61
Ph 57
Ph 81
Gy 85
Ph 57
Ph 53
… 42
Ph 85
Ph 75
Bp 37
Bp 35
Kg 56
Ph 74
Ph 81
Ph 57

Név
Roÿkó Á dá m dr.
Rudan Péter dr.
Ruszina Lá szló
Sá rdy Lá szló dr.
Schmidt Lajos dr. (2X)
Schreindorfer Ká roly
Simon Gyö rgy dr.
Sipos Lá szló (2x)
Suskó Mihá ly dr.
Szabó Dezső
Szabó Lá szló
Szaló ky Tibor
Szá ntó Andrá s dr.
Szapá ry Gyö rgy dr.
Szeifert Ferenc dr. sac.
Székely Istvá n dr.
Szeyffert Ö dö n
Szirbik Albert
Szuchentrunk Mihá ly sac.
Taká cs Jenő
Taká cs Krisztiá n
Taká cs Norbert dr. (3X)
Tas Jó zsef
Ternyá k Csaba dr. érsek
Thomay Lá szló
Tibiá ssy Béla
Tirnitz Jó zsef
Tombá tz Lajos
Tomka Ferenc dr. sac.
Tomka Péter
Torda Lajos (2X)
Tó th Imre
Tó th Zsolt dr.
Tuboly Jó zsef
Ugron Béla
Vá city Jó zsef dr.
Vá mos Lá szló
Vá radi Szilá rd
Varga Attila Istvá n (2X)
Varga Istvá n (2X)
Vá rhelyi Endre dr.
Vass Gá bor dr. (2X)
Vilá gosi Gá bor dr.
Vissy Lá szló dr.
Vö lner Pá l dr. (2X)
Zatik Istvá n dr.
Zseli Mikló s dr.

Iskola
Ph 80
Ph 57
Ph 65
Ph 78
Bp 38
Ph 75
Gy 48
Ph 67
Ph 81
Gy 85
Ph 78
Gy 69
Ph 67
Ph 57
Eg 49
Ph 70
Ph 66
Ph 98
Gy 50
Gy 61
Ph 90
Ph 75
Ph 64
Gy 72
Kg 43
Ph 65
So 44
So 43
Ph 60
Ph 64
Tb
Ph 58
Ph 86
Gy 74
Ph 64
Ph 77
Gy 78
Gy 90
Ph 87
Ph 83
Ph 81
Ph 63
Ph 74
Gy 37
Ph 81
Ph 85
Ph 94
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Előzetes meghívó
a BDSZ Mária Kongragációjának
VIII. Mária-zarándoklatára
A BDSZ Má ria Kongregá ció ja, immá r hét éve, egy-egy Má riakegyhelyre hívja szervezetü nk tagjait és hozzá tartozó it, bará tait, és má s csatlakozni kívá nó kat is. A zará ndoklatsorozatot
annak idején dr. Vá rszegi Asztrik főapá t-pü spö k úr, bará tunk
hirdette meg. Most immá r a nyolcadik alkalomra kerü l sor.
2005. április 16-17-é n, húsvét utá ni harmadik szombatvasá rnap Andocs kegytemplomába gyűlü nk ö ssze, hogy
kö nyö rö gjü nk hazá nkért és népü nkért, és hogy Krisztus
É desanyja irá nti szeretetü nket együtt, közösen kifejezzü k. A
vasá rnapi ü nnepi szentmise főcelebrá nsi tisztét ez alkalomra
is dr. Vá rszegi Asztrik főapá t-pü spö k úr vá llalta
A részletes, két napra szó ló programot és az odautazá ssal,
ottalvá ssal kapcsolatos minden tudnival ó t a má rcius eleji
Hírlevélben részletezü nk.
Dr. Ková cs Attila (Ph 55)
a Má ria Kongregá ció szervezője

Tolna megyei szervezet
Tisztelt Diá ktá rsunk!
Elnö kü nk, Antal Géza (Ph 66) plébá nos atya nevében is
szeretettel értesítelek: Hívunk december 14-é n 17.00 órára a
szekszárdi belvá rosi plébá nia (Béla tér) közössé gi háza
előadótermé be dr. Korzenszky Richá rd OSB (Ph 59), a tihanyi apá tsá g perjele témavezetésében
TANÍTSUNK? – NEVELJÜ NK?
címmel~vezérszavakkal rendezendő előadá sra.
Az alkalomhoz kapcsoló dni szeretnénk egy – má r csaknem
hagyomá nyos és az ADVENT, a készü let lelkiségét is felújítani hivatott – bencésdiá k-talá lkozó nkkal; Richá rd, „há zigazdá nk” Bacsmai Lá szló és természetesen Géza atyá k részvételével. Csalá dtagjaitokat is szívesen vá rjuk!
Szellemi, lelki épü lésü nket kö vetően, nem megfeledkezvén
a testről sem, vacsorá val tervezzü k befejezni programunkat. A
szervezhetőség érdekében kérlek, légy szíves (lehetőleg)
december 8-ig, de azon túl is mielőbb értesíteni részvételedről
(előadá s – rö vid talá lkozó – vacsora) ismert elérhetőségeimen
(20/942-3517, esténként 23 h-ig: 74/314-364).
Figyelmedet kö szö nö m és szívesen vá runk!
Szeretetteljes ü dvö zlettel
Endrő di Istvá n (Ph 83)
Elő szö r Dombó vá rott
„Ad hoc” bencésdiá k-talá lkozó volt 2004. szeptember 18-á n
Dombó vá rott, ebben a vá rosban előszö r. Az ö sszejö tt bencés
diá kok a gyö nyö rű őszi időben előszö r részt vettek a helyi múzeum ü nnepségén és az ahhoz kapcsoló dó szoboravatá son.
[A szobor egyik bencés diá ktá rsunk, Szalai Béla nagyapjá nak
emlékét hivatott hirdetni. – A szerk.]. A talá lkozó Miszlay Jó zsef (Ph 64) há zá ná l kellemes beszélgetéssel folytató dott,
ahol dr. Taká cs Gyula a jegyzői munka érdekességeiről, Illés
Ferenc (Ph 63) diá ktá rsunk pedig, aki Kakasd polg á rmestere,
sajá t munká já ró l mesélt. Előkerü ltek a régi diá kkori fényképek
is, Gá l Lá szló (Gy 82) diá ktá rsunk szekszá rdi tö rténeteket
mondott el, Szalai Béla (Ph 58) főtitká r pedig az előző napi
bajai diá ktalá lkozó ró l és a remek halá szléről adott tá jékoztatá st, tolmá csolva a bajaiak meghívá sá t a kö vetkező évi talá lkozó ra. A BDSZ Tolna megyei szervezetének „kiscsoportos
talá lkozó ja" jó vö rö s bor kortyolgatá sá val ért véget. – (SzB)
Keressük legidősebb – nem csak tagtá rs – élő diá ktá rsainkat.
Nyilvá ntartá sunkban Salgó Lá szló (Ko 24) a legkevésbé fiatal.
Kedves Bará tunk, Isten éltessen, á ldjon! – Mindannyiotoktó l
vá rjuk ez ü gyben újabb jelzéseiteket, bejelentéseiteket.
Az elnö kség (KTK címén)

2004. december 1. 9.
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Budapesti szervezet
Á ltalá ban a hónapok második hé tfőjé n 17 órakor vá rjuk
szeretettel a volt bencés diá kokat és érdeklődő vendégeket a
Szent Benedek Iskola dísztermében (Bp. I. ker. Fő utca 30.).
2004. Advent vasárnapjain (11.28., 12.05., 12.12., 12.19.)
bencés gyertyagyújtá sok (lá sd az 1. lapon is):
– A Szent Istvá n Baziliká ban, a Szent Jobb kápolnában
15.00-kor bencés vesperá s és gyertyagyújtá s, kisebb
gyermekek részvétele is lehetséges és kívá natos.
– Az Egyetemi Templomban az esti fél 8-as szentmise utá n
(kb. 21.30-kor). A liturgiá t és az elmélkedést vezetik,
vasá rnaponként rendre: Mosolygó Péter (Ph 92) gö rö g
katolikus ká plá n atya; dr. Krá nitz Mihá ly tanszékvezetõ
professzor, a Pá zmá ny Péter Katolikus Egyetem rektorhelyettese; Nobilis Má rió (Ph 84), az Orszá gos Lelkipá sztori
Intézet titká ra; végü l dr. Á ment Luká cs OSB (Ph 60)
orgonamûvész, ének-zenetaná r. A liturgiá n kö zremûkö dik
a Szent Má rton Kamarakó rus.
2005.01.10. – Tó th Gá bor igazgató : A budapesti Szent Benedek Á ltalá nos Iskola és Gimná zium élete
01.29. (szombat) 17.00 – Pax Hungarica-bá l (kö zö s ö regdiá kbá l) a Tamá s Alajos (ferences) kö zö sségi há zban (II. ker.
Ró mer Fló ris u. 2-4.). Nagyon jól szokott sikerülni, gyertek el miné l többen! Szeretettel vá rnak mindannyiunkat a
rendezők, csalá dostul (feleségek, gyerekek, unoká k…).
02.14. – Dr. Becker Pá l: A kö ztá rsasá gi elnö k mozgá stere
03.07.(!) – Szalay Ká roly: Nemzeti létkérdések
04.05. kedd 18.00 órakor – Szent Benedek ü nnepi mise a
Fő utca 32-beli Kapucinus templo mban (2005-ben Szent
Benedek atyá nk á thelyezett ü nnepén)
04.11. – Dr. Kerekes Ká roly ny. zirci apá t: A ciszterciek
Magyarorszá gon
04.16-17. (szombat é s vasárnap) – A BDSZ Má ria-kongregá ció já nak VIII. zará ndoklata Andocsra. A vasá rnapi ü nnepi szentmise főcelebrá nsi tisztét dr. Vá rszegi Asztrik főapá t-pü spö k úr vá llalta. – A részletes programot és tudnivaló kat a Hírlevél má rcius eleji szá má ban ismertetjü k.
05.09. – Vá gvö lgyi Szilá rd (Ptl): Czuczor Gergely kultusza
szü lőfö ldjén
05.28 – Orszá gos bencésdiá k-talá lkozó Pannonhalmá n
06.13. – Gyurkovics Tibor: Író nak lenni Magyarorszá gon
Ember Ká roly (Bp 51)
1085 Budapest, VIII. Jó zsef krt. 43. tel.: 266-6750
„Bencé s sörözé s” Budapesten: á ltalá ban a hó nap 3. hétfő jén – januá r 17., februá r 21., má rcius 21., á prilis 18.,
má jus 9 (!) – 19 ó rá tó l kb. 23 ó rá ig, a Kisvigadó é tteremben
(Budapest, XI. Villányi ú t 34.). Aká r fél ó rá ra is gyere el! A
jobb oldali ö sszetolt asztalokhoz ü ljetek le a magatokkal
hozott diá ktá rssal együ tt! (Megjegyzem: az utolsó néhá ny
alkalomró l szinte teljesen eltűnt az „alapító " Ph 84-es
évfolyam.)
Németh Szilá rd (Ph 81)

Rendszeres baráti összejöveteleink
Az ö sszejö veteleknek alkalmanként má s-má s a programja. A
részletekről a rendező szervezet sajá t tagjainak pontos értesítést kü ld. De a konkrét meghívó tó l fü ggetlenü l:
Minden programunkra minden bencés diá kot és minden
ismerőst szeretettel vá runk, függetlenül attól, hol lakol, vagy
hogy egyá ltalá n BDSZ-tag vagy-e.
Keszthelyi szervezet: havonta az 1. hé tfőn Keszthelyen a
Margaréta vendéglőben (Bercsényi 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 tfőn 17.00 ó rakor a Szt.
Benedek Iskola dísztermében, Budapest, I. ker. Fő u. 30.
Budapesten havonta (á ltalá ban) a 3. hé tfőn 19 ó rá tó l „Bencés sö rö zés” a Kisvigadó étteremben (Villá nyi út 34.)
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A Pápai Művelődé störté neti Társaság
2004. é vi közgyűlé se
A Tá rsasá g (PMTT) 2004.10.29-én megtartott kö zgyűléséről
és a 30-á n tartott konferenciá já ró l azért szá molok be a bencés
ö regdiá k-kö zö sségnek, mert jó leső érzés hallani – 56 évvel az
á llamosítá s utá n – a szellemiségről, ami á tö rö klődni lá tszik
egészen a mai időkig.
Előbb azonban néhá ny statisztikai adat, ami a régi diá ktá rsakat is érdekelheti.
A Magyar Katolikus Lexikon adatokat k ö zö l az 1989 utá n
újjá éledt katolikus iskolá kró l. Eszerint 50 gimná zium, 6 egyetem és főiskola, 19 szakiskola, 96 á ltalá nos iskola, jó néhá ny
egyéb kö zépfokú intézmény, 50 ó voda és 61 kollégium műkö dik ma Magyarorszá gon katolikus irá nyítá s alatt. Az 1948-as
á llamosítá sok utá ni tetszhalá lbó l lassan életre kel a természetes folyamat: a felekezetek á ltal irá nyított iskolá k szá má nak ö rvendetes gyarapodá sa. (A gimná ziumokra szűkítve a
vizsgá ló dá st: Az á llamosítá skor 178 gimná zium á llt egyhá zi
kezelésben, de ebben az adatban a protestá ns felekezetek
á ltal irá nyított intézmények is benne vannak. Az egyéb iskolatípusoknak, elsősorban az á ltalá nos iskolá knak sokkal nagyobb mérvű csö kkenése kívü l esik témá nkon.)
Elmondható , hogy a felekezeti iskolá k ma az elit nevelési
intézmények kö zé tartoznak. Ismét a gimná ziumokra koncentrá lva: az iskolá k szakmai eredményei (tanulmá nyi versenyek
stb.) alapjá n készü lt rangsorban iskolá ink helyezése pá ratlanul kedvező. Ennek oká t két kö rü lményben lá thatjuk: egyrészt
a nevelés, tanítá s színvonalá nak minőségében, má srészt ma
má r a kö zéposztá ly vezető rétegének (diplomá sok, kutató k,
tudó sok, menedzserek, a szellem reprezent á nsai stb.) a gyermekei is versengenek a bejutá sért. Az á tö rö kített géná llomá ny
fontos faktor.
«««
Tö bbszö r megírtuk má r, és most is szü kségesnek lá tszik megismételni, hogy a Horthy-kor konszolidá ló dá sá t kö vetően ó riá si
energiá k kezdték feszíteni az akkori magyar anakronisztikus
tá rsadalmi-gazdasá gi rendszert. E folyamat a konstruktív, a
vilá gba kitekintő és a kö vetkeztetéseket levonni tudó , művelt
magyar kö zéposztá lynak a rokonszenve, kezdeménye, esetenként tá mogatá sa kö zepette indult meg. Fő szereplői a népi
író k (Illyés Gy., Ková cs I., Erdei F. és szá mos tá rsuk) voltak.
A má sodik vilá ghá ború utá n az orszá g sorsá t – a két há ború
kö zö tti tehertételtől szabadulva (fö ldreform) – e reformgondolatok jegyében lehetett volna folytatni. Ehelyett csup á n pá r
évre szabott ö ntö rvényű fejlődés érvényesü lhetett, utá na a
diktatúra mindent uniformizá ló rendszere jö tt. Á m még ebben
az á llapotban is – a felszín mö gö tt – kétarcú folyamatot figyelhetü nk meg. A jelszavakban gondolkod ó , gyengébb karakterek behó dolá sa mellett szá mosan voltak olyanok, akik meggyőződésü ket megtartva, ugyanakkor a kényszerítő kö rü lményeket tudomá sul véve, á t tudtá k vinni a „túlsó partra” azt az
ö rö kséget, ami 1989 utá n a magyar szellemi reneszá nsz
alapjait képezte.
Ez az alá bbiakban érzékelhető lesz.
«««
A konferencia gazdag napirendjéből dr. Hauber Ká roly, a Tü rr(volt bencés) Gimná zium taná ra, tö rténész, a PMTT alelnö ke
referá tumá ró l adok tá jékoztatá st (címe: A Türr Istvá n Gimná zium néhá ny jeles taná regyénisége az 1950–60-as években).
A pá pai bencés gimná zium az á llamosítá s utá n kapta a Tü rr
Istvá n nevet.
Noha az előadá s témá ja időtartamilag leszűkü l, a hallgató
szá má ra mégis fontos tá jékoztatá st jelentett az akkori á tmenetről: egyhá zi intézményből á llami iskola lett, méghozzá a kemény és tü relmetlen diktatúra viszonyai kö zö tt.
Pá pa kulturá lis múltja, szelleme is kö zrejá tszhatott abban,
hogy a bencés gimná zium á llamosítá sá t kö vetően az új igazgató (k) pá rtonkívü li(ek) volt(ak).
Galá ntai Istvá n, képesítésére nézve magyar-francia szakos
taná r 1948–1968 kö zö tt á llt az iskola élén, mindvégig pá rton-
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kívü liként. Az 1956 utá ni megtorlá sok sorá n higgadt, mérsékelt magatartá sa sok taná r egzisztenciá já t mentette meg, vagy
a teljes eltiltá sukat vá ltoztatta enyhébb fenyítésre.
Utó da, Borbély Sá ndor, ugyancsak pá rton kívü liként vezette
a gimná ziumot. Erkö lcsi bá torsá gá t példá zzá k azok a jegyzőkö nyvek, amelyek az ő és pedagó gustá rsai 1956 utá ni magatartá sá t rö gzítik, s ezt a karakterét igazgató ként is megőrizte.
A gimná zium szellemiségének – keresztény és nemzeti –
megőrzésében szerepet já tszott az is, hogy tö bb taná rt az
ugyancsak á llamosított Pá pai Reformá tus Kollégiumbó l helyeztek a Tü rrbe.
A Tü rr-gimná ziumban 1988-ban há romnapos, pará dés ü nnepség-sorozatot rendeztek a gimná zium fenná llá sá nak 350
éves jubileuma alkalmá bó l (1638–1988). Ez még a diktatúra
idején tö rtént. Má r a jubileum kivá lasztá sa is mutatta, hogy
nem a „múltat végképp eltö rlők” vezetik ezt az iskolá t, hanem
a hagyomá nyokat tisztelő, az iskolá t szerető taná rok, taná rnők. A hangvétel mérsékelt volt, a múlt eredményeit elismerték. Emlékkö nyvet adtak ki, amelyben a bencés ö regdiá kok is
szerepeltek visszaemlékező írá saikkal.
Pá pá n sok volt bencés diá k élt-él. Ők kezdeményezték,
hogy a 142 éven á t (1806–1948) a gimná ziumban tanító bencés taná rok emlékére a gimná zium falá n emléktá blá t helyezzü nk el. A terv megvaló sítá sá ban sokan kö zreműkö dtek, de
kü lö n is meg kell emlékeznü nk a sebészorvos ö regdiá kró l,
dr. Schweighoffer Ernő ről, aki egyik kezdeményezője volt az
emléktá bla felá llítá sá nak és fá radhatatlanul tevékenykedett a
siker érdekében.
A má rvá ny emléktá blá n aranybetűs felirat hirdeti az utó kor
megemlékezését, ott lá tjuk az égetett kivitelű, színes „PAX”
jelvényt. Ezen az ü nnepségen is részt vett – és ü nnepi beszédet mondott – a vá ros polgá rmestere, dr. Ková cs Zoltá n
orszá ggyűlési képviselő (aki legutó bb immá r a negyedik ciklusra kapott bizalmat a vá lasztó polgá roktó l), valamint a
gimná zium igazgató ja, Gruber Marianna, és a bencés ö regdiá kok képviselője. Az ü nnepséget 1996-ban tartottá k.
Az új évezredben – a hagyomá nyok á polá sa jegyében – a
gimná zium igazgató ja kö nyvsorozatot indított. A sorozatban a
gimná zium múltjá nak neves igazgató it, taná rait mutatjá k be.
Ez év tavaszá n má r a má sodik „Tü rrö s kö tet” jelent meg. Két
civil taná r életútjá nak ismertetése mellett a bencés múlt neves
személyiségei is helyet kaptak a kö nyvben: Kelemen Krizosztom főapá tró l és dr. Szalay Jeromos főiskolai taná rró l, a
Pá rizsi Katolikus Plébá nia papjá ró l, gazdag munká ssá gukró l
olvashatunk – bencés ö regdiá k tollá bó l – a kö nyvben. A kö vetkező, harmadik Tü rrö s kö tetben Vaszary Kolos főapá tot, hercegprímá st, majd a Pá pá n oly kö zszeretett Kalmá r Gusztá v
fö ldrajztudó st ismeri meg az olvasó ; életü kről, munká ssá gukró l kapunk képet.
Tisztelet és elismerés a pá pai bencés ö regdiá koknak.
Egyszersmind ö rö mmel kell regisztrá lnunk, hogy Pá pá n, a
„Duná ntúl Athénjében” – negyven év kiesés utá n – újra él az a
szellem, amelyre a diá kokat annak idején a Bencés Gimná zium és a Reformá tus Kollégium (alapítva 1541-ben) tanította.
«««
A bencés ö regdiá kok érdeklődésére tarthat szá mot az a
kö rü lmény is, hogy – egymá s utá n kö vetkező két évjá ratban –
a Tü rr-gimná ziumban tanult annak idején Gyurcsá ny Ferenc
jelenlegi miniszterelnö k és Kö vér Lá szló , a FIDESZ-MPSZ
vá lasztmá nyá nak orszá gos elnö ke.
É rtékelésü ket a jö vő kró niká sai fogjá k elvégezni.
Budapest, 2004. november 28.
Dr.Harsá nyi Lá szló .(Pp 43)
Kérjü k, hogy tagdíjatokat (aktívaknak 2500 Ft/év, nyugdíjasoknak 300 Ft/év, 75 év felett: nem kérünk, de megkö szö njük), ha
nem terü leti szervezeteteknél rendezitek, csekkszá mlá nkra fizessétek be. Írjá tok rá a címzésteken lévő nyolcjegyű szá mot
(egyéni azonosító tokat), iskolá tokat és az érettségi évét.
Csekkszámlaszámaink:
10403356–33500155–00000000 Bencé s Diákszövetsé g
10403356–33500155–00008888 Bencé s Diákszövetsé g
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Beszámoló a BDSZ elnöksé gi ülé sé ről

Somogy megyei szervezet

A Bencés Diá kszö vetség Elnö ksége 2004. november 27-én
10.00 ó rakor tartotta soros ü lését Budapesten, ahol á ttekintettü k a pannonhalmi kü ldö ttgyűlés ó ta eltelt időszak eseményeit és a jö vő évre vonatkozó fontos dö ntések szü lettek.
Az elnö kség név szerint megemlékezett a má jus vége ó ta
elhunyt BDSZ-tagokró l, valamint kö zö s imá nkban kö nyö rö gtü nk beteg diá ktá rsaink és taná raink gyó gyulá sá ért. Az Elnö kség pozitívan értékelte a két iskola végzős diá kjainak adott
bencés jelvénnyel, valamint a BDSZ nevével és az iskola
székhelyével kihímzett pó ló k adomá nyozá sá nak visszhangjait.
Hortobá gyi Cirill (Ph 77) OSB pannonhalmi perjel, a BDSZ
alelnö ke tá jékoztatá st adott a győr-kismegyeri új bencés templom építésének előkészü leteiről. Kérte, hogy az Elnö kség hívja fel a tagok figyelmét e nemes ü gy tá mogatá sá ra. Az Elnö kség a BDSZ á ltal feltétlenü l tá mogatandó nak ítéli meg a templom építését, ezért a kö vetkező ü lésén megvizsgá lja és dö nt,
hogy a BDSZ milyen mértékű és formá jú segítséget tud nyújtani mint szervezet a rend szá má ra e cél eléréséhez. Addig is
buzdítjuk tagjainkat, hogy egyéni felajá nlá saikat tegyék meg a
rend felé, illetve anyagi tá mogatá sukat a Kismegyeri Szent
Anna Egyhá zkö zség Templomépítő és Fenntartó Alapítvá ny
11101208-91204206-21000005 szá mlaszá má ra utalhatjá k á t.
Az Elnö kség meghallgatta a Szolidaritá si Alap Bírá ló Bizottsá gá nak beszá moló já t; egyben jó vá hagyta azt a javaslatot,
hogy még Kará csony előtt négy rá szoruló diá ktá rsunknak 100100 eFt segélyt utaljunk ki. A BDSZ jelenleg még korlá tozott
anyagi lehetőségei miatt, sajnos, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy minden nehéz sorsú diá ktá rsunkat segíteni tudjuk aká rcsak eseti adomá nyokkal is; ezért kérjü k a tagokat és
a helyi szervezeteket, hogy segélyezésre olyan diá ktá rsakat
vagy azok csalá djá t ajá nljá k, akiknek az életében vá ratlan
tragédia, munkahely hirtelen elvesztése vagy súlyos betegség
idézett elő tartó s, há trá nyosan megvá ltozott élethelyzetet.
Az Elnö kség meghallgatta és tudomá sul vette Horá nyi Má rton (Ph 83) beszá moló já t a BDSZ pénzü gyi helyzetéről, amely
stabilnak mondható .
Dr. Eszes Istvá n (Ph 70) és Petényi Má rk (Ph 2000) beszá molt arró l, hogy hamarosan sajá t, élő internetes honlapot
ü zemeltethet www.bencesdiá k.hu cím alatt a BDSZ. A nevet
Riedel René(Ph 84) diá ktá rsunknak kö szö nhetjü k, aki azt két
éve őrizte és térítés nélkü l engedte á t nekü nk. A honlap
elkészítéséhez keresü nk programozó diá ktá rsakat, akik szívesen vá llalná nak feladatot a létrehozá sban.

H ÍR M O N D Ó
A BDSZ somogy megyei szervezete 2004.11.13-á n Nagyatá don, a szépen felújított volt ferences kolostorban tartotta évi
rendes – Szent Má rton-napi – zá ró talá lkozó já t. A zord, kö dö s,
esős, szeles idő ellenére 20-an gyűltü nk ö ssze.
A szentmisét dr. Kisnemes Já nos plébá nos – há zigazda –
diá ktá sunk celebrá lta, majd Meggyes Gá bor kö szö ntő szavai
utá n dr. Pohl Tibor diá ktá rsunk tartotta meg előadá sá t a
kolostori barokk ebédlőben „A betegségek korai felismerésének szü kségessége és lehetősége” címmel, melyet élénk
érdeklődés kö vetett (tová bbi informá ció : www.icc.hu). A kö zö s
ebéd utá n a kö zelgő népszavazá sró l folyt a diskurzus, és má r
sö tétedett, amikor hazafelé vettü k az irá nyt.
Kö szö njü k, hogy együ tt lehettü nk!
Dr. Kisnemes Já nos há zigazda,
a szervezők: Meggyes Gá bor, dr. Ruff Fló riá n, Tó th Ambrus,
és mindannyian, kik nem mulasztott á k el, hogy talá lkozzanak:
Meggyes Gá bor (Ph 60), dr. Kisnemes Já nos (Gy 57), Csatló s
Istvá n (Ph 80), dr. Benkő Andrá s (Gy 86), Benkő Zoltá n (ptl),
dr. Gara Istvá n (Gy 89), Gara Istvá n (Gy 66), dr. Pohl Tibor
(Ph 68), dr. Bizse Lá szló (Ph 66), dr. Bizse Lá szló né, Müller
Imre (Ph 60), Mü ller Imréné, Budavá ri Mikló s (Ph 66), Nikolausz Jó zsef, Lubics Lá szló (Ph 81), Schulcz Gyula (Ph 88),
Viola Ernő (Ph 81), dr. Ruff Fló riá n (Ph 81), Tó thné Soltra
Csilla, Tó th Ambrus (Ph 88)

Az Elnöksé g az alábbi határozatokat hozta:
1./11.27./2004. sz. határozat:
Az Elnö kség a BDSZ évi rendes Kü ldö ttgyűlésének időpontjá t 2005. május 28. napján 9 óra 30-ra tűzi ki, melynek helye
Pannonhalma. Az Elnö kség a rendes Kü ldö ttgyűlés előkészítésével az ü gyvezető elnö kséget bízza meg; felelős az ü gyvezető elnö k.
2./11.27./2004. sz. határozat:
Az Elnö kség a BDSZ tisztújító Kü ldö ttgyűlésének időpontjá t
2005. november 26. napján 10 óra 30-ra tűzi ki. A tisztújító
Kü ldö ttgyűlés helyével és előkészítésével kapcsolatos dö ntéseket az Elnö kség később hozza meg.
3./11.27./2004. sz. határozat:
Az Elnö kség a kö vetkező ü lésének időpontjá t 2005. március 05. napjára tűzi ki, melynek helyét az előkészítés sorá n az
ü gyvezető elnö kség hatá rozza meg; felelős az ü gyvezető elnö k.
4./11.27./2004. sz. határozat:
Az Elnö kség felhívja a terü leti szervezeteket, hogy a 2005.
évre vonatkozó anyagi tá mogatá si igényeiket a tá mogatni kért
programok és vá rható kö ltségvonzatuk megjelö lésével 2005.
februá r 15-ig írá sban juttassá k el a BDSZ levelezési címén
keresztü l az ü gyvezetéshez. Az igények elbírá lá sá ra vá rható an 2005. má rciusá ban kerü l sor. Felelős: elnö k, főtitká r.

2005.01.29. 17.00 – Pax Hungarica-bá l (kö zö s ö regdiá kbá l) a
Tamá s Alajos (ferences) kö zö sségi há zban (II. ker. Ró mer
Fló ris u. 2-4.). Nagyon jól szokott sikerülni, gyertek el
miné l többen! Szeretettel vá rnak mindannyiunkat a rendezők: a Miasszonyunk Iskolanő vérek Nö vendékeinek
Egyesülete, csalá dostul (feleségek, gyerekek, unoká k…).
5./11.27./2004. sz. határozat:
Az Elnö kség megrendeli a BDSZ www.bencesdiak.hu elnevezésű internetes honlapjá nak elkészítését az EUROMARKET
Kft-től a dr. Eszes Istvá n és Petényi Má rk á ltal készített tanulmá ny szerint. A megbízott cég adjon részletes á rajá nlatot,
amely kitér arra, hogy mely munkafá zisokat vá lthatja ki a
BDSZ tagjai á ltal elvégzett munká val. Az Elnö kség a munka
kö ltségeinek fedezeteként nettó 500 eFt-ot hagy jó vá . A BDSZ
részéről a jelentkezők kö zü l Petényi Má rkkal tö rténő egyeztetés utá n az ü gyvezető elnö k jelö li ki a felelősö ket. Végrehajtá sért felelős: dr. Eszes Istvá n elnö kségi tag és az ü gyvezető elnö k.
6./11.27./2004. sz. határozat:
Az Elnö kség elfogadta a Szolidaritá si Alap Bírá ló Bizottsá gá nak beszá moló já t a 2004-es műkö déssel kapcsolatosan.
Felkéri a Bizottsá got, hogy a Segélyezési Szabá lyzat á ttekintése utá n a kö vetkező elnö kségi ü lésre terjesszen elő javaslatot a tá mogatá si feltételek tová bbi konkretizá lá sa és kö rü lírható sá ga érdekében. Felelős: Horá nyi Má rton elnö kségi tag.
7./11.27./2004. sz. határozat:
Az Elnö kség a bencés Má ria Kongregá ció 2005. évi zará ndoklata helyszínének Andocsot jelö li ki. Felkéri a Somogy
megyei terü leti szervezetet, hogy a zará ndoklat megszervezésében há zigazdaként vegyen részt. Felelősö k: dr. Ková cs
Attila (Ph 55) és dr. Antal Lá szló (Ph 73) elnö kségi tagok.
8./11.27./2004. sz. határozat:
Az Elnö kség a BDSZ tagsá ga nevében kö szö netet mond
dr. Jobbá gy Lajos (Ph 69) diá ktá rsunknak á ldozatos szakmai
munká já ért, hogy a BDSZ Alapszabá lyá nak má jusban elfogadott mó dosítá sá t kidolgozta, amellyel lehetővé vá lt, hogy a
BDSZ kérje a kö zhasznú szervezetként tö rténő bejegyzését.
Az Elnö kség ezért dr. Jobbá gy Lajost jegyzőkö nyvi dicséretben részesíti.
Dr. Németh Szilá rd (Ph 81) ü .e.
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„Vajh hol van lakásuk?”

Területi szervezeteink

Kérem, címvá ltozá sotokat azonnal jelentsétek. Jelenleg 88
cím hibás. A listá t folyamatosan helyesbítem, mégis minden
alkalommal sokat – legutó bb vagy 30-at – elkö ltö zés stb. miatt
visszahoz a posta, így a hiba mindig „újratermelődik”.
Dr. Kö nyves Tó th Ká lmá n (Ph 47)
H–1103 Budapest, Salamon u. 11/b
Tel.: 00/36/1/262-5071
E-mail: drktk@freemail.hu
Név, vélt gimn., év és szervezet
Andor Ferenc dr.
Gy
Bandinter Tamá s
Bá nsá gi Béla
Bata Ná ndor
Ph
Bella Gá bor
Gy
Bitskey Gá bor
Ph
Bonta Ká lmá n
Borsa Jó zsef
Ph
Borsos Lá szló
Ptl
Bö rö cz Lá szló
Ph
Breglovics Tamá s
Gy
Czö mpö ly Tamá s
Ph
Csá szá r Zsolt
Gy
Cseh Gellért Gyö rgy dr.Gy
Csermely Szabolcs Ph
Csíky Lá szló dr.
Pp
Csizmazia Antal
Gy
Csordá s Gyö rgy
Gy
Dovicsá k Tamá s
Ph
Fá biá n Jó zsef dr.
Ph
Farkas Ivá n dr.
Gy
Filiczky Istvá n dr.
Gy
Gló ner Csaba
Gy
Goller Attila
Ph
Gyö rgyi Já nos
Ph
Hertelendy Lá szló
Ph
Horvá th Jó zsef dr.
Gy
Horvá th Sá ndor
Gy
Hutton-Mills, René
Ph
Jakab Lá szló
Gy
Kalá cska Jó zsef dr.
Ká lmá n Istvá n
Ph
Kelemen Attila
Gy
Kemény Andrá s
Ph
Kemény Gyula dr.
Ph
Keszthelyi Gyula
Gy
Kisida Istvá n
Gy
Kiss Zsolt gk. pap
Ph
Kocsis Andrá s
Ph
Lá szló G. Farkas dr. Ko
Lelkes Péter
Ph
Makay Lá szló
Bp
Meggyes Bá lint dr.
Ph
Melegh Attila Lá szló Pp

62 Sz
Zc
90 Sm
90 Dm
80 Bp
71 Sm
Kh
98 Pe
67 Sz
94 Se
83 Fe
92 Pe
74 Vá c
34 Bp
35 Gy
73 Km
82 Vp
78 Bp
40 Gy
83 Bp
89 Km
89 Ny
75 Db
78 Sz
76 Gy
94 Sz
85 Bp
68 Sz
Vá c
72 Sm
90 Gy
80 Bp
54 Km
64 Gy
68 Pe
87 Ny
76 Bp
34 Fk
63 Zc
48 Bp
64 Se
46 Vp

Név, vélt gimn., év és szervezet
Mészá ros Jó zsef
Mészá ros Zsolt
Mihá lyfi Mikló s
Miskolczi Lá szló
Nagy Ferenc
Nagy Zoltá n
Németh Andrá s
Németh Barnabá s
Németh Ernő
Németh Istvá n
Németh Jó zsef dr.
Ohetring Pá l
Olá h Gyö rgy
Padeczky Jó zsefné
Pá lhegyi Sá ndor
Paló cz Andrá s
Pataky Lá szló
Pék Győző
Rá cz Mikló s
Radziwon Andrá s
Rentenher I. dr.
Ruzsics Balá zs dr.
Sá gi Péter dr.
Sallai Géza
Soltész Lá szló
Steiner Má tyá s
Sugá r Mikló sné
Szalay Béla dr.
Szépe Lá szló dr.
Sztankay Á rpá d dr.
Tihanyi Sá ndor
Tó th Béla
Tó th Béla
Tó th Ferenc
Tó th Já nos
Tö rö k Lajos Sá ndor
Unger Ilona
Vá mossy Béla
Varga Mikló s dr.
Volf Ká lmá n
Wessely Antal ifj.
Wilhelm Gyula
Zelecsényi Béla
Zsigmond Balassa

2004. december 1. 12.
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Ph
Ph
Pp
Ptl
Ph
Gy
Gy
Ptl
Ph
Ptl
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Gy
Ptl
Ph
Ptl
Ph
Eg
Ph
Gy
Ph
Gy
Bp
Ph
Ptl
Gy
Gy
Gy
Bp

66 Vp
82 Vp
42 Bp
Km
85 Bp
65 Gy
Pe
Pe
82 Gy
96 Dm
88 Dm
Gy
61 Fk
Bp
87 Sz
Gy
89 Bp
73 Ny
93 Gy
88 Tb
Zc
Pe
87 So
85 Bp
Ny
80 Bp
Kg
64 Gy
30 Fk
74 Db
79 Bp
81 Se
90 Sz
37 Bp
Vp
57 Gy
Kg
82 Bp
85 Sz
69 Vp
Fk
48 Bp

Gy 60 Bp

Hivatalos címünk
1. A BDSZ-nek, elnöksé gé nek, adminisztrációjának szá nt
kü ldeményeiteket a BDSZ Hűvösvölgyi Dokumentációs
Helyi Szervezete címére kü ldjétek:
Horá nyi Má rton (Ph 83)
H 2083 Solymá r, Terstyá nszky u. 10.
tel.: 30/964-6632, 26/360-810 este (fax is),
vagy kapcsolattartó : Má tyá snéVatamá ny Gabriella
(A munkavégzése helye: 1026 Budapest Szilá gyi E. fasor 65. I/4. Itt
személyesen is, postai úton is elérhetitek. Munkarendje szerint
munkanapokon á ltalá ban 9-12 ó rá ig á ll rendelkezésetekre.)

tel.: 1/356-1972 – fax: 1/202-3348
e-mail: marci@auditservice.hu
vagy: matyasne@audituniverzum.hu

2. A Hírlevé llel és az Almanachhal kapcsolatos kü ldeményeiteket (címvá ltozá st!), kérem, közvetlenül nekem kü ldjétek:
Dr. Kö nyves Tó th Ká lmá n (Ph 47)
H-1103 Budapest, Salamon u. 11/b
Tel.: 1/262-5071; e-mail: drktk@freemail.hu

A * - gal jelö ltek ö ná lló jogi személyiségű egyesü letek. – [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 Béla (Ph 61)
BDSZ Dé lkelet-magyarországi Szervezete [Dm]
6791 Szeged, Bará tsá g u. 2/a
62/460-288
Atlasz Henrik (Ph 52)
BDSZ Egri (Heves megyei) Szervezete [He]
3300 Eger, Hadnagy u. 11.
36/310-441
Dr. Hanis Béla (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 Fővároskörnyé ki Szervezete [Fk]
1211 Budapest, Kossuth L. u. 24. 8/35.
1/277-2186
Ková cs Dezső (Cs 51)
*BENCÉ S DIÁ KOK Győri Egyesü lete [Gy]
9022 Győr, Széchényi tér 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, Béla kirá ly krt. 20. I.2.
34/334-973
Domnanovich Tamá s (Kg 49)
BDSZ Kőszegi Iskolaszervezete [Kg]
9730 Kőszeg, Bajcsy-Zs. u. 19.
94/360-223
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
BDSZ Nyíregyházi Szervezete [Ny}
4400 Nyíregyhá za, Tompa M. út 17. fszt. 2.
42/316-812
Gondos Lajos (Ph 57)
*BENCÉ S DIÁ KOK Pé csi Egyesü lete [Pe]
7621 Pécs, Perczel M. u. 35.
72/233-999
Há bel Já nos (Ph 82)
BDSZ Piliscsabai Szervezete [Pp]
1125 Budapest, Má tyá s kirá ly út 47.
1/466-7615
Dr. Maró th Mikló s (Ph 61)
BDSZ Somogyi Szervezete [Sm]
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 163.
82/577-020, 70/332-8577
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 Pécsvá rad, Plébá nia
30/574-836
Antal Géza sac. (Ph 66)
7100 Szekszá rd, Kőrö si Csoma Sá ndor u. 32.
74/314-364, 20/423-517 ü gyv. e.: Endrődi Istvá n (Ph 63)
BDSZ Váci Szervezete [Vác]
2600 Vá c, Gerle u. 26.
27/313-072
Laczus Géza (Ph 58)
*BENCÉ S DIÁ KOK Veszpré m Megyei Egyesü lete [Vp]
8200 Veszprém, Varga u. 4/c
88/425-933, 401-366 este Bischof Péter (Ph 75)
BDSZ Hűvösvölgyi Dokumentációs Helyi Szervezet [HD]
2083 Solymá r, Terstyá nszky u. 10.
30/964-6632, 26/360-810 este (fax is) Horá nyi Má rton (Ph 83)
1/356-1972 – Fax: 1/202-3348 Má tyá sné Vatamá ny Gabriella
e-mail: marci@auditservice.hu, matyasne@audituniversum.hu
Kiadja a Bencés Diá kszö vetség, felelős Faber Mikló s, a BDSZ elnö ke.
Szerkesztőbizottság:
Deli Gergely, Feiszt Gyö rgy, Krá mli Péter, Szikora Jó zsef,
olvasó - és technikai szerkesztő: dr. Kö nyves Tó th Ká lmá n,
főszerkesztő: dr. Scherer Norbert
Nyomta a Komp Nyomda, Budapest, XIII. Tel.: 329-7655

