Deli Gergely, BDSZ főtitkár köszöntője a BDSZ-ALUMNI 2017. évi pannonhalmi találkozóján
Tisztelt Főapát Úr, kedves diáktársak, tisztelt ünneplő közönség!
Mai találkozónk mottója a híd múlt, jelen és jövő között. Ahhoz, hogy hidat építhessünk, tudnunk kell, hogy
miből álljon ez a híd, hogy mi köt össze bennünket, hogy mi az a különleges, csak ránk jellemző kötelék, amely
összeköti múlt, jelen és jövő bencés diákjait. Mert ugyan mi közös van bennünk, akiknek csak hetente egyszer
volt meleg vizünk mosakodásra, és bennünk, akik nyafogunk, ha elment az ingyen wifi? Mi közös van bennünk
antikommunistákban, és bennünk, akik csak azért tudjuk, ki volt Gerő Ernő, mert az ország egyik legjobb
gimnáziumába jártunk? Mi közös van bennünk, akik az elnyomó rendszer által megbélyegezve csak a miskolci
kohómérnök szakra juthattunk be az egyetemre, és bennünk, akik Brüsszelben kortárs táncot tanulhattunk?
Mi közös van bennünk, akik nem juthattunk ki még Bécsbe sem, és bennünk, akik az osztálykiránduláson
Rómába vagy Spanyolországba utazhattunk? Mi közös van bennünk, akik nyugatra migráltunk, és bennünk,
akik migránsokat láttunk vendégül a kollégiumban? Mi közös van bennünk, akik bepanaszoltuk alma
materünket az ombudsmannál, és bennünk, akik a politikai rezsim tiltása ellenére titokban összejártunk volt
prefektusunkkal? Mi közös van bennünk, akiknek Söveges Dávid atya tanította az irodalmat, és bennünk,
akiknek Varga Mátyás atya? Mi közös van bennünk, akik kívülről tudjuk Cicero Verres elleni vádbeszédét, és
bennünk, akik latinnak hangzó szavakkal már csak a Harry Potter könyvekben találkoztunk? Mi közös van
bennünk, akiknek tetszik az új bazilika, és bennünk, akiknek nem tetszik?
Kedves Diáktársaim! Ne legyenek illúzióink. Bennünk semmi közös nincs. Nincs olyan különleges erő, ami csak
ránk jellemzően összekötne bennünket. Az, hogy mi mindannyian futottunk annak idején a lányok után, nem
különleges, mert minden serdülő fiúra jellemző. Közös, katolikus hitünk sem csak ránk vonatkozó, különleges
kötelék, hiszen az minden hívő emberre jellemző. Egyetlen dolgot tudok említeni, amely összeköthet
bennünket, és amely csak a mienk, pannonhalmi diákoké. Ezt az egyetlen erőt fejezi ki a Bencés Diákszövetség
jelmondata: Pax et Gaudium! Béke és Öröm! A mi közös békénk nem kierőszakolt, nyers erőn és üzleti
érdeken nyugvó béke, mint a Pax Romana. A mi békénk csak a közös elöljárónk döntésébe szeretettel történő
belenyugvás békéje lehet. A mi örömünk pedig nem a vágykielégítés, az anyagi siker vagy akár az erkölcsi
elismerés. A mi örömünk csakis a ránk kiszabott feladatok örömteli elfogadása lehet. És ekkor rögtön
világosan megértjük, hogy jelmondatunk, a Pax et Gaudium, a béke és öröm, nem két különböző dolog,
hanem egyetlen, minket létrehozó, megtartó és üdvözítő erő, mégpedig az Isten akaratába történő örömteli
belenyugvás békéje. Ez a béke nem kompromisszumokból, hanem alázatos lemondásokból áll. Ez az öröm
nem kívülről, hanem belülről jön. Békés örömünk egyetlen forrása megnyugvás Isten akaratában, saját
akaratunktól, akaratosságunktól való megszabadulás révén.
Kedves idősebb diáktársaim! Fogadjatok el bennünket, fiatalokat, bármennyire is különbözünk tőletek.
Kedves fiatalabb diáktársaim! Fontoljátok meg, hogy sohasem lesztek igazán boldogok, ha állandóan az
önmegvalósítással foglalkoztok, és nem tapasztaljátok meg az elöljárónk akaratába történő belenyugvás
békés örömét. Csak ez a békés öröm, az alázatos feladatelvállalás békés öröme tehet minket, pannonhalmi
diákokat különlegessé. És hát természetesen ezt nem kaptuk meg automatikusan a zöld érettségi
bizonyítvánnyal. Ezért minden nap, mindannyiunknak 12 évestől 112 éves korig meg kell küzdenünk. Kezdjük
először azzal, hogy békés örömmel elfogadjuk az itt élő közösség döntését, hogy miképp alakítja át a bazilikát,
vagy hogy elfogadjuk, miként szervezi és valósítja meg gyermekeink és unokáink oktatását. Folytassuk azzal,
hogy szabadidőnkkel, anyagi eszközeinkkel támogatjuk a most itt élő közösség és elöljárója döntéseit.
Kedves Diáktársaim! Mint látjátok feladatunk, a híd építése múlt, jelen és jövő között roppant egyszerű. Csak
imádkoznunk és dolgoznunk kell. Köszönöm, hogy meghallgattatok! Pax et Gaudium!
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