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„Képes-e a magyar érzékeny áldozattételre? Sokat tenni, s keveset látszani, előállni, s mégis
másnak engedni az elsőséget; legtöbbet áldozni, s legkisebb köszönetet se várni; szívben
hordani a honért buzgó vért, s ne csak ajkon pengetni a hiú szót! „(Pesti Por és Sár)
A Benyus házaspár képes volt erre évtizedeken keresztül, mert aki a családért, gyermekeiért
áldozza életét az a Honért, Magyarországért áldozta életét. Helyes-e itt használni azt a szót,
hogy „áldozza életét” ? Tíz gyermeket felnevelni, taníttatni, megtartani a római katolikus
vallásban, figyelni, egyengetni életútjukat, 37 unoka fejlődését is nyomon követni öröm,
győzelem vagy áldozat.? Krisztus urunk élete áldozat, de ez az áldozat kétezer éve örömünk
forrása.
Benyus Sándor mondja magáról, hogy igazi szécsényi. Így igaz Szécsényben született, ott
nevelkedett, ott kezdte iskoláit, majd az esztergomi ferences gimnáziumban folytatta, ott
érettségizett. Hat gyermekes családból származik.
Felesége Anna, Boross Anna, szintén hat gyermekes családban nőtt fel. Hamar egymásra
találtak. Egyik meghatározó közös nevezőjük a zene szeretete és művelése. Ezt oltották
gyermekeikbe is, példátlan sikerrel. Sándor életének nagy részét az Állami Hangverseny
Zenekarnál, majd a Zenemű Kiadónál töltötte. Anna egymás után 11 gyermeknek adott életet
igy „főfoglalkozású” édesanyává vált.
Nem véletlen, hogy az Egyetemi Templom közösségébe vezetett a család útja, ahol Dauner
János atya, szalézi szerzetes működött és alapította meg a ma is létező Don Bosco Ének-és
zenekart. A zenekarban 10 Benyus gyermek zenélt, apjuk Sándor pedig menedzselte a
Társaságot.
A gyermekek ugyanis valamennyien zenei pályára léptek és vannak ma is. Tíz diplomás
zenész egy családból testvérként, és sikeres pályát futnak be. Megtalálhatók a Magyar Állami
Operaházban, a Danubia Zenekarban. Zeneiskolai igazgatók és tanárok. Az ifjabb Sándor
Dauner atya örökébe lépett és ma is irányítja a Don Bosco nevét viselő több mint kétszáz tagú
ének és zenekart.
A család önálló kamaraegyüttest alkot és rendszeres fellépéseikkel szereznek örömöt
templomokban, karitatív rendezvényeken, színházakban, hangversenytermekben itthon és
külhonban egyaránt.
A Meghívóban azt írtuk 38 unoka. Talán eltévesztettem? Amikor ezt a rendezvényt
szerveztük 36 volt, azóta megszületett a 37. Talán nem is tévedtem, Biztos hogy hamarosan
érkezik az az új családtag.
Most átadjuk a Széchenyi Társaság Diját és egy Oklevelet, melynek szövege szerint Benyus
Sándor és felesége a magyar és keresztény szellemben évtizedek óta összetartott nagycsaládot
gr. Széchenyi István szellemi örökségének folytatásaként értékeli.

Isten éltesse a Benyus Családot és a Családok Évében Isten éltesse valamennyi magyar
családot!

