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A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE
Magyar laikus boldoggá avatása: 2003. március 23.
Batthyá ny-Strattmann Lá szló 1870. októ ber 28-án Magyarországon, Dunakilitiben született, az egyik legismertebb nemesi
családbó l. Ő sei között államfé rfiak, püspökök, hadvezé rek voltak. Nagyobb testvé ré vel 1879-ben a jezsuita atyák kalksburgi
kollé giumába küldté k, majd tanulmányait a jezsuitáknál
Kalocsá n folytatta. 1890-ben é rettsé gizett Ungváron. É rettsé gi
után a bé csi egyetemen asztroló giát, földművelé st, filozó fiát
é s ké miát tanult. 25 é ves korában határozta el, hogy beiratkozik az orvosi szakra, ahol 1900-ban szerzett laure át általános orvosi szakon. Közben megismerte Coreth Má ria Teresia
grófnőt, akivel 1898. november 10-é n kötött házasságot.
Házasságuk minden szempontbó l boldog volt. Tizenhárom
gyermekük született, az első 1900-ban, az utolsó 1918-ban.
Már 1901-ben Köpcsé nyben (Kittsee) saját költsé gé n modernül felszerelt kó rházat hozott lé tre. Minden nap 80–100
beteget látott el. 1920-ban a trianoni bé ke miatt, amikor
Nyugatmagyarország egy ré szé t Köpcsé nnyel együtt Ausztriához csatolták, Körmenden, a családi birtokon telepedett le,
ahol a kasté ly egyik szárnyában megalapította második kó rházát. Időközben a szemgyó gyászatban specializáló dott. A
szegé nyek orvosa lett. Nem csak a betegsé get gyó gyította
meg, hanem a testből é s lé lekből álló emberen segített.
1931. január 21-é n tizenné gy hó napig tartó betegsé g után
halt meg a szentsé g híré ben, Bé csben, szenvedé seiben egyesülve a keresztre feszített Krisztussal. A családi sírboltban,
Né metújváron (Güssing) temetté k el.
Boldoggá avatási eljárását 1944-ben a bé csi egyházmegye
indította el. A körülmé nyek miatt fé lbeszakadt ügyet 1987-ben
az eisentadti egyházmegye vette át, majd csatlakozott hozzá a
szombathelyi egyházmegye. Az ügy posztulátorai (azaz a
felperes ró mai ké pviselője) a ró mai Pápai Magyar Egyházi

Hatodik Mária-zarándoklatunk
Mátraverebé ly– Szentkú t
kegyhelyen lesz
2003. március 29-é n
Sokaknak talán nem ismert, ugyanakkor
sokak gondolatvilágában tudott, hogy a
BDSZ Mária-kongregáció ját hat é vvel ezelőtt Asztrik főapát, püspök úr Csobánkán indította útjára. Azó ta minden é vben
találkoznak a BDSZ-tagok é s családtagjaik hazánk egy-egy Mária-kegyhelyé n.
Így köszöntöttük a Szűzanyát é s ké rtük
segítsé gé t Máriapó cson, Celldömölkön,
Sopronban é s Petőfiszállás-Szentkúton.
A zarándoklatokat minden esetben az
é rintett területi szervezeteink vezetői é s
tagjai szervezté k é s ké szítetté k elő.
Az ez é vi zarándoklatunkat az egri, a
váci é s a szentendrei szervezeteink
szervezik é s patronálják. Bővebb információ, program, utazás:
lá sd a 11. lapon.

Inté zet rektorai voltak. Az eljárásban az első nagy lé pé s, az
eré nyek hősies gyakorlására vonatkozó dekré tum kihirdeté se,
1992-ben volt. Ekkor dr. Ternyá k Csaba (Gy 72) győri bencé s
öregdiák volt a rektor é s posztulátor. A befejező lé pé st pedig,
2002. július 5-é n, a csodás gyó gyulásra vonatkozó dekré tum
kihirdeté se jelentette.
Az új boldog lelkisé gé t a boldoggá avatás alkalmával ké szülő összeállítás így jellemzi: „É letszentsé ge kialakulásában é s
fejlődé sé ben fontos szerepet játszott a jezsuita, a ferences é s
a bencé s szellem befolyása. A jezsuitá któl sajátította el a
vallás iránt való intellektuális é rdeklődé st, é lt benne Szent
Ferenc derűs kedé lye, egyszerűsé ge, é s a bencé sektől tanulta liturgikus műveltsé gé t.”
Büszké k lehetünk arra, hogy 2003. március 23-án né gy egyházi szemé ly mellett egy magyar laikus lesz az ötödik boldoggá avatott. Adjon biztatást mindnyájunknak az elkötelezett
Krisztusköveté sre, arra, hogy laikuské nt, é rtelmisé giké nt megtaláljuk feladatunkat é s helyünket a magyar Egyházban. A
Bencé s Diákszövetsé g tagjaiké nt külön is büszké k lehetünk
arra, hogy az új boldog lelkisé gé ben meghatározó volt az a
bencé s liturgikus lelkisé g, amelyre a bencé s gimnáziumok
tanárai mindig nevelté k diákjaikat. Vé gül a boldoggá avatáskor gondoljunk arra is: az ügy posztulátorai, akiknek nem
kevé s munkájába került, hogy ezt a napot megé lhetjük, a
Diákszövetsé g tagjai.
A leendő boldog szemé lyé ről é s a boldoggá avatásró l lásd.
www.katolikus.hu/batthyany. A boldoggá avatásra belé pők
igé nyelhetők: pmiroma@freemail.hu.
Dr. Né meth Lá szló (Ptl 74) posztulátor
a ró mai Pápai Magyar Inté zet rektora

Szent Benedek napja:
március 21.
Idé n tavasszal is – hagyományainkhoz
híven lehetőleg ismé t közössé gben – ünnepeljük meg rendalapító Szent Benedek atyánk ünnepé t. A közös ünneplé s
lehetősé gé ről a helyi területi szervezetek
vezetőitől ké rjetek felvilágosítást!
Budapesten
a közös szentmise szokott mó don
a Fő utcai kapucinus templomban
(I. ker. Fő u. 32.)
2003. március 21-é n
este 18.00 órakor lesz.
Ké rjük, ki-ki saját szervezeté vel, de
miné l többen, vegyetek ré szt az együttes
ünneplé sben!
A BDSZ elnö ksé ge

Országos
bencé sdiák-találkozó
Pannonhalmán
– 2003. május 31. –
Mind a bencé s (öreg)diákokat, mind családtagjaikat, barátaikat, a testvé r-diákszövetsé gek ké pviselőit várjuk-várják
szeretettel Pannonhalmán a közös liturgiára a bazilikába (11 ó rakor), a szokásos virsliebé dre, a baráti találkozó ra.
Találkozó nk díszvendé ge dr. Vizy E.
Szilveszter (Bp 55) diáktársunk, a MTA
elnöke lesz.
2003. május 31-é n, szombaton külön
autó busz indul Győrből Pannonhalmára é s vissza, csatlakozva a budapesti
Keleti pályaudvarró l reggel 8.05-kor induló soproni–szombathelyi helyjegymentes gyorsvonathoz. Az autó busz költsé ge: 650 Ft/fő. Előre jelentkezni kell
Kiss Elemé r Vilmos (Bp 39) barátunknál;
üzenetrögzítős telefonja: 06/1/316-0180.
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Szulpic atya (Kg 28)
Szomorúan olvastam, hogy meghalt Szulpic atya. Annak idejé n, elsőben, tanárunk volt Pannonhalmán, az 1965/66-os tané vben az ipari rajz – egyfajta ábrázoló geometria – elnevezé sű
tantárgyat tanította nekünk. Noha ezt a nem nagyon sokra
tartott tárgyat oktatta, az a szó beszé d járta ró la, hogy korábban, a háború előtt, egyetemen tanított. Az viszont biztos,
hogy eredeti egyé nisé g volt, számomra a ré givágású bencé s
tanár megtestesítője. Mindig rövid hajjal, legtöbbször kopaszra
borotvált fejjel járt, az ó rákon zordon arckifejezé ssel é s – való ban azon a – jellegzetes mé ly hangon magyarázott. Mindezzel
pedig szöges ellenté tben állt az a visszafojtott jó kedv, amely
ott játszott a szemé ben é s ott bujkált a szája sarkában. (Ebben nagyon hasonlított Szabolcs atyá ra, aki pedig matematikát tanított nekünk é s ezidőtájt a gimnázium rektora is volt.)
Szulpic atyát akkoriban meglehetősen öregnek gondoltuk,
pedig – visszaszámolva – mé g csak 56 é ves volt. Az idő múlt,
ő viszont nem változott. Kortalan maradt, nekem legal ább is
sokáig úgy tűnt. Utoljára 2000-ben láttam a május vé gi találkozó napján, Pannonhalmán. A Diákotthon kapuja előtt állt, beszé lgetve ré gi tanítványaival.
Ekkor már 90 é ves elmúlt, nagyon töré kenynek
látszott, de a szemé ben mé g mindig ott volt a
ré gi jó kedv. Ő a legöregebb bencé s Pannonhalmán, mondta.
Van ró la egy fé nyké pem, az 1984. é vi találkozó nkon ké szült. Ide csatolom.
Szalay Miklós (Ph 69)

Dr. Vité z Tamás (Bp 40) bú csú ztatása
Kedves Tamá s! Szeretett osztá lytá rsunk, aranyos bará tunk!
Szomorú ez a mai nap, mert az egyé bké nt oly vidámhangulatú találkozó nkat most itt, hamvaidat körülvé ve tartjuk. S ha
gyarló földi szemeinkkel Té ged nem látunk, nem is láthatunk,
ám szívünk é rzi, hogy lé lekben most is itt vagy közöttünk.
Elgondolkoztató – legalább is é n úgy é rzem é s vé lem –,
hogy az egyetemi é vek (pedig akkor már felnőtt fiatalemberek
voltunk) emlé kezetünkben szinte összezsugorodnak időtartamukban, s legfeljebb né hány professzorra, egyetemi kollé gánkra emlé kezünk. Nem így az időben bár távolabbi gimnáziumi nyolc é v, melynek esemé nyei oly elevenen é lnek bennünk, mintha tegnap törté ntek volna. Következik ez elsősorban abbó l, hogy nyolc é ven keresztül együtt é ltünk nemcsak
dé lelőtt az iskolapadban, hanem egé sz nap, napnyugtáig „a
mi Pál utcai grundunkon” a Rigó utcai dohányraktárnak, a
„Dohi”-nak az udvarán.
Tomikám, amire itt most visszaemlé kezem, mintha tegnap
törté nt volna. Fociztunk, é s kirúgták ké t fogamat. Te kísé rté l el
a Mária utcai klinikára, de haza is elkísé rté l, hogy megvigasztald miattam síró é desanyámat. Ez voltál Te, Tamás, az igazi
barát, örömben is, bajban is egyaránt. S ilyen voltál, ilyen maradtál egé sz é letedben, valamennyi osztálytársad számára.
Gondoskodtál az osztálytalálkozó k összehívásáró l. Á llandó
kapcsolatot tartottál örömben, bajban, betegsé gben egyaránt
minden osztálytársaddal. S akik közülünk meghaltak, figyelemmel kísé rted családjuk é leté t, segítetted őket. S dolgod
akkor is tetted, amikor é leted utolsó szakában oly sok fájdalom kínozott Té ged magadat is.
Barátaim! É n úgy hiszem é s való ban hiszem, hogy halála
után az arra é rdemes ismé t vé gigé lheti azokat az esemé nyeket, amelyekhez földi é leté nek szé p emlé kei fűzté k. Talán
láttátok színházban, talán olvastátok Thornton Wilder színművé t, a „Mi kis városunk”-at. A színdarab utolsó felvonásában a
szülé sben meghalt fiatalasszony újbó l vé gigé lheti é lete egy
boldog napját, fiatal lányké nti születé snapját.
E jelenetre visszagondolva hiszem é n, hogy a túlvilágon ott
van a budapesti bencé s gimnáziumban 1940-ben é rettsé gizett
osztálynak a tanterme, tanárainkkal, é s az é gi osztályban
helyetfoglaló már meghalt diáktársainkkal. S ott, Tamásunk
belé p az é gi osztály ajtaján. Brunner Emőd úr, osztályfőnökünk üdvözli, valahogy így: „Köszönöm, Tamás! Jó l helyettesí-
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tetté l é vtizedeken keresztül. Mé g van né hány üres hely a
padokban. Ü lj le, pihend ki magadat a földi é let sok-sok
küzdelme, fájdalma, szenvedé se után. Pihend ki magadat.”
S mi mondjuk vele együtt: Nyugodjál bé ké ben!
Laudetur Jesus Christus!
Dr. Ká roly Istvá n (Bp 40)
A beszé det vité z Ké thelÿ Má tyá s (Bp 40) barátunk küldte el.
Ugyanakkor bejelentette, hogy Tamá s utó djaké nt most őt bízták meg osztálytársai a földi ügyek inté zé sé vel. – (A szerk.)

Együtt örvendünk é s gratulálunk!
Legutó bbi hírlevelünk nyomdába adása ó ta a következő diáktársak megtisztelteté sé ről szereztünk tudomást:
Dr. Alpá r Já nos (So 44) Amerikában é lő szemé szprofesszor
barátunkat a Semmelweis Egyetem 2002. november 9- é n
díszdoktorává (Dr. h.c.) avatta.
Dr. Boromisza Tibor (Eg 45) 2003. február 8-án 50 é ves
kimagasló szakmai-tudományos tevé kenysé gé é rt a közúti
szakma legmagasabb é letmű elismeré sé t, az Arany
Mé rföldkő díjat vette át ünnepé lyes körülmé nyek között a
Budapest Kongresszusi Központban.
Dr. Fehé r Já nos (Gy 52) májspecialista orvosprofesszor barátunkat szülőfaluja, Győrújbarát díszpolgárává választotta.
Fü lö p Ká lmá n (Gy 41) diáktársunk a rangos Fé nyes Szabolcsdíjat vette át, é lete munkássága elismeré seké nt. A 2000.
decemberi hírlevelünkben közöltük egy mé ltán híres dalát
(Ave Maria, kottával), alább idé zünk* akkori levelé ből, ezzel megköszönjük neki ismert-szeretett ballagónótá nkat is.
Dr. Gereben Istvá n (So 41) diáktársunknak 70. születé snapja
alkalmábó l Gö ncz Á rpá d volt köztársasági elnök javaslatára Má dl Ferenc államfő a Magyar Kö ztá rsasá gi É rdemrend
kö zé pkeresztjé t adományozta. – (Az 1999. é vi Almanachban kö zö ltü k „Ó ceniai utazá saim” c. írá sá t. – A szerk.)
Jaczó Győző (Ptl 58) barátunk, ugyancsak február 8-án a
Kongresszusi Központban, nyugalomba vonulása alkalmábó l vehette át az Arany Mé rföldkő-díjat
Dr. Kubinszky Mihá ly (Bp 45) diáktársunk Sopron város díszpolgára lett.
Dr. Ré dly Elemé r (Ph 53) atya 2002. november 21-é n Szent
Gellé rt-díjat kapott. A díj odaíté lé sé vel több mint harmincé ves munkásságát, a kateké zis mó dszertanának kidolgozására é s a katekizmus szerkeszté sé re irányuló erőfeszíté seit ismerte el a Magyar Katolikus P üspöki Kar.
Spolarich Já nos (Bp 44) vegyé szmé rnök barátunk megkapta
aranydiplomáját.
Tü ske József (Gy 63) atya Lenti város é s vonzáskörzete hité leté nek magas szintű ellátásáé rt, az ifjúság nevelé sé ben
kifejtett tevé kenysé gé nek elismeré seké ppen a Kerka-parti
települé s önkormé nyzatátó l Pro Urbe kitünteté st kapott. A
ré dicsi születé sű Tüske Jó zsef barátunk több mint egy
é vtizede teljesít szolgálatot Lentiben.
A 2002. őszi választások után polgármesterek:
Fukszberger Imre (Gy 78) Csehimindszenten,
Illé s Ferenc (Ph 63) Kakasdon,
Nógrá di Lá szló (Ph 66) Lentiben,
Samu Lá szló (Ph 69) Ravazdon,
Vincze Tibor (Gy 84) Zalaapátiban é s
Virá g Miklós (Ph 71) Sárkeresztúron.
Isten á ldá sa kísé rje tová bbi é leteteket, munká tokat is!
A BDSZ elnö ksé ge
* Ré szlet Fü lö p Ká lmá n barátunk 2000. nyarán írt levelé ből:
„Több mint 40 é ve é lek csak az írásbó l. Eddig 34 zené sjáté k,
musical stb. premierjé t é lhettem meg. Ezenkívül több sanzon,
kuplé é s slágerem vált ismertté . Hogy ne feledjem, bevallom,
1941-ben az é rettsé gi előtt ké t hé ttel verseskötetem jelent
meg, é s az Elmegyek, elmegyek dallamára osztályfőnököm
felké ré sé re az általam írt szövegekre ballagtunk. A felejthetetlen gimista é veink emlé ke miatt hosszú é vek ó ta már nem
csak 5 é vente, hanem minden é vben találkozunk.”
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Kedves Barátunk!
Most, amikor ké szíted a 2002. é vi SZJA, illetve társasági adó bevallásodat, ismé t ké rjük segítsé gedet: támogasd a Főapátság cé lkitűzé seit azzal, hogy adó d 1%-át a Szent Márton Alapítványnak ajánlod fel.
A SZJA-ró l rendelkező többször mó dosított 1995. é vi CXVII.
törvé ny szerint Te határozhatod meg, hogy szemé lyi
jövedelemadód 1+1%-a milyen cé lt szolgáljon.
Adó d első 1%-ával közhasznú társadalmi szervezetet támogathatsz, a másik 1%-ot valamelyik egyház ré szé re adhatod.
Tisztelettel ké rünk, hogy szemé lyi jövedelemadód első
1%-ával a Főapátság cé lkitűzé seit támogasd.
A Bábolna Rt. hozta lé tre 1990-ben a Pannonhalmi Főapátság „oktató -nevelő, nemzeti kultúrát é s az euró pai é rté keket
ápoló küldeté se támogatására” a Szent Márton Alapítványt. Az
alapítvány mindenben megfelel a törvé nyi követelmé nyeknek,
é s kurató riuma garancia arra, hogy a befizetett összeg a fenti
cé lkitűzé sre fordíttatik.
Támogatásoddal lehetővé teszed lelkipásztori szolgálatunkat
egyházmegyé nkben, oktató é s nevelő munkánkat gimnáziumainkban é s főiskolánkon, szociális tevé kenysé günket
öregotthonainkban.
Amikor tehát adó bevallásodat ké szíted – ha cé lkitűzé seinkkel egyeté rtesz – a nyilatkozaton a
Szent Márton Alapítvány 18606292-1-08 adószámát
tüntesd fel!
A Magyar Katolikus Püspöki Kar felhívásához társulva minden katolikusnak keresztelt embert k é rünk, hogy szemé lyi
jövedelemadója másik 1%-ával támogassa a magyarországi
Katolikus Egyház cé lkitűzé seit.
Ké rünk, hogy a második rendelkező nyilatkozaton a
Magyar Katolikus Egyház 0011 technikai számát
tüntesd fel.
Támogatásodat hálásan köszönjük.
Pannonhalma, 2003. január 27.
Dr. Vá rszegi Asztrik OSB sk.
főapát
Felsoroljuk né hány alapítvány adó számát, ezekből kedvünkre válogathatunk adónk első 1%-ával való támogatásra.
18606292-1-08 Szent Márton Alapítvány (Bencé s rend)
18052040-1-43 Szent Benedek Kulturális Alapítvány (BDSZ, a
budapesti Szent Benedek iskola javára)
19113007-1-08 Budincsevits Alapítvány (Pannonhalmi Bencé s
Gimnázium javára)
18083086-1-41 É pítsünk Együtt Alapítvány (Szt. Benedek Á ltalános
Iskola é s Gimnázium, Budapest)
19150402-1-11 Freskó Alapítvány (Esztergomi Gimnázium)
19115944-1-08 Acsay Ferenc Alapítvány (Győri szervezet)
18955242-1-20 Bencé s Szellemisé gé rt Alapítvány (Keszthelyi szervezet)
19111902-1-08 Soproni Bencé s Ház Alapítvány (Sopron)
18535442-2-08 „Szent Benedek” Idősek Háza Alapítvány (Sopron)
19248099-1-18 Bencé s Közössé g é s Diákárvák Alapítvány
(Szombathelyi területi szervezet)
18917884-1-19 Kereszté ny Szülők Alapítványa a Veszpré m Megyei
Diákoké rt (Veszpré mi szervezet)
18790342-1-15 A kereszté ny Ifjúságé rt, a Jövőé rt Alapítvány
(Nyíregyháza)
18792038-1-15 Szent Imre Katolikus Alapítvány (Nyíregyháza)
19636027-2-13 Katolikus Egyetemi Alapítvány (PPKE)
19666275-1-43 Magyar Karitász Alapítvány
18064632-1-41 Katolikus Központi Alapítvány
18041411-1-43 Szellemi Sé rült Testvé reinké rt Alapítvány
A második 1% felajánlásához a Magyar Katolikus Egyház technikai
száma: 0011.

Ké rjük, tagdíjatokat (aktívak: 2500 Ft/é v, nyugdíjasok: 300 Ft/é v,
75 é v felett: nem ké rü nk, de megkö szö njü k), ha nem területi
szervezetetekné l rendezitek, csekkszámlánkra fizessé tek be.
Írjátok rá a címzé steken lé vő nyolcjegyű egyé ni azonosító tokat, iskolátokat é s az é rettsé gi é vé t. Csekkszámlaszámunk:
10403356– 33500155– 00000000 Bencé s Diákszövetsé g
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Kedves Diáktársak é s bencé s kötődé sű
Barátaim (ideé rtve a bencé s atyákat is) !
Akik 2002-ben a Magyar Testnevelé si Egyetem Támogató
Köre Alapítvány-on keresztül támogatták Ré kási tanár úr utazását é s mé g nem közölté k az alapítvánnyal adó azonosító
jelüket (vagy adó számukat) é s címüket, azok mielőbb tegyé k
meg a nemes@mail.hupe.hu címre küldött levé lben, mert
különben az alapítvány nem tudja kiállítani ré szükre az igazolásokat az adó bevalláshoz.
Ü dvözlettel: Né meth Szilá rd (Ph 81)

Nagyobb adományt küldtek
Legutó bb azon barátaink áldozatké szsé gé t köszöntük meg,
akik 2002.01.01-től 2002.06.20-ig nagyobb (legalább 5000 Ftos) adományt küldtek. Most azoknak mondunk köszönetet,
akik azóta 2002.12.31-ig tetté k ezt. Kereken 625 ezer forintot
kaptunk tőlük. Isten fizesse meg! – Az elnö ksé g
Né v
Alex László dr.
Andró nyi Balázs
Aurer Gábor dr.
Bábiczky Jó zsef
Babics László
Barda István
Bíró Vilmos dr.
Boros László
Bujda Mikló s
Büdi Ferenc
Csenár Márton dr.
Csillag Kristó f
Csurgay Á rpád dr.
Czapáry Mikló s
Dely Dezső
Eggenhofer Tamás dr.
Emődi Sándor dr.
Erb Ottó Valé r
É rseki Gábor
Farkas Gé za dr.
Farkas Gyula dr. (2x)
Filiczky István dr.
Fonai Tibor
Gotthárd Dezső
Hajdú Jó zsef dr.
Halmos Pál dr.
Hauzer György
Horváth Pál
Ifi Ferenc dr.
Juhász Ferenc
Kámán Attila dr.
Karosi Imre
Ké ri Gyula
Kiss G. Barnabás
Koczor László
Koloszár Jó zsef
Koltai Jenő dr.
Kontor Elemé r dr.
Kovács Attila dr.
Kovács János
Kovordányi Krisztián
Künnle Tamás
Laborcz Iván dr.
Láng István

Iskola
Ph 55
Ph 89
Bp 51
Ph 57
Ph 55
Ph 64
Bp 43
Kg 77
Ph 78
Cs 54
Ph 47
Ph 65
Ptl
Gy 50
Gy 66
Ph 78
So 44
Gy 83
Ph 75
Ph 55
Bp 34
Gy 67
Gy 70
Gy 66
Ph 65
Kg 43
Ph 82
Ph 69
Ph 78
Gy 71
Ko 38
Ph 63
Gy 62
So 46
Gy 83
Gy 92
Ph 91
Ph 58
Bp 37
Ph 81

Né v
Lei Attila dr.
Lewis Royes
(Udvarnoki Lajos)
Ligeti Angelus OFM
Lőrincz György dr.
Magyar Sándor
Magyaros Ferenc
Marosy György dr.
Maró t János
Mé száros Jó zsef
Molnár Gábor
Morvay Imre Pio OH
Nagy Jó zsef dr. sac.
Nagygyőry Szilveszter
Né meth István
Né meth Jó zsef dr.
Novák Pé ter
Papp László
Pinté r Gábor
Pongrácz Jó zsef
Ponory Victor
Pozsgai Jenő dr.
Prugberger Emil dr.
Pulsfort Edwárd
Sarló s Gé za dr.
Schmidt Lajos dr.
Scitovszky Tamás
Simon Ferenc dr.
Simon Mikló s dr.
Sprincsics Lajos
Stipsicz István
Suskó Mihály dr.
Szelestei Gábor dr.
Szentirmai István dr.
Sztankovszky Ervin
Szuchentrunk Jó zsef
Tímár Bé la
Torbágyi Zoltán
Tó th Szabolcs
Tó th Zsolt dr.
Tölgyesi Zoltán
Tringer László dr.
Varga László dr. sac.
Völgyi Balázs dr.

Iskola
Ph 84
Ko 41
Ph 73
Ph 65
Ph 85
Ph 74
Gy 73
Ph 76
Ph 66
Ph 89
Gy 58
Ph 60
Ph 65
Ph 61
Ph 88
Gy 96
Gy 74
Gy 92
Ph 69
Bp 40
Ph 67
Ph 57
Ph 81
Kg 36
Bp 38
Bp 44
Gy 68
Ph 80
Ph 89
Ph 56
Ph 81
Ph 88
Bp 50
Ph 73
Gy 51
Ph 57
Ph 75
Ph 66
Ph 86
Ph 88
Ph 57
Gy 70
Ph 89

Hivatalos címünk
MINDEN nekünk (azaz a BDSZ-nek, elnöksé gé nek, adminisztráció jának stb.) szánt küldemé nyeteket ide küldjé tek:
BDSZ Hűvösvölgyi Dokumentációs Helyi Szervezete
2083 Solymár, Terstyánszky u. 10.
Horá nyi Má rton (Ph 83): 30/964-6632, 26/360-810 (fax is)
Bogná r Melinda ügyvivő: 1/391-1413 (fax is)
e-mail: auditkft@mail.datanet.hu
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A Bencé s Diákok Győri Egyesülete
2002/03. sz. körlevé l
Kedves Diá ktá rsaink! Szeretettel é s tisztelettel köszöntünk
Benneteket, kegyelemteljes kar ácsonyi ünnepeket, boldog új
esztendőt é s jó egé szsé get kívánunk Mindnyájatoknak.
Az é v vé ge közeledté vel szokásunk szerint tájé koztatást
küldünk a 2002. II. fé lé vi terveink vé grehajtásáró l, né hány fontos esemé nyről é s a jövő é v első felé nek feladatairó l.
1. A 2002. II. fé lé v tervei az alábbiak szerint való sultak meg:
Szeptember 18-án dr. Cs. Varga Istvá n (Gy 64) irodalomtörté né sz egyetemi tanár mutatta be Adóssá gtö rleszté s című új
könyvé t.
Októ ber 4-é n zarándokúton vettünk ré szt Esztergomban,
Mindszenty József hercegprímás sírjánál.
Októ ber 16-án Bá nhegyi Miksa bencé s szerzetes, a pannonhalmi főapátság főlevé ltárosa A bencé sek Magyarorszá gon című befejező előadását hallgattuk meg.
November 13-án Varga Lá szló (Gy 66) törté nelemtanár, volt
győri bencé s diák tartott előadást Szé chenyi Istvá n é s kora
címmel A magyarsá g sorsfordulói című sorozatában.
2. A 2002. é vi gazdálkodásunk é rté kelé sé t jövő é v február
16-án (vasárnap) 9 ó rakor kezdődő beszámoló közgyűlé s
során ré szletesen ismertetjük. Elöljáró ban annyit, hogy bevé teleink é s kiadásaink egyensúlyban vannak, a 2003-ra átmenő
pé nzmaradványunk a tervezett szerint alakul.
3. Működé sünk folyamatosságát a Jedlik teremben heti 2-3
alkalommal való jelenlé tünkkel, ill. az elnöksé gi ülé sek havonké nti é s szüksé g szerinti megtartásával igyekszünk biztosítani.
4. 2002. november 30-án ré szt vettünk a Bencé s
Diákszövetsé g küldöttgyűlé sé n Budapesten.
– Tájé koztatunk Benneteket, hogy dönté s született a BDSZ
Segé lyalap lé trehozásáró l. Ennek alapján segé lyben ré szesülhet mindenki, aki a BDSZ aktív tagja, az aktív tag házastársa,
gyermeke, volt aktív tag eseté n a házastárs, illetve a gyermek.
A segé lyalap a súlyos helyzetű, leginkább rászorultak segítsé gé re kíván lenni jelentős összeggel, az anyagi korlátokon
belül. Ké rünk Benneteket, ha tudomást szereztek rászoruló
diáktársró l (ill. családjáró l), segé lyezé sé vel kapcsolatban forduljatok hozzánk az ismert információ s csatornákon.
– Tájé koztatunk továbbá arró l, hogy egyesü letü nk tagjai
egyben a Bencé s Diá kszö vetsé g tagjai is, é s itteni tagdíjfizeté sükkel a BDSZ iránti ilyenirányú kötelezettsé güket is teljesítik. E tekintetben az elmúlt időszakban – egyezteté si hiányosságokbó l eredően – kettőssé g mutatkozott, é s a tagdíjfizeté si felszó lítások ké tszeresen is postázásra kerülhettek.
Ezt elkerülendő, 2003 januárjában a BDSZ ügyvezetőivel a
befizeté sekre kerülő tagdíjak egymás közötti felosztását,
egyesü letü nk mű kö dőké pessé gé nek biztosítá sá ra is tekintettel, szabályozni fogjuk. A megállapodásró l a ké sőbbiekben a
tagságot tájé koztatjuk. – (Lá sd mé g: a 9. lapon! – A szerk.)
5. Fontos információk
a) Banki költsé geink csökkenté se miatt bankot változtattunk,
ezé rt bankszámlaszámunk megváltozott. Ké rjük, hogy a
ré gi, 10403356-33500502-00000000 sz ámlaszámú csekken
2003. január 1. után semmit (tagdíjat, támogatást) ne adjatok
fel ré szünkre.
Ú j bankszámlaszámunk: 58600283-11108308
(Halászi Takaré kszövetkezet Győr belvárosi fió kja). Ezután a
küldött csekkjeinken már ez a számlaszám szerepel.
b) Telefonszámaink nem változtak, minden körlevelünk,
leveleink fejlé ce tartalmazza azokat. Ezek a következők:
Dr. Tamasits Ernő (Gy 55) elnök: 06/96/310-156, 317-148;
Balogh Gyula (Ph 54) titkár: 06/96/324-682, 30/852-6340; a
bencé s gimnázium Jedlik terme: 06/96/550-844:
c) A Jedlik teremben lé vő helyünkön kedden é s pé nteken
14 órától 15 óráig tartunk ügyeletet. Ilyenkor szeretettel
várjuk mindazokat, akik szeretné nek közületek az internettel
vagy e-mail-levelezé ssel ismerkedni.
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d) A tagdíjfizeté si kötelezettsé g jelenlegi mé rté ke: aktiv
tagok eseté n 2500.– Ft/é v, nyugdíjasoknál 500.– Ft/é v.
Diákoktó l, bencé s szerzetesektől é s 75 é v felettiektől nem
ké rünk tagdíjat, de ha anyagi lehetősé getek engedi, köszönettel elfogadjuk. Ké rjük, hogy egyesületünk folyamatos,
zavartalan működé sé nek biztosítása é rdeké ben a tagdíjakat
é vente rendszeresen é s mielőbb fizeté ssé tek be.
e) Akinek lehetősé ge engedi, figyelje Internet honlapunkat
(www.czuczor.osb/diakegy), melyen már tetszőleges gyakorisággal pontosított tudó sításokkal, cikkekkel, inform áció kkal
szeretné nk ellátni az é rdeklődőket. Ké rjük, vegyetek ré szt
HONLAPUNK szerkeszté sé ben is.
f) Fontosnak tartjuk egyesületünk fiatal korosztályból
való növekedé sé t. Munkálkodjatok Ti is e cé l elé ré se
é rdeké ben.
Kö szö njü k, hogy tá mogattá tok Egyesü letü nk mű kö dé sé t a
2002. esztendőben, é s ugyanezt ké rjü k Tőletek a jö vőben is.
2003. első fé lé vi munkaterv
A Budapesten működő Győriek Baráti Köre ké ré sé re 2003
első fé l é vé ben dr. Tamasits Ernő (Gy 84) elnökünk
előadást tart a bencé s rend é s iskolánk 200., ill. 375.
é vforduló inak 2002. é vi győri megemlé kezé seiről. A
rendezvé ny helyé t é s időpontját az előadó egyezteti
dr. Jordá n Lá szlóval (Gy 36), a budapestiek elnöké vel.
01.15. (szerda) 17 óra – Szabadegyetemi előadás-sorozatunk
kereté ben Juhá sz Lá szló (Gy 53) volt bencé s diáktársunk
tart előadást a most megjelenő Má tyá s Kirá ly Bé csben
című könyvé nek bemutatása kapcsán, majd – ezt követően – a II. vilá ghá ború utá ni magyarorszá gi kereszté nyü ldö zé s té maköré ből Pogá nyvilá g Magyarorszá gon című könyve alapján a gimnázium Ró mer Fló ris termé ben.
02.16. (vasárnap) 9 óra (a 8 ó rás szentmise után) – A 2002.
é vvel kapcsolatos beszámoló közgyűlé s a gimnázium
Ró mer Fló ris termé ben.
03.19. (szerda) 17 óra – Szabadegyetemi előadás-sorozatunk
kereté ben Varga Lá szló (Gy 66) törté nelemtanár folytatja
előadás-sorozatát A magyarsá g sorsfordulói címmel a
gimnázium Ró mer Fló ris termé ben.
04.02. (szerda) 17 óra – Szabadegyetemi előadás-sorozatunk
kereté ben dr. Sulyok Elemé r pannonhalmi bencé s szerzetes előadása Teremté stö rté net – termé szettudomá ny címmel a gimnázium Ró mer Fló ris termé ben.
05.17. (szombat) 16 óra: A Liszt Ferenc Zeneiskolá val közös
rendezé sben a Zeneiskola nö vendé keinek é vzá ró hangversenyé t tartjuk a gimnázium dísztermé ben. Vezé nyel
Róth József zenekarvezető.
05.24. – A gimnázium igazgató ságával közös rendezé sben az
immár hagyománnyá nemesedett összevont é rettsé gi
találkozónk, külön kiadásra kerülő rendezé si terv szerint.
05.31. – A szokásos bencé sdiák-találkozó Pannonhalmán.
Találkozó nk díszvendé ge dr. Vizy E. Szilveszter (Bp 55)
diáktársunk, a MTA elnöke lesz. – 2003. május 31-é n,
szombaton külön autó busz indul Győrből Pannonhalmára é s vissza, csatlakozva a budapesti Keleti pályaudvarró l
reggel 8.05-kor induló soproni–szombathelyi helyjegymentes gyorsvonathoz. Előzetes jelentkezé s szüksé ges Kiss
Elemé r Vilmos (Bp 39) barátunknál; üzenetrögzítős telefonja: 06/1/316-0180. Az autó busz költsé ge: 650 Ft/fő.
Minden rendezvé nyünkre szeretettel várunk Mindnyájatokat!
Kelt Győrött, 2002. december 11-é n.
Balogh Gyula (Ph 54)
titkár

Dr. Tamasits Ernő(Gy 55)
elnök

A Bencé s Diákok Pé csi Egyesülete
A volt bencé s diákok havonta az első szerdán 19 órakor
jönnek össze Pé csett, a Zárdatemplom hittantermé ben.
(Tudósítónktól)
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Bencé s beszé lgeté sek
A Beszé lgeté sek fel akarja hívni figyelmünket azokra az emberekre, akik talán é ppen mellettünk ültek az iskolapadban, é s
egykor jó l ismertük vagy ismerhettük volna őket, de ma már csak a televízió bó l vagy az újságokon keresztül hallhatunk ró luk.
Pé ldamutatásuk, emberi tartásuk, elé rt eredmé nyeik alapjan alkalmasak arra, hogy minduntalan figyelmeztessenek benn ünket
azokra az é rté kekre, amelyeket közös Alma Materunkbó l hoztunk magunkkal.
Deli Gergely (Ph 98)

Aki emlé kezik: Jankovics Marcell (Ph 59)
Az interjú 2002. október 29-é n a Pannonia Filmstú dióban ké szü lt. A beszé lgeté st a Medium Pro Educatione Kö zhasznú
Alapítvá ny ké t kurá tora folytatta az ismert animá torral, bencé s
ö regdiá kkal. (A kö zö lt szö veg erőteljesen rö vidített vá ltozat)
– Mié rt Pannonhalmá t vá lasztotta iskolá já ul, é ppen 1955ben, zavaros időkben, mikor ez a vá lasztá s korá ntsem lehetett
egyszerű ?
Apám börtönben volt, é s abban az időben a deklasszált
családok járatták oda gyerekeiket. Anyám nem lakott Budapesten, mert kitelepítettek bennünket, é s nem kapott engedé lyt a visszaté ré sre. É rden lakott egyik só goránál, nővé rem
követsé gi cselé dké nt dolgozott, é n nagyanyámmal laktam,
imádott nagyné né mmel együtt. Ő k hárman neveltek. Anyámnak az volt a vé lemé nye, nem jó , ha egy fiút csak nők nevelnek, é s nincs egyetlen fé rfi sem a környezeté ben. Ez közrejátszott abban, hogy Pannonhalmára kerültem, noha anyám
evangé likus volt, é n reverzálissal lettem katolikus. A felv é teli
vizsgán aztán így majdnem puskáznom kellett, bár ministráltam né ha a krisztinavárosi templomban, de hittantud ásom
elé g szűkös volt. Igazábó l nem voltam vallásos nevelteté sű.
É rdekes, hogy a Toldi Gimnáziumba is felvé teliztem, ahol Antall József lett volna az osztályfőnököm. Az ottani fiúkkal is,
akik azó ta már nem fiúk, mé g mindig tartom a kapcsolatot,
hiszen együtt nevelkedtünk, eleve a barátaim voltak, úgyhogy
é n ebből a szempontbó l kettős kötődé sű vagyok.
– Voltak-e taná rai, akik meghatá rozónak bizonyultak az
é leté ben?
Ezt így nem tudom megmondani, de voltak tan árok, akiket
nagyon kedveltem, másokat pedig kevé sbé , mé gis befolyásolták az é letem. Alapvetően humán é rdeklődé sű voltam, vagyok, mé gis nagyon kedveltem Szulpic atyát, aki matematikát
tanított. Kizáró lag az ő kedvé é rt tanultam a matematikát, szinte magolva, mert ilyen absztrakt dolgokhoz nem igaz án volt
é rzé kem. A fizikát sokkal jobban szerettem, ké zzel fogható bbnak tűnt. Pozitívan hatott rám Edgá r, a latintanárom, valamint
Gelá z atya, a bioló giatanárom. Nagyon megkönnyíti az ember
é leté t, ha rátalál egy tanárra é s tantárgyra, amelyet megszerethet. Törté nt egyszer, hogy nem volt kedvem bioló giát tanulni, pedig röpdolgozatot írtunk a sejtek felé píté sé ből, nem is
nagyon tudtam semmit. De megmentett az utols ó ké rdé s, ahol
a patások rendjé t kellett felosztani. Nagyon szerettem Kittenberger Ká lmá nt, Szé ché nyi Zsigmondot, é jjel-nappal vadászé lmé nyeiket olvastam. Így leírtam az összes gazellát é s antilopot, pé ldák tucatjait. Geláz atya, mivel rendkívül jó ságos
volt, ötöst adott aztán. Tiszteltem Oros atyát is, bár ő fé lelmetes figura volt, ha kijött a sodrábó l akár 25 pofont is ki tudott
osztani fegyelmezé ské nt; ez, sajnos, ma már nem tűrhető!
A törté nelmet Csóka Lajos tanította, roppant é lmé nyszerűen.
A 30. é s a 40. é rettsé gi találkozó nkon ő fogadott bennünket,
é s bejárta velünk legelső törté nelemó ránk színhelyé t: a levé ltárat. Megmutatta az alapító levelet, é ppúgy mint sok-sok é ve,
14 é ves korunkban. Mé g idé tlenkedé seimre is emlé kezett.
Vanyó Tihamé rral is jó viszonyt tudtam kialakítani, mert
egyik könyvé hez é n ké szítettem az illusztráció kat. Abban az
időben volt egy ilyen funkció m Pannonhalmán, mindent tele
kellett festegetnem. A WC-ajtó kon a „faliújság” alapvető díszíté sé t, a „kisbolt” díszes takaró papírjait is é n ké szítettem.
Hozzá kell tennem, hogy szabadelvű ember vagyok, nem
szoktam azonnal eljátszani a töké letes alkalmazkodó t, é s ennek mindenkor hangot is adtam. J ó né hány kalamajka volt
ebből. Hogy vé gül soha nem volt komoly baj ezekből, Ková ts

Arisztidnek köszönhetem, aki angolt tanított nekünk. A gimnázium alapításában is szerepet játszott, a Jeges-termi tabló n is
látható . Apámmal cellatárs volt a börtönben, együtt is szabadultak. Apám egyszer vé rt is adott neki, így engem ő vé rtestvé ré nek nevezett. Ő volt számomra a megtestesült szerzeteseszmé ny, a közé pkor tisztalelkű embere.
Pannonhalmán megtanítottak tanulni, megtanították, hogy jó
dolog tanulni. Sokkal többet tanultunk ahhoz ké pest, amit ma
kell tudni, pé ldául csak memoriterben tízszer annyit. A másik
pedig, hogy a kinti világhoz ké pest állandó an alternatívát adtak. Korosztályunk kettős nevelé sben ré szesült: egyré szt ott
volt a külső propagandista nevelé s é s volt a való ság. Ezek önmagukban is ellentmondtak egym ásnak. Ehhez járult az otthoni kontradikció , ennek rendszerezett é s dokumentált formáját
Pannonhalmán kaptuk meg. Ez többletműveltsé get is jelentett,
de azt hiszem, a legfontosabb a szisztematikus é let, a dönté si
ké pessé g arra, hogy é rdemes valamiről lemondani é s helyette
a munkát választani. Nagyon szeretek dolgozni. É n voltam az
egyetlen, aki nem jutottam be az egyetemre az oszt álybó l, a
Pannó nia Filmstúdió hoz kerültem. Hamar rájöttem, hogy a
szó rakozás kettőből áll: munkábó l é s a lányokbó l, a munkába
beleé rtve az olvasást é s a művelődé st is. Moziba é s színházba is úgy mentem, hogy gyűjteni megyek, nem kikapcsol ó dni.
– Hogyan é lté k meg ’56-ot a gimná ziumban?
Ez különös histó ria, borzasztó an rosszul voltunk tájé koztatva, é n december 10-é n jöttem haza. Emlé kszem, valaki azt
mondta, mit zsibongtok itt, mikor ké t kommunista banda veri
egymá st. Ő k tájé kozottak voltak, tudták, hogy elkezdődött valami, mi azonban csak a rádió t hallgattuk, a sajtó alig jutott el
hozzánk. A rádió ban állandó an az Egmont-nyitá ny ment, időnké nt híreket mondtak, é s mindannyian é reztük, hogy kimaradtunk valamiből – teljesen odavoltunk ettől –; a faluban volt egy
kis ünnepsé g, az egé sz iskola levonult, ott azt skandáltuk,
hogy ’minden orosz menjen haza, é ljen a haza’. Egyik osztálytársamat ké sőbb nagyon megverté k, azt hitte, lehet mé g
olyat mondani ’56 októ bere után, hogy ’Ká dá r fussá ’.
November 4-e után nagyon komoly disszidálás indult meg,
sokan elmentek, főleg a ré gi arisztokráciábó l, ezé rt kapuőrsé get kellett állítani. Bennem is felmerült a gondolat, de apám
akkor szabadult, a börtönben megütötte a guta, é s könyörgött,
hogy ne menjek. A nővé rem é s az apai ágró l mindenki elment.
Másik sokkoló é lmé ny, hogy márciusban jött egy különítmé ny, páncé lautó kra, gé págyukra emlé kszem; körülvetté k az
é pületet, é s lőállásokat vettek fel, magyar é s orosz katonák
vegyesen. Itt té nyleg kiderült, az orosz azt hiszi, hogy Szuez
mellett van, a fülem hallatára beszé lté k. Betereltek mindenkit
a moziba, szemé lyi motozás volt, egyenké nt engedtek el minket, közben az egé sz házat átkutatták. A fió komban találtak
egy Kossuth-címert, alján fekete gyászszalaggal, ezt letörté k.
Pannonhalmának már a háború alatt kialakult a ’híre’. Sö veges atyát is elvitté k, verseket találtak a matracában. De a magyar pufajkások előszeretettel beszé lgettek velünk, szé tszedtek é s megmutattak egy ké zigránátot – gyerekeket ez é rdekel.
– Mi indította arra, hogy animá tor legyen?
Gyermekkorombó l származik ez a dolog, é n voltam a csodagyerek a családban, ez genetikai adottság. Anyai nagybátyám
é s nagyné né m is művé szeti főiskolát vé gzett, a pé lda tehát
megvolt, bár egyikük sem csinált karriert. É n viszont nagyon
ambició zus ember voltam, vinni akartam valamire. Gimn ázium
után segé dmunkás voltam, ez teljesen remé nytelennek tűnt.
Sokan nem tudták levetni ezt a remé nytelensé get az é n korosztályombó l, mert ez nem könnyű. Isteni csoda, hogy a Pannó niához kerültem, bár előtte soha nem gondoltam, hogy
rajzfilmes leszek. Ké tszer é píté sznek jelentkeztem, é s ré gé sz
lett volna az igazi vágyam. Ez utó bbi teljesült, mert nevezhet-
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jük szellemi ré gé szetnek is azt, amivel ma foglalkozom, a
filmjeim is javaré szt ilyenek. Tehát találkozott a pálya azzal az
ambíció val, ami engem fűtött. Bár itt kapaszkodnom kellett,
mindig szerencsé m volt az újabb é s újabb lé pcsőfokoknál.
Moltke szerint tartó s szerencsé je csak tehetsé ges embernek
lehet, ez mindig megnyugtat.
– Minek tartja magá t?
Lehetne sorolni a szakmákat, de egyiknek se tartom magam
igazán; mindig az a legfontosabb, amit é ppen csinálok. Ha
megké rdeznek, mit írjanak a nevem alá a TV-ben, azt mondom, semmit. Többet é r, ha a nevemről tudnak azonosítani.
– Milyennek tartja a nemzeti kultú ra á llapotá t?
Borzasztó an rossznak. Sírni kellene, de ez világjelensé g.
Nem tudunk kiszabadulni abbó l a helyzetből, hogy követő
kultúra lettünk – a kereskedelmi TV-k megvesznek egy külföldi
licenszet, é s úgy megy, ahogy megy (Big Brother). Sajnos ez
dé moni, é s bé nító lag hat a kultúrára.
Most legalább akkora fordulatnak kell bek övetkeznie, mint
amilyet a kereszté nysé g produkált, amikor egy másik hatalmas kultúra vé gó ráján megjelent. Most a Ró mai Birodalom
hanyatlásához hasonlítunk, é s a fordulathoz akkora erő kell,
hogy ezt mi, magyarok nem tehetjük meg, bár a remé nyt soha
nem szabad feladni. Ahogy a Ró mai Birodalom egy eldugott
sarkában meg tudott születni a kereszté nysé g, úgy mié rt ne
lehetne a helyszín most Magyarország. Ebben kell remé nykedni é s ezen kell munkálkodni. Számomra Keresztelő Szent
Já nos a pé lda: hirdetni kell. Már az is borzasztó jó volna, ha
é rezné m, hogy az idők terhesek, é s szülnek valamit.
Mé g az is lehet, hogy az Egyházon kívülről jön a megújulás,
hiszen a zsidó knál is ott volt a Szanhedrin, de a Megváltó nem
innen jött. Voltak azonban olyan idők, mikor az Egyházon
belül indult meg a megújulás: Assisi Szent Ferenc. A világ a
globalitás ré vé n túl van azon, hogy ez csupán a kereszté nyek
problé mája lenne. Ugyanúgy ké rdé s ez az iszlámban is.
– Mit ü zen a mostani é s volt bencé s diá koknak?
Világké pet kell teremtenünk, hiszen felfegyverzettebbek vagyunk, mint általában a többiek, de a műveltsé g é s a munka a
legfontosabb. Tanulják meg a munka szereteté t. A legborzasztó bb, hogy az emberek 90%-a ké nyszerűsé gből dolgozik,
é s alig várja, hogy eldobja a munkát. Nagy nyeremé ny, ha az
ember tuda, miről van szó a világban. A kulturális csatornák is
kulturálatlanok, butítják az embereket, ez ellen csak úgy vé dekezhetünk, ha nem függünk attó l, hogy onnan mit kapunk.
Mé g egy fontos dolog: a szelektálás ké pessé ge: tudni, mi a
fontos é s mi nem, tudni kell dönteni, é s tudni kell visszatalálni
a helyes útra, ha az ember rosszul döntött.
– Kö szö njü k a beszé lgeté st!
Az interjút Kemé ny Gá bor é s Komá romi Zsolt (mindketten
Ph 98) ké szítette.

Mié rt sír a Jé zus kiscsizmája? *
Hát világos! Mert nincs neki.
Tessé k ké rem figyelni: itt költé szet van jelen. Nem a Jé zus
sír, akinek nincs kiscsizmája, a kiscsizma sír, mert ő nincs.
Nincs, é s nem is melegítheti Jé zuskát – pedig de szeretné !
Hogy is mondja a nó ta? Mondjuk mi is vé gig, dalolgassuk
vé gig.
Sír a Jé zus kiscsizmá ja, sír a kö dmö ne.
Á zik-fá zik, megveszi az Isten hidege.
Hogyha volna kiscsizmá m, Jé zuská nak od’adná m!
Bá rá nybőrős kö dmö nké mmel jól betakarná m.
Amint látja az olvasó , ez kupolás szerkezetű, az újabb
típusú né pdalok közül való , de a tonalitása százszázalé kos
pentaton, ősi, Á zsiábó l hozott, ötfokú skála.
/ do re mi szo la szo mi re / do re do ,szo ,la /
/ do re mi szo la szo mi re / do re do ,szo ,la /
/ szo szo la szo mi la szo / szo szo la szo mi re do /
/ do re mi szo la szo mi re / do re do ,szo ,la /
Mondhatnánk, hogy itt ké t né pdal-é pítkezé si forma keveredik. Azé rt olyan szé p. A kevert fajtájú emberek a legszebbek az é n szememnek: a fé lvé rek, fé lné gerek, fé lcigányok,
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fé lzsidó k. Mert ők szerelemgyerekek, a tolerancia gyermekei.
Ne mondjátok, hogy a pogromok, az asszonyokat meggyal ázó
durva katonák, a fajgyűlölők gyermekei, akik tudatosan be
akarják mocskolni az idegen fajtájút, ne mondjátok, hogy a
gyűlölet gyermekei!
Ne tapossatok bele, ké rlek, az illúzió mba, ne vegyé tek el a
hitemet, legalább most, karácsony táján ne!
Figyeljük inkább együtt, mit mond a nó tájával ez a kis
parasztgyerek december vé gé n itt, a jeges Kárpát-medencé ben. Nincsen kiscsizmája, nincsen ködmönké je, ázik-fázik,
megveszi az Isten hidege őt is; hát tudja, milyen az. Olyan ő
is, mint Jé zuska, aki, szegé nyke, szinte ázik-fázik, szinte
megveszi őt is az Isten hidege (mert azt nem tudja ez a kis
kárpát-medencei magyar gyerek, itt é szakon, hogy odalenn, a
júdeai Betlehemben bár szinte hideg vagyon így december
vé gé n, annyira hideg azé rt nincs, mint itt, Magyarföldön,
szerencsé re). Csak azt tudja, hogyha volna kiscsizm ája,
Jé zuskának od’adná, báránybőrös ködmönké jé vel (hogyha
volna, mert, persze, az szinte nincs) jó l betakarná. Mié rt is ne!
Ha eddig kibírta így, azt a kis időt már csak kihúzza valahogy
tavaszig… Ne fázzon ott az a gyermek, aki, majd ha megnő,
azt fogja pró fé tálni, hogy nem új törvé nyt tenni jött, hanem
betölteni a ré git. Azt, ami már meg vagyon írva a Tó rában,
Mó zes III. könyvé ben, annak 19-ik fejezete 18-ik versé ben,
hogy: Szeresd felebará todat, mint tennen magadat, hogy
annak a sok buta zsidó nak újra a fejé be vé sse, ha már
elfelejtette volna, hogy az Úr legfontosabb parancsa ez, mert
ebben benne foglaltatik a többi mind. É s hogy fé lreé rté s ne
essé k, hozzáteszi mé g: Minden ember a te felebará tod! Hát
ezt tudja, hogyne tudná, ösztönösen tudja; ahogy a puli is
tudja a dolgát, é s összetereli a juhokat: így tudja a kis magyar
pásztorfiúcska a szeretet ősi törvé nyé t, ezé rt adná oda a
kiscsizmáját is, ködmönké jé t is, hogyha vó na, csak hát,
persze, nincs neki. Nekem erről szó l a karácsonyi időszak
hatvanhat é ve, é s erről fog szó lni már halálomig. LEGYETEK
JÓ K, HA TUDTOK!
Kerté sz Á kos
* Utánközlé s a Né pszabadság 1999. január 2-i számábó l.

A hatalom egyszerűsé ge
Ha akarom a madárdalban,
napsüté sben vagy karácsonyi hó ban
meglá tom a halált,
a beteg szomorúságot;
né ha a pocsolyában, hajlé ktalanok
piszkában, mocsokban
meglá tom az arcod,
a szé tté pett disznó húsban
majdani gyermekem mosoly át,
más ágyában cé da testedet,
más szemé ben a barát mosolyát,
más ágyé kában az é n szerelmemet.
Akkor üres vagyok és hatalmas.
Abé rt Já nos (Ph 98)

Kedves Diáktársaink!
Bizonyára é rtesültetek, hogy a bencé s iskolákban frissen vé gzett diákokat támogató alapítványt hoztunk lé tre. A sikeres é s
eredmé nyes működé s é rdeké ben szeretné nk megké rni Benneteket, hogy Alapítványunk címé re küldjé tek el adataitokat,
elé rhetősé geteket, beosztásotokat, esetleges ké rdé seiteket é s
ötleteiteket. Ké rjük, szó ljatok ismerős volt diáktársaitoknak is!
Mi 1998-ban végeztünk Pannonhalmá n, ismerjük a gimnázium utáni indulás nehé zsé geit. A segítsé getekkel könnyebbé
tehetjük a frissen vé gzettek boldogulását a továbbiakban.
A Medium Pro Educatione Kö zhasznú Alapítvá ny
– levé lcíme: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 21. III/4.,
– e-mail címe: proeducatione@freemail.hu,
– kurató riumának elnöke: Kemé ny Gá bor, 06/30/396-8241
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Soproni szervezet
Kedves Diá ktá rsak! PAX ET GAUDIUM! Ezt kívánom mindnyájatoknak é s kedves családtagjaitoknak az újesztendőre.
Kívánom mindnyájunknak, hogy rajtunk keresztül is terjedhessen ez a krisztusi, benedeki b é ke s az innen fakadó öröm
szűkebb é s tágabb környezetünkre.
Decemberi vezetősé gi ülé sünkön áttekintettük gyé ren jött
javaslataitokat é s az előttünk álló feladatokat. Ennek alapján a
következő fé lé vre az alábbi programot állítottuk össze:
Január 16. Dr. Csapody Istvá n (So 48) diáktársunkra emlé kezünk halála é vforduló ján: 9 ó rakor szentmise a Juliáneumban, 16 ó rakor tisztelgé s a sírjánál (gyülekezé s az új temető
ravatalozó jánál).
Január 22. A Magyar Kultúra Napja, melynek helyi rendezvé nyé t hagyományosan a Kálvin Kör é s a Kereszté ny É rtelmisé gi Szövetsé g szervezi. Az idei é vben az előadó Nagy
Gá spá r (Ph 67) Kossuth-díjas költő, bencé s diáktársunk.
Ké rem, hogy a Liszt Ferenc Konferencia é s Kulturális Központban 18 ó rakor kezdődő rendezvé nyen, bencé s jelvé nnyel
a kabáthajtó kánkon, miné l többen vegyünk ré szt.
Február 7-é n 18 ó rakor lesz a JUVENTUS é tteremben a
következó „fehé r-asztalos” találkozó nk, melyre mindenkit szeretettel várunk. Az é ves TAGDÍJAKAT is ekkor lehet befizetni
(2500 Ft/é v, nyugdíjasoknak 75 é ves korig 300 Ft/é v, é s
mindenkinek + 100 Ft helyi költsé gekre). Itt jegyzem meg,
hogy elnöksé günk dönté se szerint, a jobb áttekinthetősé g
é rdeké ben, lehetőleg mindenki itt helyben rendezze tagdíját.
Akik esetleg a központi csekken fizettek, azok szíveskedjenek
ezt nálunk jelezni. A külföldön é lő diáktársak tagdíjait az
elnöksé g továbbra is befizeti, viszont tisztelettel ké rjük, hogy
adományaikkal, az eddigi gyakorlatnak megfelel ően, a Bencé s Ház, illetve az Idősek Háza alapítványokat szíveskedjenek támogatni.
Március 1-é n 10 ó rakor mutatjuk be diáktársainknak az
átadás előtt álló Idősek Házát.
Március 29-é n 10 ó rakor szenteli fel főapát úr a Szent
Benedek Idősek Házát é s nyitja meg a Soproni Múzeumban
azt a kiállítást, amely az egykori ferences-bencé s rendház
feltárásának eredmé nyeit mutatja be.
A hagyományos Mária-zarándoklatnak az időpontja szinté n
má rcius 29. (lá sd: 11. lapon. – Kieg.: a szerk.). Elnöksé günk
felké ré sé re Smuk Já nos (Gy 64) diáktársunk (tel.: 99/321-448)
vállalta ennek helyi szervezé sé t. Ké rjük, hogy akiket é rdekel a
zarándoklat, szíveskedjenek hozzá fordulni!
Á prilis 17– 20, Nagycsütörtök–Húsvé tvasárnap lehetősé g
van arra (korlátozott számban!), hogy a Szent Három Napot
illetve Krisztus feltámadását a pannonhalmi szerzetesi közössé ggel együtt ünnepeljük. Té ríté si költsé ge 6–7000,– Ft/fő.
Akiket ez é rdekel, azok szándé kukat legké sőbb a februá r 7-i
találkozó ig jelezzé k nekem (316-178 vagy Ph. 96/570-100)!
Május 31-é n lesz a hagyományos pannonhalmi találkozó ,
igé ny szerint külön autó buszt indítunk. A ré szvé teli szándé kot
má jus 3-ig ké rem úgyszinté n nekem jelezni.
Kirándulási lehetősé gek a különböző é rdeklődé si köröknek
megfelelően:
1. A tavalyi nagysikerű Jeli Arboré tum-i látogatás megismé tlé se május közepe táján.
2. A szomszé dos Kismarton nevezetessé geit mutatja be
Perlaki Ferenc (So 40) diáktársunk, május 3-án.
Az arboré tum látogatására é s a kismartoni kirándulásra
á prilis 15-ig lehet jelentkezni Rozsonits Istvá nnál (Gy 71, tel.:
06/70/332-4155).
A Mária-zarándoklatra é s az arboré tumi, illetve a kismartoni
kirándulásokra baráti körből is lehet toborozni ré sztvevőket.
3. A bencé s kolostorok sorozatban az egykori pé csvá radi
monostort é s egyúttal pé csi szervezetü nket látogatjuk meg,
egy hé tvé gi 2 napos kirándulás kereté ben, előrelátható lag
jú nius második felé ben. Az é rdeklődők má jus 31-ig jelentkezhetnek dr. Varga Józsefné l (Gy 75, tel.: 99/312-725).
Szeretné nk kis kamarakórust szervezni Á rendá s Gyö rgy
tanár úr vezeté sé vel. Jelentősebb ünnepeinken ez a kis kó rus
láthatná el a szolgálatot a liturgián, bencé sekhez mé ltó
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mó don. Azok jelentkezé sé t várjuk februá r 7-ig, akik egyré szt
szívesen é s elfogadható an é nekelnek, másré szt vállalják az
ezzel kapcsolatos fegyelmezett munk át, pró bákat.
Felhívom szíves figyelmeteket a BENCÉ S HÍRLEVÉ L-re,
mely a Magyar Bencé s Kongregáció é leté ről ad tájé koztatást
negyedé venké nt. Megrendelhető a pannonhalmi perjeli irodánál, 400 Ft/é v (Bediné , 96/570-181).
Tájé koztatásul: Dr. Kubinszky Mihá ly (Bp 45) diáktársunk
Sopron város díszpolgára lett, ehhez ezúttal is tisztelettel gratulálunk! – Elnöksé günk elhunyt diáktársaink özvegyeivel kapcsolat tartását kezdemé nyezte. – A Bencé s Ház Alapítvány
százezer forint támogatást nyújtott hajlé ktalanok, szociálisan
hátrányos helyzetűek megsegíté sé re. – Ré szt vettünk a BDSZ
é ves közgyűlé sé n, ahol szervezetünk húszezer forint működé si támogatást kapott. Nehé z helyzetbe jutott diáktársaink megsegíté sé re a BDSZ Országos Elnöksé ge segé lyalapot nyitott.
Ismé telten ké rem, hogy esetlegesen megváltozott címeteket, telefonszá motokat, valamint e-mail-címeteket jelezzé tek.
Ugyancsak ké rem, hogy a fent jelzett időpontokat é s határidőket szíveskedjetek feljegyezni é s betartani, mert gyakrabban
levelezni, illetve ezek betartása né lkül programjainkat korrekten megszervezni nem áll mó dunkban. Előre is köszönöm!
Támogató együttműködé seteket ké rve é s megköszönve,
szeretettel köszöntelek!
Sopron, 2003. Vízkereszt ünnepé n
Venesz Ernő(Gy–Ph 49)
elnök
Soproni BDSZ-naptár
01.16. – Emlé kezé s Csapody Istvánra
01.22. – Magyar Kultúra Napja
02.07. – „Fehé r-asztalos” találkozó é s jelentkezé s a pannonhalmi nagyhé tre ill. kamarakó rusba
03.01. – Az Idősek Háza bemutatása a tagságnak
03.29. – Az Idősek Háza házszentelé se – A Mária-zarándoklat
04.15. – Jelentkezé s az arboré tumi, ill. kismartoni kirándulásra
04.17– 20. – Szent Három Nap Pannonhalmán
05.03. – Kirándulás Kismartonba é s jelentkezé s a hó vé gi
pannonhalmi találkozó ra. Díszvendé günk dr. Vizy E. Szilveszter (Bp 55) diáktársunk, a MTA elnöke lesz.
Május közepe – Kirándulás a Jeli Arboré tumba
05.31. – BDSZ találkozó Pannonhalmán, díszvendé g: dr. Vizy
E. Szilveszter (Bp 55), a MTA elnöke. – Jelentkezé s a
pé csi kirándulásra
Jú nius vé ge: pé csi kirándulás

KÖ SZÖ NET é s FELHÍVÁ S
Ö römmel é rtesítjük diáktársainkat, hogy rendkívül sikeres

volt a szemé lyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására tett tavalyi felhívásunk. Akció nk ré vé n majd’kilencszázezer, pontosabban 874 235 forinttal gyarapodott a Bencé s Diákszövetsé g
számlája. Az elnöksé g szándé ka szerint az így befolyt
összeget a területi szervezetekhez kívánjuk juttatni, megpezsdítve ezzel szervezeti é letüket.
Tudni kell azonban, hogy a felhasználásnak nagyon szigorú,
a közhasznú szervezetek működé sé vel összefüggő szabályai
vannak. Ezeket a technikai ké rdé seket a területi szervezetek
vezetőivel fogjuk megbeszé lni. Ké rünk Titeket, hogy a jövő é vi
adó bevallásnál is gondoljatok ránk.

Megköszönjük, hogy segítettetek, é s ké rünk,
gondolj most is az 1% felajánlásával
a Bencé s Diákszövetsé gre!
Ké rjük tehát, hogy a 2002. é vi szemé lyi jövedelem bevallásakor adó tok első 1%-ának kedvezmé nyezettjeké nt a Bencé s Diákszövetsé g jelölhetősé ge is jusson eszetekbe.
A boríté kba helyezendő nyilatkozati nyomtatványra (decemberi hírlevelünkkel küldtünk egyet!) az alábbiakat kell ráírni:
Bencé s Diákszövetsé g, adószáma: 19113966-1-08
A nyilatkozatot ne felejtsé tek el aláírni!
A BDSZ elnö ksé ge
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Bácskai szervezet

Budapesti szervezet

Tervezett programunk:
Március 6– 7. 18.30 – Nagyböjti rekollectio Baján, a Szent
Antal-plé bánián
Á prilis 26. 16.00 – A bácskai szervezet találkozó ja a nemesnádudvari Kná b-panzió ban, vendé g Pinté r Ambrus atya
Május 23– 25 – Az 1984-ben Pannonhalmán é rettsé gizett
"A" osztály hagyományos találkozó ja Ó sükösdön.
Vancsura Lá szló (Ph 84)

A hónapok második hé tfőjé n 17 órakor várjuk szeretettel a
volt bencé s diákokat é s é rdeklődő vendé geket a Szent Benedek Iskola dísztermé ben (Budapest, I. ker. Fő utca 30.).

Piliscsabai szervezet
A Bencé s Diákszövetsé g Piliscsabai Szervezete é s a Klotildligeti Ró mai Katolikus Egyházközsé g közös szervezé sé ben
konferenciasorozatot indítunk a 2003. é vben a klotildligeti plé bániatemplomban (Piliscsaba-Klotildliget, Klotild té r 1.)
minden hónap valamelyik szerdáján este 6 órai kezdettel,
szentmise kereté ben.
A sorozat címe: Tanuljunk meg együtt é lni
03.02.05. – Ft. Blankenstein Miklós, az OLI igazgató ja
03.03.05. – Dr. Pucsilovszky József domonkos tartományfőnök
03.04.02. – Dr. Bíró Lá szló püspök, a Központi Szeminárium rektora
03.05.07. – Dr. Vá rszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát
03.06.11. – Dr. Bolberitz Pá l, a PPKE-HTK egyetemi tanára
Mindenkit szeretettel várunk!
P. Kunay Viktor CM Dr. Maróth Miklós (Ph 61) Csíky Gá bor (Ph 69)
plé bános
akadé mikus, elnök
titkár

Kőszegi iskolaszervezet
Iskolaszervezetünk ebben az é vben ünnepli 10 é ves fennállását. 2003. március 29-é n 9.45-kor találkozunk a (volt)
bencé s szé kház előteré ben, majd 10 ó rakor koncelebrált
szentmisé n veszünk ré szt a Jakab (azaz a volt bencé s)
templomban. Ezt követően visszamegyünk a szé kházba, ahol
az ünnepsé g lezajlik. 12 ó rakor szeré ny fogadás lesz, 13
ó rátó l szabad programot biztosítunk a megjelenteknek.
Elsősorban persze a valaha a kőszegi bencé s gimnáziumba
járt diáktársakat hívjuk, de szeretettel hívunk é s várunk
mindenkit, aki ré szt akar venni ünnepünkön a mi örömünkben.
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)

Tolna megyei szervezet
A BDSZ Tolna megyei közössé ge április 14-é n 17 órakor
„Bűnbánat – szenvedé s – feltámadás” gondolatokkal rövid
lelki együttlé tet szervez Antal Gé za (Ph 66) elnökünk, plé bános atya vezeté sé vel Szekszárdon, a belvárosi plé bánia
Wossinsky közössé gi házában. Lelkünk ápolását követően
mó dunk nyílik baráti kapcsolatok é lteté sé re is, nem feledkezve meg testünk fenntartásáró l sem. Szeretettel várunk – igé ny
szerint – családtagjaitokkal együtt. A szervezé s ügyé ben Endrődi Istvá n (Ph 63) ügyvezető elnök diáktársunk kereshető az
esti ó rákban a 74/314-364 é s ismert telefonszámokon. – (ü e.)

Somogy megyei szervezet
2003. é vi tervezett programunk:
Ö sszejöveteleinket negyedé ves gyakorisággal tervezzük.
Tavaszi találkozó Balatonbogláron, március 22 (szombat)
dé lelőtt 10 órakor a Lé gli testvé rek segítsé gé vel, egyben a
Szent Benedek-napot is megünnepeljük. A pontos helyszínt
é s a programot külön meghívó ban közöljük Veletek. Előzetesen annyit, hogy ekkor választjuk meg az új vezetősé get.
Május 31-é n találkozó Pannonhalmán, külön somogyi
programot nem gondoltunk.
Szeptemberben a keszthelyi szervezettel közösen Medjugorje– horvát tengerparti kb. 3–5 napos családos kirándulást
tervezünk, 1 lelki nappal é s 2 nap tengeri tartó zkodással.
Novemberben Márton-nap környé ké n összejövetel Kaposszentbenedeken a kolostorban (már talán hagyományosnak
is lehet nevezni), ekkor bencé s előadó t is meghívunk.
Dr. Antal Lá szló (Ph 73) elnök

03.10. – Czigá ny Gyö rgy (Gy 47): Vers é s zene 60 percben
03.21. 18.00 – A kapucinus templomban (Fő u. 32.) Szent
Benedek-napi szentmise
03.29. – Mária-zarándoklatunk (program, utazás a 11. lapon)
04.14. – Gerzson Pá l (Kg 49): Magyar ké pzőművé szet a XX.
században
05.12. – Dr. Galambos Ireneusz OSB (Bp 38): Bencé sek é s
Burgenland
05.31. – Országos bencé sdiák-találkozó Pannonhalmán. Találkozó nk díszvendé ge dr. Vizy E. Szilveszter (Bp 55) diáktársunk, a MTA elnöke lesz. – 2003. május 31-é n, szombaton külön autó busz indul Győrből Pannonhalmára é s
vissza, csatlakozva a budapesti Keleti pályaudvarró l reggel 8.05-kor induló soproni–szombathelyi helyjegymentes
gyorsvonathoz. Előzetes jelentkezé s szüksé ges Kiss Elemé r Vilmos (Bp 39) barátunknál; üzenetrögzítős telefonja:
06/1/316-0180. Az autó busz költsé ge: 650 Ft/fő.
06.16. – Dr. Harsá nyi Lá szló (Pp 43): Prof. Varga József
(Pp 43) emlé kezete
Ember Ká roly (Bp 51)
1085 Budapest, VIII. Jó zsef krt. 43. tel.: 266-6750

Keszthelyi szervezet
A 7. Keszthelyi Bencé sdiá k Bá l 2003. február 8-án volt Keszthelyen. A jó hangulatú farsangi mulatságon mintegy ötvenen
áldoztak a lucullusi lakoma é s a tánc múló örömeinek. A hajnalig tartó együttlé t ré sztvevőit levé lben köszöntötte – magát
kimentve – Bá nhegyi Miksa OSB atya – a BDSZ Keszthelyzalai szervezeté nek tiszteletbeli elnöke – é s a keszthelyi bálró l
első ízben hiányzó Szalai Bé la (Ph 56) BDSZ főtitkár. A bálon
törté ntekről további ré szletes információ kkal ké szsé gesen
rendelkezé sre áll Krá nitz Ferenc (Ph 60) diáktársunk. – (Sz.B.)

Zártkörű levelezé si lehetősé g (e-mail)
a bencé s diákok ré szé re
A Bencé s Diákszövetsé g beindította tagjai ré szé re az egymás
közti elektronikus levelezé s lehetősé gé t (egyelőre egy ingyenes szerveren!). Felesleges mondanunk, hogy a k özössé gek
egyik legfontosabb összetartó ereje az egymással való folyamatos kapcsolattartás, é s ennek ma ez a leggyorsabb é s
legké nyelmesebb formája. A levelezé si listára felkerült az a
mintegy ké tszáz diáktársunk, akiknek e-mail címé t ismertük.
Aki ma mé g nincs a levelezőlistán é s csatlakozni akar, kö vesse az alá bbi ú tmutatá sban kö zö lteket! Ké rjük, csatlakozzatok
miné l többen. Ha kezdemé nyezé sünk sikeres lesz, akkor sürgősen továbblé pünk a Bencé s Diákszövetsé g tagjai é s a „külvilág” számára egyaránt többfé le lehetősé get é s információ t,
szolgáltatást biztosító saját honlap lé trehozásában.
Szalai Bé la (Ph 58) főtitkár

Ú tmutató

Feliratkozás a levelező listára: Egy üres levé l a
bdsz-subscribe@yahoogroups.com címre
Az erre automatikusan é rkező (angol nyelvű) választ egyszerűen vissza kell küldeni (válasz/reply). Ha nem sikerül, akkor
forduljatok közvetlenül hozzám!
A sikeres feliratkozást követően:
Levé l a tagtársaknak: bdsz@yahoogroups.com
Ha kell, leiratkozás: bdsz-unsubscribe@yahoogroups.com
A levelezőlista zártkörű, tehát csak előzetes ellenőrzé s alapján kerülhet fel valaki a listára, é s levelet is csak a tagok írhatnak egymásnak, külsőknek nem hozzáfé rhető a levelezé s.
A levelezőlistával kapcsolatos bárminemű ké rdé ssel, problé mával, közvetlen listára-vé tellel forduljatok egyenesen hozzám
a következő címen: sasahun1@axelero.hu
Gerencsé r Sá ndor (Ph 83)
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Együttműködé s
a Bencé s Diákok Győri Egyesületé vel
Ré gi közös adó sságát rendezte a Bencé s Diákszövetsé g é s a
Bencé s Diákok Győri Egyesülete a közelmúltban. Sok Győrben lakó diáktársunkat bosszantottuk fel az elmúlt é vekben
való tlan adatokat tartalmazó tagdíj-hátralé kokró l szó ló közlé sekkel. Mint tudjátok, ennek oka az volt, hogy Győrből egyes
csoportosan hozzánk eljuttatott tagdíjak mellől hiányzott a befizető diáktársak né vsora. A ké t egyesület vezetőinek egyezteté sé t követően – nem könnyű feladatké nt – é vekre visszamenően meghatározásra é s nevenké nt jó váírásra kerültek a
befizetők. Nagyon remé ljük, most már nem adunk több okot
az é venké nti tagdíjfizeté si é rtesíté sünkkel jogos kifogásolásra
(remé lve, hogy a kitöltött csekkek olvasható k é s minden
azonosító t tartalmaznak!). Köszönet a munkáé rt Balogh Gyula
(Ph 54) é s Horá nyi Má rton (Ph 83) diáktársainknak!
Megállapodás-közeli helyzetbe kerültünk a jövőt illetően is.
Győri testvé regyesületünk ugyanis javaslatot tett a tagdíjfizeté s jövőbeni rendezé sé re (lásd: Bencé s Diákok Győri Egyesülete 2002/3. sz. körlevele 4. pont 2. francia bekezdé sé t, itt a 4.
lapon). Ez pontosan így nem elfogadható , hiszen „csupán” a
győri egyesületi tagdíj fizeté sé vel nem tekinthetjük teljesítettnek a BDSZ-tagdíj megfizeté sé t, é s nem is köthetünk olyan
megállapodást, amely ennyire lé nyegesen elté rne a már más
területi szervezetekkel kötött (mint pé ldául a Bencé s Diákok
Veszpré m Megyei Egyesületé vel aláírt) megállapodástó l.
Mé gis biztosak vagyunk, hogy közös gondolkodással a közeljövőben ebben a ké rdé sben is bé kessé ges úton találunk megoldást. Sajnos, a szemé lyes találkozó az egyezteté s cé ljábó l –
kedves győri meghívás ellené re, a rendkívül té liesre fordult
időjárás miatt – az é v elejé n elmaradt. Remé ljük, hamarosan
(talán mé g a Hírlevé l ké zhezvé tele előtt!) sor kerül erre is.
Szalai Bé la (Ph 58) főtitkár

Rendszeres baráti összejöveteleink
Az összejöveteleknek alkalmanké nt más-más a programja:
egy-egy előadás, megbeszé lé s, kötetlen együttlé t stb. A ré szletekről a rendező szervezet saját tagjainak pontos é rtesíté st
küld. De a konkré t meghívó tó l függetlenül:
Minden meghirdetett programunkra minden bencé s diákot é s
minden ismerőst szeretettel várunk, függetlenül attól, hogy
melyik területi szervezetünkhöz tartozol, vagy hogy egyáltalán
tagja vagy-e szövetsé günknek.
Pontosabbat: a helyi szervezetek vezetőitől (tel.: a 12. lapon)!
A keszthelyi szervezet: havonta az 1. hé tfőn 18 ó rakor
Keszthelyen a Margaré ta vendé glőben (Bercsé nyi Mikló s
u. 60.); az utolsó vasárnapon pedig Zalaegerszegen
A volt bencé s diákok havonta az 1. szerdán 19 ó rakor jönnek
össze Pé csett, a Zárdatemplom hittantermé ben.
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: július–augusztus kivé telé vel havonta a 2.
hé tfőn 17 ó rakor a Szent Benedek Iskola dísztermé ben,
Budapest, I. ker. Fő u. 30.
„Bencé s sörözé s” Budapesten: Az idős é s fiatal diáktársak
közül már több tucat fő vesz ré szt „egy pohár jó sör
mellett” a havonta tartott összejövetelen, de legalább a
né gyszerese ígé ri kitartó an megjelené sé t a következő alkalomra. Szívesen várjuk minden diáktársunkat, az é rettsé gi é vé től függetlenül. A találkozó k (általában) a hónapok
3. hé tfőjé n – má rcius 17., á prilis 14.(!), má jus 19., jú nius 16. – 19 órá tól kb. 23 órá ig tartanak a Budapest, XI.
Villányi ú t 34. sz. alatti Kisvigadó é tteremben (nagyobb
lé tszám eseté n a külön teremben). Akár fé l ó rára is gyere
el, é s hozd magaddal osztálytársaidat! A „dr. Né meth”
né ven foglalt asztalhoz bátran üljetek le. – (Az elnö ksé g)

2003. március 1. 9.
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„Könyvesház”
Nagy Gá spá r (Ph 67): … nem szabad feledNI… ! – Versek
1956 lá thatatlan emlé kmű vé nek talapzatá ra – Püski, 2002.
Ké zzel írott sorok egy kedves könyv belső címoldalán:
„… ajánlom rovott mú ltam verses é s egyé b dokumentumait; s
lám a múlt, el sem múlt!” Versek. Versek 1956 láthatatlan
emlé kművé nek talapzatára. Az egyé b dokumentumok: né hány
irat a sok közül, amelyeket a Törté neti Hivatal küldött meg a
szerzőnek, né hány fé nymásolat Szigorú an titkos!, Kü lö nö sen
fontos! jelzé ssel. „… burkoltan becsmé rli rendszerünket” – írja
az egyik, belső ellensé ges tevé kenysé gről szó ló jelenté s.
„Alaposan gyanúsítható
ellensé ges író i tevé kenysé g
kifejté sé vel (… ). Tevé kenysé ge (… ) ideoló giai é s kulturális
területen a fellazító politikában nyilvánul meg.” Ó , Istenem, mit
művelté l szegé ny barátom, hogy tehetté l ellensé geset író iul,
hogy lehetté l fellazító kulturális területen, hogy írhattál áldozatokró l, akik „megsé táltatják mé g illegális, pó rázra fogott
gondolataikat a Folyam / partján”, hogyan rímelhetté l gondolatra pó rázt, ellensé geidé rt hálát az Úrnak, honnan láttál a
múltban jövőt, honnan tudtad, hogy „egyszer majd el kell
temetNI”, honnan volt – s honnan van – bátorságod emlé kezni, hol s mikor fogod – fogjuk –, akiket kell, né ven nevezni?
Mikor múlik a múlt, drága barátom, mikor tűnnek el ablakunk
aló l a „szegé nyes alkuvások”, mikor tisztul „az ígé retekkel
megtelt szemek tó csafé nye, s fé nytelen homálya”?
Mikor, barátom, Nagy Gá spá r, költő, mikor? Emlé kszel születő felnőttkorunk adventjé re, hogy mondtuk ott a Hegyen az
esti imában: „Testvé rek, jó zanok legyetek é s vigyázzatok,
mert ellensé gtek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, é s
keresi, hogy kit nyeljen el. Á lljatok neki ellen erős hittel!” Szent
Pé ter apostol levelé vel é rlelődtünk, nem látva mé g, magunkban keresve legfeljebb, a kö rü ljá rót, nem tudva mé g, ki lesz,
aki ó lálkodva megfigyel, nem tudva mé g, hogy majd imádkozunk é rte, mert megé rdemli nagyon, nem tudva mé g, hogy ő
nagyon is tudja, mit cselekszik.
Most a múlt el sem múlt. Most mit írhatnál, barátom, e múltbeli, jelen adventben, most, hamis k é pernyők, torzított hangszó ró k, cinkelt lapok erőteré nek fó kuszpontjában állva ártatlanul, mit írhatnál? Milyen bará tsá gos író i tevé kenysé get folytathatnál? Csatornák é s háló zatok csapdái között milyen á tö lelő
politikát nyilvánítanál? Hol a rendszer, melyet nyíltan magasztalná l? Ugye, barátom, jó zannak kell lennünk? Vigyáznunk
kell, mert ellensé günk körüljár… Ugye, így advent idejé n,
ugye, ilyenkor jó zannak é s é bernek kell lennünk? Ugye, már
közel az a „fé lelmen túli tartomány”, itt ké szül a világra, itt
születik, itt született, itt é l, ugye, örök a nyár, az októ ber, ugye,
örök az a ké tezer é ve kezdődött jövő. Ugye. – (2002. dec.)
Szikora József (Ph 69)

Közé rdekű közlemé nyek
1. 2003. május 31-é n, szombaton külön autó busz indul
Győrből Pannonhalmára é s vissza, csatlakozva a budapesti
Keleti pályaudvarró l reggel 8.05 órakor induló soproni–szombathelyi helyjegymentes gyorsvonathoz. Előzetes jelentkezé s
szüksé ges Kiss Elemé r Vilmos (Bp 39) barátunknál; üzenetrögzítős telefonja: 316-0180. Az autó busz költsé ge: 650 Ft/fő.
2. Egyre több diáktársunk rendelkezik elektronikus postafi ó kkal. Az információ k áramlása bizonyos esetben gyorsabb lehetne, ha e-mail-címeteket a BDSZ nyilvántartása tartalmazná. Ké rünk tehát, hogy vagy területi szervezetetek vezetőin,
vagy más csatornákon át, vagy a pax981@freemail.hu címen
adjátok meg elektronikus postafi ó kotok (e-mail) címé t.
3. Ná nai Lá szló (Eg 46) diáktársunknak lehetősé ge van több
gyó gyfürdő szövetkezeti szállodáiban 2-2 hetet eltölteni (itthon
é s/vagy külföldön). Ezeket azonban nem veszi mind igé nybe,
ezé rt felajánlja, hogy az ő önköltsé gé nek megfizeté sé vel diáktársaink é s/vagy családtagjaik használhassák fel ezeket. Bővebb információ tőle magátó l ké rhető/kapható . Elé rhetősé ge:
2541 Lábatlan, Szabadság u. 11.; tel.: 06/33/461-936,
fax: 06/33/461-175.
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Né v

Jogász-„ki kicsoda?”
Amint azt az augusztusi Hírlevé lben jeleztük, most tesszük
közzé a Bencé s Diákszövetsé g jogi vé gzettsé gű tagjainak
jegyzé ké t. Mivel ez tagnyilvántartásunk é s sok-sok kiegé szítő
szó beli információ alapján ké szült, ez sem lehet hibátlan.
Különösen idősebb diáktársaink eseté ben volt nagyon nehé z a jogi tevé kenysé g egzakt meghatározása, hiszen gyakori
volt a nem egé szen önszándé kbó l törté nt pályaelhagyás (pl.
politikai okokbó l kizárás az ügyvé di kamarábó l). Elné zé st ké rünk ezé rt tőlük, hiszen gyakran csak annyi jelenik most meg
ró luk, hogy „jogász”, vagy „nyugdíjas jogtanácsos”, ami nem
biztos, hogy pontosan tükrözi szakmai é letútjukat.
Aztán vannak olyan diáktársaink is, akik jogi vé gzettsé ggel
valamilyen inté zmé nyné l nem jogi területen, netán első számú
vezetőké nt dolgoztak vagy dolgoznak, hiszen a jogi vé gzettsé g sokfé le feladatra felké szíti az embert. Ezekné l is csak a
„jogász” megnevezé s szerepel.
Ami a százat alig meghaladó lé tszámot illeti, ne feledjük, volt
törté nelmünkben pár é vtized, amikor jogi karra (de bölcsé szkarra is!) egyházi iskolában vé gzetteknek szinte lehetetlen volt
bejutni. De ez már a múlt, hála Istennek, hiszen idé n is közel
fé l tucat bencé s diák fejezi be jogi egyetemen a tanulm ányait.
A segítő szándé kú é szrevé teleket, kiegé szíté seket köszönettel várjuk. Ami pedig a kritikát illeti, ne feledjé tek: Quid
magis alienum ab homine, quam omne tulisse punctum! (A
legjobb magyar fordítás külön jutalma Faber Miklós elnökünkné l é s dr. Kö nyves Tóth Ká lmá n szerkesztő úrnál vehető át.)
Szalai Bé la (Ph 58) főtitkár
Né v

Iskola

Á cs András dr.
Á kos Ró bert dr.

73
43
62
92
81
56
41
52
35
34
34
94
64
38
45
70
34
40
43
43
46
32
78
72
36
25
63
33
41
97
73
34
43
82
45
55
32
75
88
38
85
50
63
83
69
36
34

Gy
Bp
Andor Ferenc dr.
Gy
Andor Szabolcs dr.
Ph
Angyal Ernő dr.
Ph
Á rpásy Endre dr.
Gy
Bakos Károly dr.
Kg
Balogh Bé la dr.
Cs
Bogáthy Ferenc dr.
Gy
Bogdán Tasziló dr.
Bp
Boldvai János dr.
Bp
Bodnár Zoltán dr.
Ph
Born András dr.
Ph
Borsos Ferenc
Gy
Brayer Gyula dr.
Bp
Czakó Károly dr.
Ph
Csíky László dr.
Pp
Csontos Lajos dr.
Bp
Dezsőfi (Gottl) Tivadar dr. Bp
Domonkos Dezső dr.
Gy
Draskovics Tibor dr.
Bp
Duday Gedeon dr.
Bp
Farkas Gé za dr.
Ph
Felcser István dr.
Ph
Fenyőházi Ernő dr.
Bp
Gá briel Lajos dr. senior Kg
Galambos Imre dr.
Ph
Gencsy András dr.
Bp
Goda Mikló s dr.
Gy
Gríniusz Á dá m dr. junior Ph
Hadarics Vilmos dr.
Ph
Hajdú Jó zsef dr.
Bp
Harsányi László dr.
Pp
Hegedűs Balázs dr.
Ph
Hoffmann Ottó dr.
So
Homolya László dr.
Ph
Horváth Kálmán dr.
Gy
Horváth Tivadar dr.
Ph
Ilosvai Gábor dr.
Ph
Iváskó János dr.
Bp
Jaczkó Jó zsef dr.
Ph
Jelfy Ló ránt dr.
Bp
Jeney Iván dr.
Gy
Jeviczki Attila dr.
Ph
Jobbágy Lajos dr.
Ph
Jordán László dr.
Gy
Juba Ferenc dr.
Ko

Helysé g

Foglalkozá s

Szentbalázs
ügyvé d
Budapest, XIV. jogász
Szombathely jogász
Szombathely bíró
Sátoraljaújhely bíró
Győr
jogtanácsos
Dunaújváros
ny. jogtanácsos
Budapest, II.
ügyvé d
Esztergom
ny. jogtanácsos
Budapest, II.
ny. jogtanácsos
Budapest, II.
ny. jogtanácsos
Szé kesfehé rvár ügyvé d
Budapest, III. ügyvé d
Győr
ny. jogtanácsos
Budapest, VIII. jogász
Szikszó
ügyvé d
Budapest, I.
ny. külker. jogász
Budapest, XVI. jogász
Budapest, V. jogász
Győr
ny. jogtanácsos
Budapest, V. ügyvé d
Budapest, IX. jogász
Kaposvár
ügyvé d
Pé cs
közig. jogász
Pé cs
jogász
Szombathely ny. ügyvé d
Budapest, II.
jogtanácsos
Budapest, V. ny. jogtanácsos
Győr
ny. bíró
Budapest, XIII. jogász
Petőháza
jogtanácsos
Budapest, X. ny. jogtanácsos
Budapest, II.
ny. jogtanácsos
Tatabánya
ügyvé d
Sopron
ny. jogtanácsos
Budapest, XII. ny. jogtanácsos
Budapest, II.
jogász, közgazdász
Budapest, XIV. közig. jogász
Esztergom
ügyvé d
Budapest, VIII. jogász
Budapest, VII. közig. jogász
Budapest, XI. jogász
Budapest, XIX. jogtanácsos
Budapest, XVII. ügyvé d
Kecskemé t
ügyvé d
Budapest, XII. ny. jogtanácsos
Komárom
jogász é s orvos

Kajfis László dr.
Kanta Tamás dr.
Kántor Auré l dr.
Kapiller Pé ter dr.
Karászi Gábor dr.
Károly István dr.
Keré nyi Ervin dr.
Kis Norbert dr.
Kotz László dr.
Kovács Endre dr.
Kovács János dr.
Kozma Rikárd dr.
Laborcz Á kos dr.
Laborcz Iván dr.
Lomnici Lajos dr.
Lukács Ferenc dr.
Mé hes Mikló s dr.
Michaletzky Vilmos dr.
Mikes István dr.
Mikó falvy Bertalan dr.
Mosonyi Richárd dr.
Nagy Csaba Attila dr.
Nagy Endre dr.
Nagy Jenő dr.
Nedeczky György dr.
Né meth Andor dr.
Né meth Szilárd dr.
Oláh János dr.
Ott Gyula dr.
Paksa István dr.
Pál Jó zsef dr.
Palinay László dr.
Pálla Jó zsef
Pé ter Bé la dr.
Petőcz Mikló s dr.
Pletenyik Zoltán dr.
Pompé ry Bé la dr.
Rubovszky György dr.
Ruff Fló rián dr.
Sarló s Gé za dr.
Scherer Norbert dr.
Schmidt Lajos dr.
Springer Ferenc dr.
Stánitz Rudolf dr.
Szalay Endre dr.
Szatmári Jó zsef dr.
Szendrő Zsolt dr.
Szerdahelyi Endre dr.
Szeri István dr.
Szőke Attila dr.
Szücs Jó zsef dr.
Takács István dr.
Takács Norbert dr.
Tamasits Ernő dr.
Tibold Csaba dr.
Tomschey Ottó dr.
Toron János dr.
Tó th Á dám dr.
Tó th Frigyes dr.
Tó th István dr.
Tó th László dr.
Tó th László dr.
Varga Gábor dr.
Veszeley Jó zsef dr.
Vida Sándor dr.
Vigh Bé la dr.
Világosi Gábor dr.
Villányi István dr.
Völner Pál dr.
Zé kány Antal dr.
Zseli Mikló s dr.
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Iskola
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Bp
Ph
Ph
Pp
Ko
Gy
Bp
Bp
Bp
Cs
Ph
Bp
Bp
Bp
Eg
Ph
Ph
Ph
Gy
Bp
Bp
Ph
Kg
Gy
Ph
Bp
Ko
Ph
Ph
Gy
Ph
Bp
Ptl
Ph
Kg
Bp
Bp
Bp
Gy
Ph
Bp
Ph
Kg
Ph
Ph
Kg
Eg
Ph
Gy
Ph
Bp
Bp
Ph
Ph
Gy
Ko
Ph
Ph
Gy
Bp
Bp
Ph
Bp
Ph
Bp
Ph

85
78
89
84
96
40
70
94
47
34
83
40
34
37
53
67
40
37
52
47
81
79
60
46
36
37
81
45
36
65
35
33
84
47
38
95
36
62
81
36
48
38
40
82
62
40
74
43
72
58
46
39
75
55
75
34
42
84
59
38
39
74
86
65
42
36
74
50
81
51
94

Helysé g

Foglalkozá s

Szé kesfehé rvár bíró
Budapest, XV. ügyvé d
Veszpré m
bíró
Budapest, V. közig. jogász
Szé kesfehé rvár bíró
Budapest, VIII. ny. jogtanácsos
Győr
jogtanácsos
Budapest, VIII. közig. jogász
Budapest, XII. ny. jogtanácsos
Budapest, VIII. ny. jogtanácsos
Tiszavasvári
közig. jogász
Budapest, II.
ny. jogtanácsos
Budapest, VIII. ny. jogtanácsos
Budapest, V. ny. jogtanácsos
Budapest, XII. ny. jogtanácsos
Pé cel
közig. jogász
Budapest, XIV. jogász
Budapest, V. ny. jogtanácsos
Budapest, IX. jogász
Budapest, XIX. jogász
Budapest, XII. ügyvé d
Ikré ny
ügyvé d
Pé cs
jogász, szocioló gus
Győr
ügyvé d
Budapest, I.
ny. jogtanácsos
Budapest, II.
ny. jogtanácsos
Budapest, XI. ügyvé d
Budapest, V. ny. jogtanácsos
Győr
ny. jogtanácsos
Zalaegerszeg közig. jogász
Budapest, XIV. ny. jogtanácsos
Budapest, VIII. ny. jogtanácsos
Budaörs
közig. jogász
Budapest, II.
ügyvé d
Győr
ny. jogtanácsos
Budapest, VIII. ügyvé d
Budapest, II.
ny. jogtanácsos
Budapest, II.
ügyvé d
Bábonymegyer ügyé sz
Budakeszi
ny. jogtanácsos
Budapest, XII. ny. tud. főszerk.
Budapest, V. ny. ügyvé d
Budapest, II.
ny. közig. jogász
Győr
közjegyző
Veszpré m
jogtanácsos
Budapest, XIII. ny. jogtanácsos
Gyöngyös
ügyvé d
Kőszeg
ny. közjegyző
Szeged
jogász
Kecel
ügyvé d
Budapest, X. ügyvé d
Veszpré m
ny. jogtanácsos
Kaposvár
ügyvé d
Győr
ügyvé d
Győr
ügyvé d
Budapest, XIII. ny. jogtanácsos
Budapest, VI. ügyvé d
Budapest, IX. közjegyző
Budapest, XII. ügyvé d
Győr
ny. jogtanácsos
Szekszárd
ny. ügyvé d
Zalaegerszeg jogász
Budapest, II.
ügyvé d
Pé cs
bíró
Budapest, IX. ny. jogtanácsos
Budapest, I.
jogász
Szé kesfehé rvár közig. jogász
Budapest, VIII. jogtanácsos
Nyergesújfalu ügyvé d
Budapest, III. ügyvé d
Pé cs
jogász

A BDSZ fontosabb dátumai 2003-ban
március 21. – Szent Benedek atyánk napja, ünnepelünk
országszerte (lásd az egyes szervezetek programjában)
március 29. – Mária-zarándoklatunk (lásd: 11. lapon
május 31. – Országod bencé sdiák-találkozó Pannonhalmán
november második szombatja (8.) – Ké zfogás – Tihany
november utolsó szombatja (29.) – Küldöttgyűlé s
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Kis törté netek nagy egyé nisé gekről *

Mária-kongregációnk zarándoklata

„Elmentem Szunyoghoz… ”

Mátraverebé ly– Szentkú t kegyhelyre

Né hány napja a televízió ban láttam egy interjút Supka Gé za
leányával. Supka Gé za egyetemi hallgató korom ó ta – Kodolá nyi Já nos, Né meth Lá szló, Szabó Dezső, Fé ja Gé za mellett,
ha szabad így mondani – szellemi ideálom volt. Ezé rt az é leté ről, tevé kenysé gé ről ké szült interjút nagy é rdeklődé ssel hallgattam. Különösen amikor „belé pett a ké pbe” Szunyogh Xavé r
Ferenc, egykori tanárom, pontosabban a ró la elmondottak.
S most átadom a szó t, egyes szám első szemé lyben, leányának. Bár nyilvánvaló an nem szó szerinti az idé zet, tudom,
a lé nyeget visszaadom, így hitelesebb a hangja a törté netnek.
„Az Ö reg – így nevezi leánya az apját – már nagyon beteg
volt. Kívánsága szerint elmentem Szunyoghoz. – (Sic! Szinte
é rezhetően „h” né lkül mondta.) – Azt mondtam neki: Jö jjö n el
az Ö reghez. Halá la előtt van, beszé lni akar Magá val. De őegy
ateista, egy filoszemita, egy szabadk őmű ves, egy liberá lis. De
ne sokat szű zmá riá zzon (Sic!) neki! Szunyog eljött, a szobában ké t ó rán keresztül beszé lgettek. Nem tudom miről, csak
hallottam, hogy a vé gé n együtt é nekelnek! – (Felesé gem szerint a lánya Bach-ot mondott.) – Aztán kijött Szunyog é s azt
mondta: Ennek az embernek nincs szü ksé ge papra… ”
Ugye világos, kedves Olvasó k, szüksé gtelen bármifé le
magyarázat. Úgy é rzem, a törté net mindké t szemé lyt jellemzi.
Ha már Szunyoghró l írok – most már „h”-val –, mé g egy
törté net. De ez é vtizedekkel korábbi. Tán másodikos-harmadikos gimnazisták (12-13 é vesek) lehettünk. Hittant tanított nekünk – ké sőbb latint is –, é s egyszer így szó lt hozzánk: „Gyerekek! Most az Isten lé té ről szó ló hittankönyv szerinti ké rdé sek-válaszok tanulása helyett halljátok meg közvetlenül az Úr
hangját!” Ezzel kinyitotta a hanglemezdobozt, s feltett egy
lemezt. Szinte az egé sz ó rán mé ly csendben hallgattuk a
Cluny-i apátság é nekkarának gregorián é nekeit. Bár kó rus
volt, szinte egy hangon szó lt, s mintha mi is templomban
lettünk volna, melynek hatalmas falai visszhangozz ák a Hangot, az Úr hangját.
Befejezé sül mé g egy „szunyogiáda”, az ő aranyos kedves
humoráró l, ismé t „h” né lkül. Mesé l a Tanár Úr, akkor már
nagydiákok voltunk, latint tanított, emlé kezetem szerint. Ismé t
idé zőjelbe té ve, első szemé lyben: „Ké pzeljé tek, fiúk, mi törté nt
velem. Á llok a villamoson, é s vé letlenül rálé ptem egy kb. 14
é ves leányzó lábára. Ő rá m-, illetve inkább felné zett szé p nagy
szál termetemre, é s odasúgta anyjának: Elefá nt! Mire é n meghajoltam – hallván, mit mondott –, s így szó ltam: Bocsá nat,
Kisasszony, é n Szunyog vagyok… ”
Sajnos, az é rettsé gi után távol kerültem tőle, de sokat
hallottam kelenföldi plé bánoské nti tevé kenysé gé ről, szinte
legendaszerű törté netekké nt. Ilyen volt ő, s ha máské nt is,
ilyen volt sok más tanárunk is. Büszké k lehetünk, boldogok
lehetünk, hogy tanítványaik lehettünk.
Dr. Ká roly Istvá n (Bp 40)

2003. 03. 29-é n

* A szerkesztősé g megjegyzé se: Köszönjük dr. Ká roly Istvá n barátunknak a „szunyoghiáda” törté neteit, s ezzel az általa adott címmel
folytatandó rovatunkba Tőletek is, bárkitől várunk hasonló kedves
„beszé lyecské ket”. Íme mé g ké t apró ság (vagyis nem azt mondjuk:
Előre!, hanem ezt: Utá nam!):

Egyszer Xavé r bá csi lelkigyakorlatot tartott nekünk. A
Szentlé lek ajándé kairó l beszé lt é s megemlítette, hogy egy
XIX. századi imakönyvben az első ajándé kró l szó ló elmé lkedé st így fejezi be a szerző: „Fogadom, hogy bölcs leszek!”.
Xavé r bácsi megáll, fohászkodó an az é g felé emeli szemé t, é s
mondja: „Hát lehet ezt meg-fo-gad-ni??!!”
Póli bá csi (dr. Radó Polikárp OSB) ezüstmisé je, 1947 júliusában, a bencé s nővé rek Mária utcai kápolnájában. A szentmise vé gé n, az áldás előtt Pó li bácsi megszó lal: „Különleges
ajándé kot kaptam ezen a szentmisé n. A szörnyű melegben,
amikor a kehely fölé hajoltam, hogy az átváltoztatás szavait
elmondjam, homlokomró l egy izzadságcsepp a borba hullott.
Így az é n verejté kem is Jé zus vé ré vé változott.” – (KTK)

Má riá t dicsé rni, hívek, jö jjetek,
Mert Ő fogja ké rni Fiá t é rtetek!
Üdvö zlé gy, Má ria! – mondja minden hív,
Á ldott lé gy, Má ria! – mondja nyelv é s szív.
Kedves Diáktársunk, é s mindazok, akik családodhoz
tartoznak!
Mátraverebé ly-Szentkút Mária-kegyhelyet fennállása ó ta a
Ferences Rend gondozza. A zarándokok mindig a fenti Máriaé nekkel é rkeznek. Csodálatos kegyhely, ahol a Szűzanya jelené sein kívül Szent László királyunk – a monda szerint – lovát
ugratta, é s seregé nek a sziklábó l vizet fakasztott. A hegy oldalában megtekinthetők a sziklába vájt remetelakok, ahol mai
fiataljaink nemcsak elámulnak, hanem lé lekben feltöltődnek,
mint ahogy azt az ott található írások is tanúsítják.
Várunk a zarándoklatra!
Program:
10.20-ig – É rkezé s: március 29-é n (szombaton)
10.30 – Sé ta a Szentlászló -ugrató hoz é s a remetebarlangokhoz
12.00 – Szentmise. Celebrálja é s homíliát mond dr. Veres
Andrá s (Gy 78) püspök atya, a Magyar Püspöki Kar titkára.
13.05 – Ebé d, majd 14.45-kor elbocsátás
15.00 – Eltávozás
Technikai tudnivalók:
1. Ha né hányan pé nteken szeretné tek a kegyhelyre é rkezni,
2003. 03. 22-ig írásban vagy telefonon jelezzé tek dr. Ková cs
Attilá nak (2000 Szentendre, Rozmaring u. 5.; 06/26/310-911,
ill. 06/30/411-4635). Legfeljebb 5 n ő é s 9 fé rfi számára biztosítható szállás.
2. Ha gé pkocsival jöttök Hatvan felől a Hatvan–Salgó tarján
(21-es) úton, Mátraverebé ly után közvetlenül Nagybátony előtt
kell balra fordulni. A jelzőtáblák alapján a kegyhelyre é rkeztek.
3. Tömegközlekedé ssel is könnyen eljuthattok a kegyhelyre,
é s mé g aznap vissza is utazhattok:
Odautazá s: A 07.25-kor Bp. Keleti pu.-ró l induló Hatvan–
Salgó tartján–Fülek nemzetközi gyorsvonattal Nagybátonyig (Hatvanban is fel lehet szállni), 09.04-kor é rkezik
Nagybátonyba, majd 09.56-kor autó busz indul Nagybátonybó l Mátraverebé ly-Szentkútra, 10.15-kor é rkeztek oda,
ott várunk Beneteket.
Visszautazá s: 15.00-kor autó busz indul Nagybátonyba, majd
16.40 Nagybátonybó l utazás gyorsvonattal Budapestre,
18.27 é rkezé s a Keleti pályaudvarra.
4. Kisterenyé ről, a Csete-fogadó bó l tudjuk az ebé det hozatni –
húsleves, rántottszelet vegyes körettel, savanyúság –, amit a
plé bánia é ttermé ben fogyasztunk majd el melegen. Az ebé d
1100 Ft/fő. A lé tszámot, ké rjük, legké sőbb 03.22-ig Attilá val
közöljé tek írásban vagy telefonon este 20–21 ó ra között.
5. Lehetősé g nyílik önké nt vállalható an az Emberfia Alapítvány által szervezett – a Szent Koronához is kötődő – fogadalomté telre. Amennyiben igé nyled, jelentkezé seddel együtt ezt
is Attilá nak jelezd (ő egyben bővebbet is tud erről mondani). A
fogadalomté telt tanúsító reprezentatív egyedi okiratot 2000 Fté rt lehet majd a helyszínen megrendelni (aki ó hajtja).
Szeretné nk, ha a Szűzanya közbenjárásáé rt sokan imádkoznánk ott, együtt: Segítse meg Hazánkat, családunkat é s
mindannyiunkat.
2003. Gyertyaszentelő Boldogasszony havának 6. napján.
Tisztelettel é s szeretettel:
Dr. Hanis Bé la
(Gy 75) Eger

Dr. Ková cs Attila
(Ph. 55) Szentendre

Laczus Gé za
(Ph.58) Vác
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„Vajh hol van lakásuk?”
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Területi szervezeteink

A * -gal jelöltek önálló jogi szemé lyisé gű egyesületek. – [Rövidíté s]

Ké rem, aki tudja címüket, szó ljon. Jelenleg 75 cím hibás. A
listát naponta helyesbítem, mé gis minden alkalommal sokat BDSZ Bácskai Szervezete [Bá]
elkö ltö zé s stb. miatt visszahoz a posta, így a hiba mindig
6500 Baja, Szeremlei u. 20.
„újratermelődik”. – Köszönöm az eddig is sok visszajelzé st!
79/321-028, 30/488-0470
Vancsura László (Ph 84)
Dr. Kö nyves Tóth Ká lmá n (Ph 47)
BDSZ Budapesti Szervezete [Bp]
H–1103 Budapest, Salamon u. 11/b
1085 Budapest, Jó zsef krt. 43.
Tel.: 00/36/1/262-5071
1/266-6750
Ember Károly (Bp 51)
BDSZ Debreceni Szervezete [Db]
E-mail: drktk@freemail.hu
4026 Debrecen, Jó kai u. 22.
52/446-186
Dr. Surányi Bé la (Ph 61)
Á cs György
Ko 37 Bp Máthé Antal
Pp 39 Gy BDSZ Dé lkelet-magyarországi Szervezete [Dm]
Á cs Tamás dr.
Gy 69 Sm Melegh Attila László
Pp 46 Vp
6722 Szeged, Boldogasszony sugárút 13.
Auer Tibor
Ph 99 Sz
Menyhárt Károly
Ph 89 Sm
62/310-753
Rákos Gyula (Ph 54)
Bácskay Mikló s
Gy 52 Bp Mező György
Ph 84 Db BDSZ Egri (Heves megyei) Szervezete [He]
Bálint Aladár
Gy 48 Gy Mosolygó Pé ter gk.
Ph 92 Ny
3300 Eger, Hadnagy u. 11.
Balogh Bé la dr.
Cs 52 Fk
Né meth András
36/310-441
Dr. Hanis Bé la (Gy 75)
Bandinter Tamás
Né meth Barnabás
BDSZ
É
szakkelet-magyarországi
Szervezete
[Km]
Bánsági Bé la
Ohetring Pál
Ptl
Gy
3907 Tállya, Rákó czi u. 37.
Bartha Gábor
Ph 70 Bp Ő sz István
Ph 63 Bp
47/398-118
Dr. Só ja Szabolcs (Ph 58)
Bata Nándor
Ph
Sm Padeczky Jó zsefné
Bp
Bé kány Tamás
Zc
Pálhegyi Sándor
Gy 87 Sz BDSZ Fővároskörnyé ki Szervezete [Fk]
1211 Budapest, Kossuth L. u. 24. 8/35.
Bitskey Gábor
Ph 80 Bp Paló cz András
…
Gy
1/277-2186
Kovács Dezső (CS 51)
Bonta Kálmán
Pé k Győző
Ph 73 Ny
Borsos László
Ptl
Kh Pethő István
Ph 65 Gy *BENCÉ S DIÁ KOK Győri Egyesülete [Gy]
9021 Győr, Á rpád u. 41.
Böröcz László
Ph 98
Pó lik Sándor
Ph 98 Km
Breglovics Tamás
Gy 67 Sz
Rácz Mikló s
Gy 93 Gy
96/310-156, 96/317-148
Dr. Tamasits Ernő (Gy 55)
Bujdosó Gé za
Gy 54 Gy Rentenher I. dr.
Zc BDSZ Keszthelyi Szervezete [Kh]
Czömpöly Tamás
Ph 94 Se Ruzsics Balázs
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 84.
Csermely Szabolcs
Ph 74 Vác Sallai Gé za
Gy 85 Bp
83/515-113, 515-110
Benkő Zoltán (Gy 84)
É dl Medárd
Pp 39 Vp Solté sz László
Ptl
Ny BDSZ Komárom-Esztergom megyei Szervezete [Tb]
Fábián Jó zsef dr.
Ph 78 Bp Stifner Gábor dr.
Ph 73 Tb
2800 Tatabánya, Bé la király krt. 20. I.2.
Fodor Attila
Ph 91 He Sugár Mikló sné
Ptl
Kg
34/334-973
Domnanovich Tamás (Kg 49)
Gló ner Csaba
Gy 89 Km Szalay Bé la dr.
Ph 64 Gy BDSZ Kőszegi Iskolaszervezete [Kg]
Gulyás Gábor
Ph 76 ZK Szalka Bé la gk. pap Ph 55 Ny
9730 Kőszeg, Bajcsy-Zs. u. 19.
Györgyi János
Ph 75 Db Szeké r Mikló s
Gy 69 Fe
94/360-223
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
Hauberl Gergely
Ph 98 Bp Szó rád Antal
Ko 41 Bp
Heintz Pál
Bp 45 Bp Sztankay Á rpád dr.
Ph 74 Db BDSZ Nyíregyházi Szervezete [Ny}
4400 Nyíregyháza, Tompa M. út 17. fszt. 2.
Horváth Jó zsef dr.
Gy 76 Gy Temesi Tamás
Sm
42/316-812
Gondos Lajos (Ph 57)
Horváth Sándor
Gy 94 Sz
Tibold Csaba dr.
Ph 75 Gy
Kassai Lajos
Pp 42 Bp Tó th Elek gk. pap
Ph 84 Ny *BENCÉ S DIÁ KOK Pé csi Egyesülete [Pe]
7621 Pé cs, Perczel M. u. 35.
Keszthelyi Gyula
Gy 64 Gy Tó th János
Vp
72/326-768
Hábel János (Ph 82)
Kiss Sándor
Kg 40 Sz
Török Lajos Sándor
Ph 57 Gy
Kocsis András
Ph 76 Bp Vadász István
Ph 66 Bp BDSZ Piliscsabai Szervezete [Pp]
2081 Piliscsaba/Klotildliget, Mátyás király u. 34/B.
Kovács Ferenc
Kg 38 Gy Vámossy Bé la
Gy 82 Bp
Kőhalmi Korné l
Ph 95 So Varga Gyula dr.
Gy 77 Gy
26/375-095 (fax is)
Dr. Maró th Mikló s (Ph 61)
László G. Farkas dr. Ko 34 Fk
Vité z Zoltán
Gy 71 So BDSZ Somogyi Szervezete [Sm]
Lelkes Pé ter
Ph 63 Zc
Zelecsé nyi Bé la
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 163.
Markovits Ferenc dr. Ph 65 Gy
82/477-187, 30/9793-109
Dr. Antal László (Ph 73)
BDSZ Soproni Szervezete [So]
9400 Sopron, Templom u. 1.
99/523-766
Venesz Ernő (Gy–Ph 49)
Meghívó
e-mail: szentbenedek@mail.datanet.hu
BDSZ Szé kesfehé rvári Szervezete [Fe]
A Medium Pro Educatione Alapítvány (vö.: 5–6. lapon!)
7013 Cece, Deák F. u. 30.
25/235-020
Kovács János (Ph 86)
»Europara«
BDSZ Szentendrei Szervezete [Se]
elnevezé sű előadás-sorozata kereté ben
2000 Szentendre, Szarvashegy 5.
kerekasztal-beszé lgeté st szervez
26/310-911, 310-918 fax
Dr. Kovács Attila (Ph 55)
BDSZ Szombathelyi Szervezete [Sz]
hazánk unió s csatlakozásának
9700 Szombathely, Deák F. u. 51.
várható gazdasági kihatásairó l
94/317-793, 313-275 fax
Harangozó Bertalan (Gy 73)
neves vállalkozó k, gazdasági szakemberek ré szvé telé vel.
BDSZ Tolna megyei Szervezete [To]
7720 Pé csvárad, Plé bánia
A beszé lgeté s helye:
30/574-836
Antal Gé za sac. (Ph 66)
Közgazdasági é s Á llamigazgatási Egyetem
7100 Szekszárd, Kőrösi Csoma Sándor u. 32.
Időpontja: 2003. április 02.
74/314-364, 20/423-517
ügyv. e.: Endrődi István (Ph 63)
Ré szletesebb információ k a plakátokon é s szó ró anyagokon. BDSZ Váci Szervezete [Vác]
2600 Vác, Gerle u. 26.
A kerekasztal-beszé lgeté sre minden é rdeklődőt
27/313-072
Laczus Gé za (Ph 58)
szeretettel várunk.
*BENCÉ S DIÁ KOK Veszpré m Megyei Egyesülete [Vp]
8200 Veszpré m, Varga u. 4/c
A szervezők
88/425-933, 401-366 este
Bischof Pé ter (Ph 75)
BDSZ Hűvösvölgyi Dokumentációs Helyi Szervezete [HD]
Kiadja a Bencé s Diákszövetsé g, felelős Faber Miklós, a BDSZ elnöke.
2083 Solymár, Terstyánszky u. 10.
Szerkesztőbizottság:
26/360-810 este (fax is), 30/964-6632
Deli Gergely, Feiszt Gyö rgy, Krá mli Pé ter, Szikora József,
Horányi Márton (Ph 83)
főszerkesztő: dr. Scherer Norbert, olvasó - é s technikai szerkesztő:
dr. Kö nyves Tóth Ká lmá n (tel. 262-5071, e-mail: drktk@freemail.hu),
1/391-1413 (fax is)
Bognár Melinda
Nyomta a Komp Nyomda, Budapest, XIII. Tel.: 329-7655
e-mail: auditkft@mail.datanet.hu
Né v, vé lt gimn., é v é s szervezet
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