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A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE
„ A nyitottság, a hídveré s a küldeté sem… ” *
A Magyar Kultú ra Napja alkalmá ból Várszegi Asztrik pannonhalmi főapá tot kiemelkedő kö zé leti tevé kenysé gé é rt é s az
Egyhá z tá rsadalmi kapcsolatainak er ősíté se teré n vé gzett
eredmé nyes munká já é rt a Pro Renovanda Cultura Hungariae
Alapí
tvány fődíjá val tü ntetté k ki.
Vallásos családban nő tt fel, mé gis megdö bbentett mindenkit, hogy szerzetes akar lenni.
Egy szem gyerek voltam, aki rá adá sul jól tanul, szorgalmas.
Meglepte a szü leimet, amikor bejelentettem, hogy elmegyek
bencé s szerzetesnek. Főleg é desapá mat viselte meg.
Mié rt akar egy tizenhé t é ves kamasz kolostorba vonulni?
Ekkor jutottam el a szemé lyes hitig. Ezutá n má r nem gondoltam má sra, mint hogy Pannonhalmá ra szeretné k kerü lni, majd
gimná ziumban tanítani.
Imré bő l mié rt é pp Asztrik lett?
Tizennyolc é ves koromban ú gy é reztem, hogy kö zel ezer
esztendőutá n Magyarorszá gon az egyhá znak ú jra kell kezdeni az evangé lium hirdeté sé t. S mivel Asztrik apá t, aki a koroná t hozta Szent Istvánnak, missziós bencé s szerzetes volt, ezt
a nevet ké rtem é s kaptam.
Pappá szentelé se elő tt megkapta behí
vó ját. Katonatársai
tekintettel voltak arra, hogy a Hittudom ányi Fő iskoláró l jö tt?
Olyanok voltak, mint az akkori fiatalok á ltalá ban. Semmire
é s senkire nem voltak tekintettel. Mostam v é cé t, voltam konyhamunká s, amikor berú gtak a tá rsaim, őket mostam. Itt tanultam meg, hogy nekem kell kezdemé nyeznem a beszé lgeté st
az emberekkel, a lelkeket csak így lehet megnyerni.
Egyetemi tanulmányok, majd huszonegy é vi taní
tás után
negyvenké t é vesen nevezte ki II. János Pál pápa esztergomi
segé dpü spö kké . Az egyházon belü l ez nem mindenkinek
tetszett.
Az akkori szé kesfehé rvá ri megyé spü spö k ké rte, hogy nevezzen ki segé dpü spö ké nek a Szentatya. Té nyleg meglepte az
egyhá zi vezetőket, mert tú l fiatal voltam, rá adá sul kolostorban
é ltem.
Ké ső bb a Pü spö kkari Konferencia titkára lett, majd 1991ben visszaté rt Pannonhalmára. Mié rt volt fontosabb a
fő apátság?
Sohasem akartam má s lenni, mint bencé s szerzetes. A 996ban alapított Pannonhalma a millenniumra k é szü lt, s ú gy

é reztem, a tö bbi tisztsé get nem tudom mellette ellá tni. Ez így
– legalá bbis ú gy gondolom – mindenkinek jó volt.
Erő s ké telyek fogalmazó dtak meg, amikor megjelent a baloldalhoz sorolt Lengyel Lá szló politoló gussal ké szü lt beszé lgető kö nyvecske.
Kettős hatá sa volt a kö tetnek. Sok embert megnyert, de
sokan megbotrá nkoztak tőle. A botrá nkozók főké nt azt kifogá soltá k, mié rt Lengyel László val, mié rt nem egy „szebb lelkű
emberrel”.
Mié rt bí
rálta saját egyházát?
Mé rsé kelt ö nkritiká t fogalmaztam meg. É rte akartam kritiká t
gyakorolni, nem ellene. Ha körülné zek, ma is azt gondolom,
hogy szelíd voltam.
Mit é rt azon, hogy az egyháznak nyitni kell az emberek fel é ?
A nyitá s nem jelent má st, mint az evangé lium kö zé rthetőé s
lehetőleg szemé lyes hirdeté sé t.
A nyitást szolgálja a borászat ú jraindí
tása is Pannonhalmán?
Felté tlenü l. Egy hagyomá nyt é lesztettü nk ú jra. De a legfontosabb az, hogy ezzel a tá rsadalom ú j ré tegé t é rjü k el. Sokan
kivá ncsiak a modern pincé szetü nkre é s a benne ké szü lő
finom borokra.
Nem tartja ö sszefé rhetetlennek, hogy attó l az alapí
tványtó l
kapott fő dí
jat, amelynek a kurató riumában ö n is benne van?
Előszö r ö sszefé rhetetlennek tartottam, é s mivel a díjról szóló
dö nté st visszavonni nem lehet, fö lajá nlottam lemondá somat a
kuratóriumi tagsá gról. De aztá n Glatz Ferenc kuratóriumi
elnö k meggyőzö tt, hogy maradjak.
Magában hogy kö nyveli el, mié rt kapta a kitü nteté st?
Nekem mint szerzetes papnak a nyitottság, a hídveré s a
küldelté sem az egyhá zon kívü l é lők, a maguk módjá n vallá sosak, a sokszor csak egyszerűen a hit irá nt é rdeklődők felé .
E szemlé let pozitív fogadtatá sá t lá tom a díj odaíté lé sé ben.
Halász Csilla
* Utá nkö zlé s a Heti válasz 2005. januá r 20-i szá má ból. – Mi a cikket
Osztie Gyö rgy (Bp 51) bará tunktól kaptuk. Kö szö njü k! – A szerkesztő k

Hortobágyi T. Cirill OSB (Ph 77) főmonostori perjel kiegé szítő
kö zlé se: „Fő apát ú r a kitü nteté ssel járó dí
jat a Kárpátalján
é pü lő karácsfalvai katolikus iskol ának é s a Csaba OFM testvé r által műkö dtetett dé vai misszió nak ajándé kozza.” – (KTK)

Megtalálták a miskolc-tapolcai bencé s apátságot
Akkora a szenzá ció, „mintha a diósgyőri vá rat talá ltá k volna
meg” – mondta Pusztai Tamás vezető ré gé sz. Korá bban ké t
helyre lokalizá ltá k az apá tsá got: a Szent Benedek-hegyre é s a
barlangfü rdőelőtti terü letre. Itt most meg is talá ltá k a romokat,
feltá rultak a kolostor maradvá nyai.
Bá r a kolostorról a legkorá bbi feljegyzé s 1212-ből maradt
rá nk, é s tudtuk, hogy a kolostort 1533-ban, 1546-ban é s 1560ban is felé getté k, tá rgyi emlé kü nk mindezideig nem volt. Most
falak, lé pcsőmaradvá nyok, haszná lati tá rgyak, é s persze
csontvá zak kerü ltek elő. Az elfö ldeltek kö zö tt voltak a Miskolcot alapító Miskolc-nemzetsé g tagjai.
Miskolc é s Tapolca kö zö tt terü l el a Szent Benedek-hegy,
ami most ré szben szőlő-borhá zak, hé tvé gi há zak telephelye,
de van szá mos beé pített terü let is a kö rnyé ken. Mindig is tudta

minden miskolci polgá r, hogy itt valamikor valahol bencé s
apá tsá g műkö dö tt, hiszen ezen a kö rnyé ken a vá ros jelenlegi
té rké pé n is ott van né há ny ősi (a kö zelmú ltban időlegesen
megvá ltoztatott) utcané v: Kisbenedek utca, Benedeki pincesor, Benedekalja utca, Bencé sek ú tja, Monostori utca, Apát
utca, Apátsági utca (ez az egyetlen, amely kicsit tá volabb
van), Pü spö klak utca.
Ezek az utcá k annyira „egy raká son” vannak, hogy vita sem
lehet a rend apá tsá gá nak a – mindeddig ismeretlen – helyé ről.
Most vé gre tudunk is má r valamit!
Tó th Kálmán (Ph 49)
Megjegyzé s – Bará tunk december elejé n kü ldte a hírt (keltezé s né lkü li) levé lben. Forrá ské nt az É szak-Magyarország akkori friss szá má ra hivatkozott. Kö szö njü k! – A szerkesztő k
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Ferences (öreg)diákok szemé vel
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Együtt örvendünk é s gratulálunk!

Családi kirándulás Pannonhalmán *

Legutóbbi hírlevelü nk nyomdá ba adá sa óta a kö vetkező diá ktá rsak megtisztelteté sé ről szereztü nk tudomá st:

Szikrá zó kora őszi napfé ny szűrődik á t a bencé s főapá tsá g
bejá ratá n. Az ü vegmozaik-beraká s pá vaalakjá nak színei a
monostor folyosójá ra szivá rvá nyos foltokat rajzolnak. Ezt a
helyet mé g az Isten is a szíve kö zepé ben tudja, 1008 esztendeje. 996-ban alapította Gé za fejedelem „Szent Má rton hegyé n” az európai kultú ra akkori keleti hídfőá llá sá t, s falai kö zé
Csehorszá gból é rkezett bencé seket telepített le. A szerzetesek azóta minden á ldott nap imá dkoznak Magyarorszá g megmaradá sá é rt.
Hazá nk é s Európa ezen felü l is sokat kö szö nhet a bencé s
rendnek. Feladataik kö zö tt szerepel – Nursiai Szent Benedek
525-ben kelt Regulá ja nyomá n – a fö ldművelé s, a lelki vezeté s, a kultú ra á polá sa, az oktatá s, az idős testvé rek gondozá sa. Alapeszmé jü k az imá dsá g é s a munka miné l tö ké letesebb
ö sszeegyezteté se. É s valóban: az apá tsá g a bentlaká sos gimná zium mellett tekinté lyes mé retű é s megnyugtató szé psé gű
arboré tumot tudhat magá é nak, az idős rendtá rsak szá má ra
betegá poló ré szleget tart fenn, a szerzetesek a pannonhalmi
egyhá zmegye tizenö t telepü lé sé nek lelki vezeté sé t vé gzik, s
vé gü l, de nem utolsó sorban – pincé jü k ú jjá é píté sé vel é s szőlé szetü k ú jratelepíté sé vel – felé lesztetté k a ré gmú ltban híres
pannonhalmi bortermelé s hagyomá nyá t is.
Lehetetlen vá llalkozá sba fogtunk: nem egé szen egy nap
alatt próbá ltuk befogadni mindazt a lá tvá nyt, lé gkö rt, hangulatot, ami a bentlakó diá koknak talá n é ppen olyan megszokott,
mint a mi gimná ziumunk diá kjai szá má ra az a bizonyos ferences szellem. S hogy a dolgunk mé g nehezebbé vá ljon, filmvetíté s é s Sashegyi Zsó fia é nekesnő né pdalokból, virá gé nekekből é s megzené sített versekből á lló műsora színesítette a programot. A né gyszá zezer kö tetes kö nyvtá r szaga, a
templom Tours-i Szent Mártont á brá zoló ü vegablaka (amelyet
a nap november 9-é n teljes fé nyé vel á tvilá gít), a negyvenhat
mé ter magas torony, a reneszá nsz festmé nyek gyűjtemé nye
é s az arboré tum tujá i, mogyoróbokrai valahogy mé gsem keltenek zavaros é rzé st. Egyetlen gondolat tartja ö ssze ezeket: a
hívőé let é s a munka egysé ge.
A szentmisé n Luká cs evangé liuma alapjá n hallhattuk: Isten
vá laszá t a gondjainkra csak mindennapi, rendszeres k é rdezé ssel kaphatjuk meg. Ekö zben pedig nem vonulhatunk el a
vilá g elől. (É pp ezé rt nem volt soha jellemző a bencé sekre a
remetesé g klasszikus formá ja.) Az Ora et labora! (Imádkozz
é s dolgozz!) elve arra figyelmeztet: alapvető hiba, ha valaki
alacsonyabbrendűnek tekinti a munká t a hitné l. Munkaeszkö zeinket é s -ké pessé gü nket ugyanolyan gondossá ggal kell
kezelnü nk s ugyanú gy ildomos tisztelnü nk, mint a szakrá lis
templomi tá rgyakat. Ha pedig ekö zben elfá radunk, arra kell
gondolni: gondjaink é s „nehé z embertá rsaink” vá llalá sa az
Istenhez vezetőutat jelenti.
A pá vá s kapuná l idegenvezetőnk azt mondja, az é pü let jelké peit mindenki ú gy é rtelmezze, ahogyan neki tetszik. É rtelmezzü k há t olyan módon, ahogyan a legké zenfekvőbb! Azt
mondjá k, a pá va hú sa romolhatatlan, azé rt vá lasztottá k a bencé sek bejá ratuk díszé ü l ezt a madarat. S talá n azé rt is, hogy
jelezzé k: magyarországi rendjeink romolhatatlan é s ö rö k lelkesedé ssel szolgálják a lelket é s adnak ú tmutatást egy olyan
é lethez, ami a templombó l kijő ve is é lhető marad.
Tá volodunk az apá tsá g falai alól, hazafelé tartva az já r a
fejü nkben, hogy a testi é s a lelki fá radozá sok csak együ tt é rik
el a cé ljukat. Hitü nk gyakorlá sa é s a rendszeres munka nem
zá rja ki egymá st, egyik sem veszi el a má sik jelentősé gé t,
ö sszeegyezteté sü k segít megtalá lni a hé tkö znapi harmóniá t.
Bokor Tamás (02/B)

Dr. Jordán László (Gy 36) bará tunk levelé ből (2004. dec. 27.):
«Istennek há la, a Magyar Ö rö ksé g é s az Euró pa Egyesü let
á ltal felké rt bírá lóbizottsá g elfogadta 2004. januá r 20-i
javaslatomat [szö vegé t a BDSZ Almanach 2005-ben kö zö ljü k – (a szerk.)], é s így a „Világö rö ksé g Pannonhalma”
2004. december 18-á n „Magyar ö rö ksé g” is lett. A MTA
dísztermé ben dr. Várszegi Asztrik főapá t-pü spö k atya vette
á t a Magyar Ö rö ksé g oklevelet é s az aranyé rmet.
Főapá t atyá nk megtisztelt „a Pannonhalmi Főapá tsá gnak
adomá nyozott Magyar Ö rö ksé g-dí
j javaslattevőjé nek” kö szö neté vel. Kö telessé gemnek tartottam, kedves Bará taim,
tá jé koztatá sotokat, mert javaslatom lé nyegé ben a bencé s
diá kok testvé ri kö zö ssé gé nek megnyilatkozá sa is.»

* Utá nkö zlé s a Ferences Kö rlevé l – a szentendrei ferences (ö reg)diá kok egyesü leté nek lapja – 2004. kará csonyi szá má ból

Isten áldása kí
sé rje további é leteteket, munkátokat is!
A BDSZ elnö ksé ge

Dr. Szennay András (Bp 39) diá ktá rsunk, ny. főapá t ú r 2004.
november 20-á n mutatta be gyé má ntmisé jé t a pannonhalmi baziliká ban, ahol hatvan é vvel azelőtt pappá szentelté k. Azóta az elmú lt fé lszá zad tá rsadalmi vá ltozá sai nem
vá rt nehé zsé geket tá masztottak előtte. Tanulmá nyai befejezté vel csak kevé s é vet tö lthetett a kö zö ssé gben, majd a
feloszlatá s é s a „numerus clausus” miatti tá vollé t é vei kö vetkeztek, lé tbizonytalansá gban. 1973-tól tizennyolc é ven
á t főapá tké nt szolgá lta a kö zö ssé get. Mindvé gig hatá rozott
ké zzel nyú lt az ü gyekhez, megé rtő szeretettel kezelte az
embereket. Kormá nyzá sa idejé t a nyitott lelkü letű szellemi
é s fizikai é pítkezé s jellemezte.
(A Bencé s Hí
rlevé l 2004.té l-i szá ma alapjá n, KTK)
Dr. Bodor Endre (Bp 39), dr. Mohilla Rezső (Gy 49) é s Bischof
Pé ter (Ph 75) diá ktá rsaink is megtalá lhatók a Who is Who
(Ki kicsoda) Magyarországon című é letrajzi lexikonban. Ez
a lexikon a gazdasá g, a politika, a tudomá ny, a kultú ra, a
művé szetek é s a sport teré n kiemelkedően sikeres emberek é letrajzá t tartalmazza.
Dr. Pálfy Aladár (So 47), dr. Verő Jó zsef (So 51) é s Horváth
Endre (Ptl) bará taink Sopron vá ros magas elismeré sé ben
ré szesü ltek.
Dr. Horváth Lajos (Kg 54) szombathely-gyö ngyö sszőlősi plé bá nos templomé pítő munká ja 2005. januá r 29-é n, a
templom felszentelé sé vel befejeződö tt. Ezen tevé kenysé gé é rt a Vas Megyei Kö zgyűlé s emlé ké remmel tü ntette ki.
Zoltai Mihály (Ph 60) bará tunk 2003-ban 1. helyezett lett a
Bé res Gyó gyszergyár Rt. „É n é s a Bé res Csepp” c. pá lyá zatá n. A díjat dr. Bé res Jó zsef feltalá ló nyú jtotta á t. [A díjnyertes írá st az Almanach 2005-ben kö zö ljü k. – (A szerk.)]
Lé gli Ottó (Gy 77) diá ktá rsunk 3. lett az É v Bortermelő je
versenyen a Magyar Borakadé mia rendezé sé ben.
1. helyezett: Takler Ferenc, Szekszá rdi bikavé r;
2. helyezett: Vincze Bé la, Egri merlot;
3. helyezett: Lé gli Ottó , Olaszrizling, Balatonboglá r.
Diá ktá rsunk 1989-ben telepítette elsőszőlőjé t, 1993-ban dobta piacra elsőpalackozott borá t, 1994-ben a Vinagora borversenyen olaszrizlingje aranyé rmet kapott. 2002-ben Az É v Somogyi Borásza címet kapta meg. Ma 13 hektá rnyi terü leten
é rleli a nemes nedű alapanyagá t, é s 7 hektá ron van ú j telepíté sű szőlője. É ves termelé se meghaladja a 80 ezer palackot.
A Magyar Borakadé mia é vente 500 szavazócé dulá t kü ld ki
szőlé szeknek, vendé glá tó szakembereknek, művé szeknek é s
borszaké rtőknek. Az ö t legtö bb szavazatot kapó jut a Borakadé mia elé . A sorrendet az Akadé mia tagjai á llítjá k fel. A szavazá si mód teszi hitelessé é s é rté kessé a díjat, amelyen eddig
somogyi borá sz soha nem kerü lt az első5 helyezett kö zé .
A BDSZ nevé ben ezú ton is gratulá lunk!!! Diá ktá rsainknak
pedig ajá nljuk, hogy keressé k fel a Lé gli majort Szőlősgyö rö kö n, ahol mi, somogyi diá ktá rsak, a mú lt é v tavaszá n felejthetetlen napot tö ltö ttü nk el.
Tó th Ambrus (Ph 88)
Pé ter Tamás (Gy 2000), a BDGYE titká ra Győr-Moson-Sopron
megye kitü nteté sé ben ré szesü lt a 2004-es é vben nyú jtott
kiemelkedősportteljesítmé nye elismeré sé ü l.
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Dr. Szennay Andrá s (Bp 39) főapát úr*
Szeretett Testvé reim, Mindannyian!
A kereszté ny ember é lete a Szentírá s lapszé li jegyzete, kommentá rja. Arra hívlak meg Benneteket, hogy e gondolatk ö rben
tekintsü k á t Jubilá nsunk é leté t é s ezt a mai jubileumot! Szó ljak
bár emberek vagy angyalok nyelv é n, ha szeretet nincsen
bennem, csak zengő é rc vagyok vagy pengő cimbalom.
A papszentelé s napjá t idé zem.
1944. november 19. Reggel 6 óra, sö té tsé g, majdnem egé szen ü res bazilika, né há ny rendtá rs, papszentelé s ké szü l rokonok, hozzá tartozók né lkü l. Krizosztom főapá t ú r ú gy dö ntö tt
korá bban – é s ebben Apor Vilmos győri megyé spü spö k is
egyeté rtett –, hogy ezen a reggelen, a bá rmikor vá rható bombá zá sok miatt a pü spö k lehetőleg mé g hajnalban nyolc diakónusá val Pannonhalmá ra é rkezik, hogy sajá t jelö ltjeit az itteni
ké t bencé s diakónussal, Ká lmá nnal é s Andrá ssal pappá szentelje. Mivel ezekben a keserves há ború s időkben minden,
főké nt az é let igen bizonytalan, ha ezek a fiatalok meghalnak,
tö bb kegyelemben, a papsá g kegyelmé ben haljanak meg.
A szentelé s napja valamiké ppen előre jelzi az elkö vetkezendőé vtizedeket. Krizosztom főapá t ú r írja nyalkai plé bá nos
korá ban: Mint a gyermek, aki a fü lé t a sínekre tapasztja é s
hallja a robogó iszonyatot, ú gy hallottam é n is a tö rté nelem
vonatá nak feltartóztathatatlan robogá sá t.
Egyedü l a szeretet tudta kivé deni a tö rté nelem – adott
esetben – pusztító sodrá t. Mert a szeretet tü relmes, a szeretet
jó ságos, mindent eltűr.
A há ború , a konszolidá ció é s a diktatú ra é vei, é vtizedei kö vetkeztek Andrá s atya é leté ben. Ez elé bb a tanulmá nyok befejezé sé t, főapá ti titká ri időszakot, oroszvá ri udvari ká plá nsá got,
majd budapesti hittaná rsá got, hamarosan feloszlatá st, a
„kincé s” lé tezé smód kivetettsé gé t hoztá k szá má ra. Pusztá n a
megé lheté s is gond volt: lelkipá sztori kisegíté sből, ká ntorkodá sból, rö vid ideig kapszlis pisztoly tö lté nygyá rtá sá ból é lt.
Szorongatta sajá t lé te gondja, a Bodrogkeresztú rra kitelepített
é desapja gondja, Sanyi ö ccse orosz hadifogsá gból tö rté nő
hazavá rá sa – ezekbe az é vekbe sok megpróbá ltatá s belefé rt.
Aztá n lassan-lassan rendeződö tt az é let, erről má r nem
szólok, ezt má r mindannyian jobban ismerjü k, mert akkor má r
„ismert” ember lett. A szeretet mindent remé l, mindent elvisel.
Ahogy magam leendőfőapá tomat lá ttam.
Nö vendé k voltam 1968 tavaszá n, akkor lá ttam Andrá s atyá t
előszö r. A Pá zmá ny Pé ter Hittudomá nyi Akadé mia professzoraival lá togattak Pannonhalmá ra.
Ké sőbb egyetemistaké nt a mú lt szá zad hetvenes é veiben
vasá rnap reggelenké nt a Kö zponti Szeminá rium folyosójá n
talá lkoztunk 9 óra tá jban, ő a napilapot olvasta a kerengő
ajtómé lyedé sé ben, magam kü lvá rosi misé ről jö ttem, pá r kö zvetlen szót vá ltottunk. Ú gy dö ntö ttem, hogy nem professzorozom, Andrá s atyá nak szólítottam kö vetkezetesen.
1972. november 7-é n megvá lasztottuk főapá tunknak. Mindannyiunknak nehé z időszak volt ez. A megvá lasztá st kö vető
egyik reggelen bejö tt hozzá m budapesti szobá mba é s a
kö vetkezőt mondta: „Asztrik, az é jszaka nem aludtam, elolvastam a rendtö rté netet. Az 1802-es visszaá llítá s óta minden
főapá t Istennel, rendjé vel é s ö nmagá val meghasonulva halt
meg. Mié rt akarjá k, hogy nekem is ez legyen a sorsom?”
Vá laszom rö viden az volt: „Andrá s atya, ezt is vá llalni kell
valakinek a rendé rt.” „Asztrik, ha holnaputá n azt mondom
magá nak, hogy pakoljon, el kell hagynia a rendet, mit sz ól
ahhoz?” „Ha azt tetszik mondani, hogy ez ké nyszerből
tö rté nik, akkor engedelmeskedem, ö sszecsomagolok é s
elmegyek” – volt a vá laszom.
Ez a beszé lgeté s magatartá somat is meghatá rozta mindmá ig, mert lelkiismeretemben amellett d ö ntö ttem, hogy főapá tunk legyen.
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1980-ban, Szent Benedek Atyá nk jubileumi é vé ben tö rté nt.
Norbert főapá t azt mondta: „Csodá lom Andrá st. Meggyőződé sem, hogy senki sem tudott volna ennyit a rend é rt tenni
ebben a helyzetben, mint ő.” Norbert főapá t ú r szigorú é s
nagyon kemé ny tudott lenni, íté lete ebben a szö vegö sszefü ggé sben é rtendő.
1991-ben, Andrá s főapá t ú r tudatos visszavonulá sakor mindannyiunk nevé ben megkö szö ntem neki mindazt, amit é rtü nk,
vé delmü nkben tett. Ma is csak ezt tudom tenni. Ma m á r magam is jól é rtem főapá ti szolgá latá nak – tú lzá s né lkü li szavak
ezek – sú lyos keresztjé t, amelyet a főapá tok maguk hordanak,
ez nem delegá lható. Kö zvetlenü l lá ttam Norberté t, Andrá sé t
(é s most má r a magamé t is lá tom), é s ez má ské nt nem tö rté nhet, mint szeretetben: mert a szeretet mindent remé l, mindent
elvisel.
Testvé reim! Ma mé g csak tü kö rben, homályosan látunk, akkor
majd szí
nrő l szí
nre, most csak tö redé kes a tudásom, akkor
majd ú gy ismerek, ahogy é n is ismert vagyok. Most megmarad
a hit, a remé ny, a szeretet, ez a három, de kö ztü k a legnagyobb a szeretet. Tö rekedjetek a szeretetre!
Szavaink, írá saink, mé g akkor is, ha má soknak szá njuk
azokat, lelkü nkről vallanak. Ha erre gondolva kissé já té kosan
ö sszerakjuk, puzzle-ké nt, azokat a kö nyvcímeket, amelyeket
Szennay Andrá s, a teológus é s taná r munká inak adott, szé p
ívet lehetne meghú zni tö rekvé seiből é s belső, az őt foglalkoztató ké rdé sekből, lelki é ré sé ből. „A hittudomá ny alapveté sé ”ből indul ki, a „Teológia é s é let kö zelíté sé ”-t keresi, é s a „Rejtőző Istensé g”-ről szól, majd „Hitü nk sodrá ban” elemzi „Isten
vá ndorló né pé ”-nek mai helyzeté t, é s jut el „A kereszt titká ”-n
á t a „Nyitott kapuk egyhá zá ”-ig. Visszatekinté sé ből nem csak
a mú ltra lá tunk, hanem „Az Ú r(ra is), aki eljö n”. A napokban az
ö regsé gről szóló elmé lkedé sé t fejezte be, é s má ra Já nos
evangé listá t é s Pá l apostol szeretethimnuszá t vá lasztotta a
gyé má ntmise olvasmá nyaiké nt.
Gá rdonyi novellá já ban olvastam gyermekkoromban – az
„Arany, tö mjé n, mirha” novellá skö teté ben – egy római katona
megté ré sé t. Jé zus tanítvá nyai a Mesterü ket kereső római
katoná t gyü lekezetről gyü lekezetre, pré diká cióról pré diká cióra
kü ldik, hogy az megismerje Jé zus ö rö mhíré t. Vé gü l eljut Kisá zsiá ba, ahol Já nos apostolt hallgathatja mé g. Amikor az idős
Já nos egyre csak azt ismé telgeti, hogy „Fiacská im, szeressé tek egymá st”, felkiá lt é s odaborul Já nos lá baihoz mondvá n: Ez
a legszebb pré diká ció!
Szeretett Testvé reim! Jubilá ns Andrá s Főapá t Ú r!
Andrá s főapá t ú r vá lasztotta a mai szentírá si szakaszokat.
Tanú sá gté telké nt fogadtam. Lé nyeglá tá sá t nem sajá t, hanem
Jé zus ihlette szavakkal akarta elmondani, a szent írá si hagyomá ny szavaival. Jé zus asztalá t vesszü k kö rü l há latelt szívvel,
Jé zus é s az apostol szavait hallottuk a szeretetről. Nincs
enné l szebb szó, nincs szebb tanítá s é s testamentum, mint az
é leté t é rtü nk adó Jé zusé . Ezt kell mindig ú jból tanulni, ez a
legfontosabb ma is, a gyé má ntmise alkalmá val is, é s mindig.
Jé zus, a Mester mondja: Szeressé tek egymást, mint ahogyan
é n is szerettelek titeket. Á men.
Dr. Várszegi Asztrik főapá t-pü spö k
* Utá nkö zlé s a pannonhalmi Bencé s Hí
rlevé l 2004.té l-i szá má ból

Kedves Diáktársaim!
Talá n nem é rdektelen, amit meg szeretné k Veletek osztani.
Dr. Meggyes Bálint (Ph 64) testvé rem má r hosszabb ideje
Kenyá ban é l, misszioná rius orvoské nt tevé kenykedik. Mint
„misszioná rius”, ez a szó legszorosabb é rtelmé ben é rtendő:
Sajá t kö ltsé gé n utazott oda é s fizetsé g né lkü l dolgozik a Saint
Camillus Mission Hospital-ban Karungu helysé gben. Havonta
vá ltunk levelet, telefonon nem tudunk kapcsolatot teremteni.
Karungu telepü lé s a Viktó ria tó té rsé gé ben van, a kórhá z
pedig, ahol Bá lint dolgozik, kö zvetlenü l a tó mellett é pü lt.
Szeretettel
Meggyes Gábor (Ph 60)
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A Sátán birodalma *
Marx Gyula (So 49) orvostanhallgató ké nt Pé csett ré szt vett a
katolikus kiskö zö ssé gek é leté ben. Itt hittani, erkö lcsi, ill. világné zeti ké rdé sek kerü ltek szó ba. Az alábbiakban a Zalaegerszegen é lő nyugalmazott fő orvos hosszabb visszaemlé kezé sé bő l kö zlü nk ré szletet. Akkor kapcsoló dunk be az esemé nyek
felidé zé sé be, amikor az egyetemista é s kö zé piskoláskorú
fiatalok papi vezető it 1950 táján egymás után letartó ztatták.
Marx Gyulát folyamatosan zaklatta az államvé delem, 1956ban fé l é vet bö rtö nben tö ltö tt.
Előbb Bulányi Gyö rgyö t tartóztattá k le, majd Szentgyö rgyi
Andrást Debrecenben. Azutá nTö rö k Jenő é s Juhász Mikló s
piarista kö vetkezett. Elsősorban a papokat hurcoltá k el.
Ennek ellené re hetenké nt tová bbra is ö sszejö ttü nk valamelyikü nk albé rleté ben. Ha nem volt má s lehetősé g, akkor vacsora utá n az akkor mé g lé tező katolikus menzá n beszé lgettü nk. Egyik csoporttá rsammal együ tt laktam egy idős há zaspá rná l. Soha nem ké rdezté k meg, mié rt jö nnek fel időnké nt
egyetemi tá rsaink, abban azonban biztosak voltak, hogy tisztessé ges emberek vagyunk. Olyan időket é ltü nk, amikor az
emberek má r óvatosakká vá ltak, jó volt nem tudni má sok
dolgairól.
Ké sőbb Á goston Julián é s Kü hn Szaniszló , a katolikus menza igazgatója is „eltűnt”. Ekkor ké rdeztü k Cserháti Jó zsef
egyetemi lelké szt, ké sőbbi pé csi pü spö kö t, hogy mit tegyü nk.
Hiszen lelki vezetőre szü ksé gü nk volt. Erre megadott egy
címet, hogy ott keressü k Tamá st.
Amikor jelentkeztü nk, kö zö lté k velü nk: ott nem lakik semmifé le Tamá s. Pedig itt kell lennie, Cserhá ti József kü ldö tt bennü nket. Ja, az má s, volt a vá lasz. Így kerü ltü nk Jancsó Imre
atyá hoz, aki Dé si János né ven akkor má r bujká lni volt ké nytelen.
Ké sőbb Wö llner Frigyessel is kapcsolatba kerü ltü nk, őé vekkel ké sőbb a Szabad Európa Rá dióná l Bojtár István né ven
római tudósító lett. Jancsó Imre 1950 vagy 1951 tavaszá n
vette á t a csoport vezeté sé t, egé szen ö tö dé ves korunkig, amikor is szigorló orvoské nt kü lö nbö zőkórhá zakba kerü ltü nk.
Jancsó Imre ré szt vett a heti ö sszejö veteleken: dogmatikai,
teológiai ké rdé sekben irá nyított minket, s vezette az elmé lkedé seket. Ezenkívü l valamelyikü nk fö lké szü lt egy-egy megadott
té má ból, s előadá st tartott a tö bbieknek. Engem főleg a szociológiai, politikai ké rdé sek é rdekeltek, ezé rt a pá pai encikliká kat, XII. Piusz beszé deit dolgoztam fö l.
Mádl Ferenc volt a csoport egyik tagja, vele kö zö sen pé ldá ul
A Rerum novarum gazdasági rendje címmel írtunk egy tanulmá nyt. A jogi karra akkor mé g já rtak kü lfö ldi folyóiratok. Ottani
bará taink á tadtá k ezeket nekü nk, így pé ldá ul a Stimmen der
Zeit, illetve a Die Furche című lapokat. Fordítottuk, legé peltü k,
sokszorosítottuk az írá sokat. Ké sőbb ezt bűnö s cselekedetké nt olvastá k a fejü nkre.
Egyre nyilvá nvalóbbá vá lt, hogy Jancsó Imré t figyelik, s nekü nk is a nyomunkban já rtak. Amikor az ö sszejö vetelekről
kilé ptü nk az utcá ra, mindig ott á llt egy botra tá maszkodó ember… egy időutá n má r kö szö ntü nk neki.
Olyan feszü ltsé gben é ltü nk, hogy szinte megkö nnyebbü ltem,
amikor letartóztattak. A letartóztatá s óriá si stressz, de legalá bb megszabadultam az ö rö kö s bujká lá s nyomá sa alól.
Amikor né há nyan vé geztü nk az egyetemen, az eredeti hú szfős csoportból hatan kivá ltunk, a tö bbiek, pé ldá ul a pedagógiai
főiskolá n, folytattá k a kiscsoportos é letet.
Jancsó Imré t 1955. má rcius 25-é n vitté k el. 1955. december
16-á n nagy há zkutatá st tartottak ná lunk, s mint kiderü lt,
ugyanabban az időben sok helyü tt az orszá gban. Vé gü l 1956.
januá r 23-á n tartóztattak le.
Akkor má r há zas voltam, felesé gemet a kiscsoportban
ismertem meg. 1955. szeptember 3- á n ö sszehá zasodtunk, s
ugyanazon a napon avattak doktorrá bennü nket. A nagykanizsai kórhá zba kerü ltü nk. Felesé gem gyermekgyógyá sz szeretett volna lenni, é n a sebé szet irá nt é rdeklődtem. A kórhá zon
belü l kapott szolgá lati szobá ban laktunk.
December 16-á n é jjel megjelent há rom á vós, é s há zkutatá st
tartott ná lunk. Vé gigné zté k a kö nyveinket, lemezeinket. A gé pelt anyagokból egy halomra valót ö sszegyűjtö ttek; kü lö nö sen
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é rdekelte őket minden olyan írá s, melyben előfordult Mindszenty Jó zsef neve.
Ekkor má r é reztü k, nagyon meleg a helyzet, s óriá si feszü ltsé gben é ltü nk. Tö bbek kö zö tt elvitté k azt a Stimmen der Zeitből fordított tanulmá nyt is, amely A Sátán birodalma címet
viselte.
Vé gü l januá r 23-á n jö ttek é rtem s vittek el a kórhá zból. Egy
hónap mú lva tartottá k Moszkvá ban a XX. kongresszust. A
bö rtö nben é ltem á t, hogyan vá ltozik a hangnem: hogyan
leszek aljas ö sszeeskü vőből „é rdekes” emberré .
Megfigyelhetővolt, hogy egyre sűrűbben é s egyre hosszabb
fejtá gítókat tartanak a fegyőrö knek. A fö ldszinti zá rká m alatt
helyezkedett el a kultú rterem. Nem lehetett é rteni, mi hangzik
el ott, de az Internacioná lé hangjai fö lhallatszottak.
Vá ltozott a kihallgatá sok stílusa. Az ü tlegelé s má r nem tartozott a módszerek kö zé , ü vö ltőhangnemmel, mindenfé le korlá tozá ssal é s psziché s hatá ssal igyekeztek sakkban tartani é s
megfé lemlíteni bennü nket. Ahogy haladt az idő, egyre udvariasabbak lettek, az őrö k é s a kihallgatók sajá t problé má ikkal
hozakodtak elő: né melyikü knek, aki iskolá ba já rt, megoldottam a matematika fö ladatait, mikö zben ők mintegy kihallgattak, é n pedig cigarettá zhattam, é s a matematika há zi feladatot
írtam.
Az á llamellenes ö sszeeskü vé s vá djá t izgatá sra é s egyesü lé si joggal való visszaé lé sre vá ltoztattá k; a vá dat egyé bké nt
egy 1938-as (!) paragrafus alapjá n emelté k ellenem.
A tá rgyalá son A Sátán birodalmából ré szleteket idé zett a
bíró, aki egyé bké nt viszonylag tisztessé ges ember híré ben
á llott. Illusztrá lni akarta, mennyi borzalmat tartalmaz az írá s.
É ppen azt a ré szt idé zte, ahol a szocialista bírá skodá st taglalja a szerző, ezen keresztü l mutatva be a rendszer lé nyegé t.
Olvasta, olvasta, majd egyre lassabban, egyre hosszabb
szü netekkel. Vé gü l hatalmas csö nd ü lte meg a tá rgyalótermet,
amikor odá ig jutott az idé zé sben, hogy a szocializmusban a
bíró ké szsé gesen kiszolgá lja a vá dhatósá g indítvá nyá t, mert
tudja, milyen rö vid az ú t a bírói szé ktől a vá dlottak padjá ig.
A tá rgyalá st 1956. jú lius 26-27-é n tartottá k. É ppen annyi időre íté lt a bíró, amennyit addig leü ltem, így íté lethirdeté s utá n
azonnal szabadlá bra helyeztek.
Lejegyezte: Elmer István
* Utá nkö zlé s az Ú j Ember 2005. januá r 23-i szá má ból

Nagyobb adományt küldtek
Decemberben azon bará taink á ldozatké szsé gé t kö szö ntü k meg, akiktől 04.01.01-től 04.11.26-ig kaptunk nagyobb (legalá bb 5000 Ft) adomá nyt. Most azoknak mondunk kö szö netet, akik azó ta 2005.01.31-ig
tetté k ezt. Kereken 410 ezer forintot kaptunk tőlü k. Isten fizesse meg!
Az elnö ksé g
Né v
Iskola
Né v
Iskola
Angyal Ernődr.
Bagó Gyö rgy dr.
Bé ká ssy Tamá s
Bíró Gá spá r (Gá bor?) dr.
Bobok Tivadar
Bö di Ferenc
Busics Gyö rgy
Czakó Ká roly dr.
Eggenhofer Tamá s
Einbeck József
Emszt Mihá ly dr.
Endrődi József
Fá biá n Á rpá d dr.
Fá biá n Lórá nt
Fedina Lá szló dr.
Fehé r Gyula
Gerebenics Tamá s
Harangozó Bertalan
Hirth Vilmos SVD sac.
Hluchá ny József
Horvá th Zoltá n
Ivá skó Já nos dr.
Jeviczki Simon dr.
Juhá sz József dr.
Ká má n Attila dr.
Ká rolyi Gyö rgy dr.
Ká tai Balá zs
Ké ri Gyula

Ph 81
Ph 63
Ph 75
Ph 69
Ph 65
Gy 72
Ph 94
Ph 70
Ptl
Kg 52
Bp 39
Ph 66
Ph 76
Ph 01
Cs 52
Gy 50
Gy 77
Gy 73
Ph 52
Gy 69
Ph 80
Bp 38
Gy 68
Bp 46
Ph 82
Ph 68
Ph 67
Ph 78

Komlóssy Attila
Ph 67
Ková cs Ferenc dr.
Ph 57
May Zsolt
Ph 87
Molná r Mihá ly
Pp 44
Nagy Imre dr. sac.
Eg 53
Nagy Lajos
Gy 59
Pakucs Já nos dr.
Gy 58
Pregitzer Ernő
Bp 48
Reichardt Gyula Aba OSB sac. Ph 42
Ripszá n Já nos
Gy 76
Rosenstingel Antal
Ph 62
Sá ndor Má rk
Ph 90
Schlemmer Tamá s ífj.
Ph 82
Schö nweilz Tivadar dr.
Ph 62
Sipos Lá szló
Ph 67
Somogyi Gyö rgy
Gy 65
Szapá ry Gyö rgy dr.
Ph 57
Szeri Istvá n dr.
Ph 72
Sztrá nyóczki Imre
Ph 94
Taká cs Norbert dr.
Ph 75
Tibiá ssy Bé la
Ph 65
Tóth Istvá n
Ph 89
Ulbing Istvá n dr.
Cs 52
Varga Attila Istvá n
Ph 87
Varga Gyula dr.
Gy 77
Vass Gá bor dr.
Ph 63
Vizi E Szilveszter dr.
Bp 55
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Mécs Lá szló:
Vaskó János é s kedves családja
Zsellé r. Legtö bbszö r „munkané lkü li”.
A munká t őnem kerü li,
de nincs. Nincs. Nincs. Ki tudja m é rt.
Vaskó csak vá r. Semmit sem é rt.

bö rtö nben, mert hol tíz napot kapott
az Erzsié rt, hol meg tizenhatot
Palkóé rt, é s így lassan-lassan leapad a té l.
Így é l ná lunk Vaskó, s megé l.

Kivá rja a nyarat,
aká r a madarak,
s akkor, talá n! kepé t arat.
Talá n!
Ez a terítőasztalá n,
s feje alatt a pá rna,
Így á lmodik, ki szebb jö vőre vá r ma.

Sok Vaskó é l a Fö ldö n, vá rjá k a Nyarat,
Jé zustól megígé rt nagy Nyarat,
midőn Isten jósá gá ból arat
mindenki, mint a madarak!

A felesé ge mosni já r,
A lú g, a lú g komisz, sivá r:
kimarja má sok szennyesé t,
de a szívből is a Mesé t.
Azé rt őgyakran gyónni megy,
hogy tö ltse meg az é gi kegy
a csö pp akkumulá tort:
szívé t,
é s villanyozza hősivé ,
mint annyi bá tort,
é s ne legyen sü ket a lé lek-rá dió.
A Vé gtelenből hangot fogni jó!
Van ná luk most kilenc gyerek,
de megeskü dni nem merek,
őmaga sem biztos tudója:
hozzá juk mindig ú tban van a gólya.
A gyerekek é psé ge nagy:
nem fogja hő, nem fogja fagy,
sem vö rheny, hogyha tizedel.
Gyomruknak nincs rossz eledel!
Vá gyuk nem já té k, csinytevé s!
Egyetlen á lmuk: az evé s,
de itt mindé g, minden kevé s,
ezé rt ott vannak mindenü tt,
hol sejtik a bősé g-derűt:
csé plé sné l ők a pelyvahordók,
szü retkor puttonyoznak, hordót
gurítnak, pincé n nyitnak ajtót,
urak vadá sznak: ők a hajtók.
Kará csony tá já n felruhá z nehá nyat
Szent Antal, á m oly sok bukfencet há nynak,
s a pá lca rá juk oly sokszor porol,
hogy a ruhá nak nincs sok lá tszata
rajtuk, s pótlé k gyaná nt hozzá juk vá ndorol
urak haszná lt ruhá zata,
jól megkopottan
é s elszabottan,
de né kik ez fagy ellen kell csupá n.
Így né melyik
lá bá n kimustrá lt ú ri lakktopá n,
má son kígyóbőr fé lcipőcske ké rkedik.
Egyszerre hat já r iskolá ba,
azaz csak já rna, mert hiá ba
fenyíté k, bot, bírói inté s,
ez csak borsóval falrahinté s,
mert karjuk kenyeret keres:
ki pesztra, ki a ké zi-szekeres
zsidóná l a szódá sfiú .
S mikor minden inté s hiú ,
s a mulasztottakat
bírónak adjá k, ott mindé g akad
há rom-né gy Vaskó bü ntetendő:
kemé ny pé nzbirsá g fizetendő,
„vagy leü lendő!”
S apjuk, mert munkané lkü li,
az egé sz telet leü li

(Fehé ren é s ké ken, 1937)

Mé cs László ma
Kará csony előtt ü gyvé dké nt egy okiratot ké szítettem, amelyben az egyik szerződőfé l csalá dneve Vaskó volt. Megké rdeztem tőle: Tudja-e, hogy ez a né v egy magyar kö ltőversé nek a
címé ben is szerepel? Megö rü lt a kö zlé semnek é s ké rte,
mondjam meg a vers címé t. „Vaskó Já nos é s kedves csalá dja”, – volt a vá laszom. Megmondtam azt is, hogy a kö ltőneve
Mé cs László . Megké rdeztem tová bbá Vaskó urat, ismeri-e a
kö ltő nevé t. „Nem, mé g nem hallottam, pedig gyermekkoromban mé g ministrá ltam is.” Ekkor á tadtam neki a verset,
amelyet az egyik Mé cs-kö tetemből fé nymá soltam. Nagy volt
az ö rö me, amelynek ké sőbb Márai Sándor Ö sszegyűjtö tt
versek című kö teté nek megajá ndé kozá sá val is kifejezett.
Ilyen előzmé nyek utá n kívá ncsisá gból keresgé lni kezdtem,
hogy lexikonjainkban, irodalomt ö rté neti kö nyveinkben, így az
Ú j Magyar Lexikonban, Magyar Irodalomtö rté netben, Magyar
Larousse-ban (amelyné l kiemelem a kiadá s dá tumá t: 1992)
stb., mit is lehet megtudni Mé cs László ról. Semmit. Mintha
sohsem é lt volna, é s nem jelentek volna meg versesk ö tetei.
Be kell vallanom: elfogult vagyok Mé cs Lá szló javá ra. Mentsé gemre szolgá ljon, hogy szemé lyesen is ismertem őt, tö bbszö r tartott szavalóestet Pannonhalmá n né pes kö zö nsé g előtt,
de mé g a diá kotthoni klubunkban is (ahol t ö bbek kö zö tt elszavalta, de inká bb elmondta a „Vaskó Já nos é s kedves csalá dja”
című versé t), sőt a gimná ziumban egy magyarórá t is tartott az
osztá lyunknak. Tanulmá nyaink befejeztekor pedig ismert dallamra egy ballagónótá t* is írt nekü nk.
Miutá n csupá n „á tlagolvasó” vagyok, tá volról sem kívá nok
valamifé le é rté kelé st adni Mé cs Lá szló irodalmi tevé kenysé gé ről. Tudom, hogy a magyar irodalomban ná la kiemelkedőbb
szerzők é s kö ltők is vannak, illetve voltak; nem volt „ü stö kö s a
magyar irodalom egé n” – mint ma pl. Kerté sz Imre, akinek
munká ssá gá t irodalmi Nobel-díjjal ismerté k el –, azt azonban
nehezen viselem el, hogy Mé cs Lá szlót egyszerűen elhallgassá k. Azt is el kell mondani róla: Szavalá sá val őtette kedveltté
a lírá t nagy tö megek előtt, sőt, hogy a magyar irodalmat szavalá sá val Pá risban é s Berlinben is né pszerűsítette. Ezen
tú lmenően: Mé cs Lá szló kemé nyen „politizá lt” is. Sok versé ben fellelhető a harcos szocializmus, sőt forradalmisá g, ha
nem is olyan erőteljesen, mint Jó zsef Attiláná l. [Lá sd a verset;
a té ma, sajnos, manapsá g ú jra egyre aktuá lisabb… (A szerk.)]
Az itt leírtakkal idegen tollakkal é keskedem: annak a bencé s
magyartaná romnak, dr. Sö veges Dávidnak az é rté kelé sé vel,
aki annak idejé n „hivatalos” magyartankö nyv hiá nyá ban 1947ben fü zetü nkbe diktá lta a tananyagot. (É s ha má r hivatkoztam
volt taná romra, azt is elmondom róla, hogy az 1956-os forradalom utá n nyitott teherautón szá llítottá k el Pannonhalmá ról,
így lá tni lehetett, ahogyan ott ü tlegelté k.)
Visszaté rve Mé cs Lá szlóra, vé gezetü l meg kell mé g említenem gyö nyö rű kö ltői hitvallá sá t is:
„Vadócba rózsá t oltok,
hogy szebb legyen a fö ld.”
Budapest, 2004. december 27.
Dr. Pé ter Bé la (Ph 47)
* „Ö rö k ballagá s”; lá sd: BDSZ Almanach 1992, 42-43. lapok. – (KTK)
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In memoriam dr. Nedeczky Gyö rgy (Bp 36)
2004 decemberé ben, 86 é ves korá ban elhunyt ö reg bará tunk,
„há zi kö ltőnk”, Nedeczky Gyuri bácsi. 82 é ves korá ig, gyá mü gyeské nt, aktívan dolgozott, csak akkor lett nyugd íjas.
Bú csú ztatá sá ul megismé teljü k a szeptemberi szá munkban
kö zö lt versé t (ez a legutolsók egyike), ehhez fűzzü k diá ktá rsunk levelé t, majd sajá t, né há ny é ve megírt bú csú versé t.
Kedves Bará tunk, ö rö k bé kessé gben legyen nyugodalmad!
A Hí
rlevé l szerkesztő i

Ü zenet a fiatalokhoz

2005. március 1. 6.
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Búcsú é s é rkezé s
Isten veletek, Bará taim!
É gi dalnoknak elmegyek,
Ott fö nn má r vá rnak szeretettel
Anyá k, apá k é s gyerekek!
Vá rnak, akiket hőn szerettem,
S akik szerettek engemet,
Az é g ké kje kinyílt felettem:
Ott fö nn nincs má s, csak szeretet.

Az időelszá ll, mint a felhők,
S má ris ti lesztek ö regek,
Gondoltatok-e vajjon arra,
Hogy akkor ki tisztel titeket?

Ő k haltak meg a Don-kanyarban,

S fagytak meg szovjet fö ldeken,
Sírtak az Anyá k, Felesé gek,
Á rvá kat neveltek ö zvegyen.

Ottan Krisztusnak oldalá ná l
Gyűlnek az igaz emberek,
A Jók, s kik bá ntá k bűneiket,
Kik hordtá k a kereszteket.

Szívemnek kedves fiatalok,
Szebb jö vőt á lmodó gyerekek,
Há lá s lé lekkel é s őszinté n
Tiszteljé tek az ö regeket!

Gyermekek, ti voltatok á rvá k,
Mé gis Ember lett belőletek,
A Szü lők Nagyszü lőkké vá ltak,
Szeressé tek az ö regeket!

A bú csú ná l kezem kitá rom,
Hazá m fö ldjé t megcsókolom,
Az ittmaradtakat megá ldom,
Elindulok a Nagy Ú ton.

Ő k adtak é ltet a romoknak,

Hajuk fehé r lett, arcuk rá ncos,
Felé pítetté k a hidakat,
Vá lluk meggö rnyedt, fá j a lá buk,
É hesen, fá zón, nyomorultan Ti vagytok az Ő remé nysé gü k,
Megrengetté k a zsarnokokat. Bü szkesé gü k, jö vőjü k, á lmuk.
Dolgoztak sokszor é jszaká kig,
Otthon s a gyá rakban gö rnyedezve,
Vigyá zzatok, mint drá ga kincsre
A mé g é lőszent ö regekre!
Budapest, 2002. má rcius 4.
Dr. Nedeczky Gyö rgy (Bp 36)
… Ő jóval felettem vé gzett, há t nem nagyon ismerhet. É n őt
igen. A hatvanas é vekben a kerü leti kö zigazgatá sban dolgozott. Azonkívü l a vívósport kivá ló egyé nisé ge. (… )
A versírá shoz, mint a fiziká hoz sem, nem é rtek. É letemben
egy verset írtam, szerencsé re arra nem emlé kezem, vagyis
csak arra, hogy (egyik) szerelmi bú bá natom idejé re esik. Nos,
verssel nem is, de a fiatalokhoz szólón é s versé nek mondanivalójá hoz kapcsolódóan elmondom:
Az ősi Kíná ban – így a tö rté net – a csá szá r hercegi címet
adomá nyozott, ha valamelyik alattvaló kivá lót alkotott a művé szetben, nagyszerű politikus, győzelmes hadvezé r volt stb. De
a hercegi címet – hoppá ! – a művé sz, ill. a politikus, a hadvezé r szü lei kaptá k.
Kedves Olvasó! Tessé k elké pzelni, ezzel a tö rté nettel – de
má s formá ban é s mint korunkban megvalósulttal – nem is oly
ré g talá lkoztam. Olaszorszá gban lá togattam meg 2004 tavaszá n mé g é lő bará taimat é s csalá djukat. Az egyik csalá dbeli
unoka borá sz. Palackozott borait ü zletekben is á ruljá k. A palack címké jé n a sarokban ott van a nagyapa kicsinyített fé nyké pe. Mert ifjú olasz bará tom ezzel fejezi ki há lá já t a nagypapá nak, aki őt a szőlőmetszé stől a palackozá sig a borá szatra tanította.
Egyé bké nt az ehhez hasonló nem csodatö rté net Olaszorszá gban. Ott mé g a vá rosokban is lé tező a há rom generá ciós együ tté lé s. A csalá di é letnek valamifé le matriarchá lis
jellege van, s kü lö n tekinté lyt jelent a nagymama.
Dr. Károly István (Bp 40)

Keressük legidősebb – nem csak tagtá rs – é lődiá ktá rsainkat.
Nyilvá ntartá sunkban Salgó László (Ko 24) a legkevé sbé fiatal.
Kedves Bará tunk, Isten é ltessen, á ldjon! – Mindannyiotoktól
vá rjuk ez ü gyben ú jabb jelzé seiteket, bejelenté seiteket.
Az elnö ksé g (KTK címé n)

Lelkem á tszá ll a messze té ren,
Rá mragyognak a csillagok,
Kö szö ntenek csodá s, szé p fé nnyel,
Ö lelnek vé gtelen karok.
Uram, fogadd be fá radt fiad,
Aki Té ged el nem hagyott
Sem há ború ban, sem bé ké ben,
Mindig a szé pről á lmodott,
Szabad madá r volt é leté ben,
Nem győzté k le a zsarnokok.
Emelt fővel á ll most Előtted,
Uram ö lelj, ím itt vagyok!
Budapest, 2000. jú nius 15.
Dr. Nedeczky Gyö rgy (Bp 36)

Köszönet é s felhívás
Ö rö mmel é rtesítjü k diá ktá rsainkat, hogy rendkívül sikeres
volt a szemé lyi jö vedelemadó 1%-á nak felajá nlá sá ra tett tavalyi felhívá sunk. A Bencé s Diá kszö vetsé g szá mlá ja ezzel
kereken egymillió hatszá zezer forinttal gyarapodott. Az elnö ksé g szá ndé ka szerint az így befolyt ö sszeget a területi szervezetekhez kívá njuk eljuttatni, megpezsdítve ezzel szervezeti
é letü ket.
Megköszönjük, hogy segítettetek, é s ké rünk,
gondolj jövőre is az 1% felajánlásával
a Bencé s Diákszövetsé gre!
A boríté kba helyezendő nyilatkozati nyomtatvá nyra az
alá bbiakat kell rá írni:
Bencé s Diákszövetsé g, adó száma: 19113966-1-08
A nyilatkozatot ne felejtsé tek el alá írni!
Az elnö ksé g
Ké rjü k, hogy tagdíjatokat (aktívaknak 2500 Ft/é v, nyugdíjasoknak 300 Ft/é v, 75 é v felett: nem ké rü nk, de megkö szö njü k), ha
nem terü leti szervezetetekné l rendezitek, csekkszá mlá nkra fizessé tek be. Írjá tok rá a címzé steken lé vő nyolcjegyű szá mot
(egyé ni azonosítótokat), iskolá tokat é s az é rettsé gi é vé t.
Csekkszámlaszámaink:
10403356–33500155–00000000 Bencé s Diákszövetsé g
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Kedves Barátunk!
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Reflexió k

Most, amikor ké szíted a 2004. é vi SZJA, illetve tá rsasá gi adóbevallá sodat, ismé t ké rjü k segítsé gedet: tá mogasd a Főapá tsá g cé lkitűzé seit azzal, hogy adód 1%-á t a Pannonhalmi
Főapá tsá g Alapítvá nynak ajá nlod fel.
A tö bbszö r módosított SZJA-ról rendelkező1995. é vi CXVII.
tö rvé ny szerint Te határozhatod meg, hogy szemé lyi jövedelemadó d 1+1 %-a milyen cé lt szolgáljon. Adód első1%á val kö zhasznú tá rsadalmi szervezetet tá mogathatsz, a má sik
1%-ot valamelyik egyhá z szá má ra adhatod.
Tisztelettel ké rü nk, hogy szemé lyi jövedelemadó d első
1%-ával a Főapá tsá g cé lkitűzé seit tá mogasd.
Maga a Főapá tsá g hozott lé tre egy kö zponti alapítvá nyt, a
Pannonhalmi Főapátság Alapítványt azzal a cé llal, hogy a
nemzeti kultú rá t é s az európai é rté keket á poló kü ldeté sé t
tá mogassa. Az alapítvá ny mindenben megfelel a tö rvé nyi kö vetelmé nyeknek; kuratóriuma garancia arra, hogy a befizetett
ö sszeg a fenti cé lkitűzé sre fordíttatik.
Tá mogatá soddal lehetővé teszed lelkipá sztori szolgá latunkat
egyhá zmegyé nkben, oktató é s nevelő munká nkat gimná ziumainkban, szociá lis tevé kenysé gü nket ö regotthonainkban.
Amikor tehá t adóbevallá sodat ké szíted – ha cé lkitűzé seinkkel egyeté rtesz – a nyilatkozaton a
Pannonhalmi Főapátság Alapítvány 18535796-1-08
adó számát tü ntesd fel!
A Magyar Katolikus Pü spö ki Kar felhívá sá hoz tá rsulva minden katolikusnak keresztelt embert k é rü nk, hogy szemé lyi
jövedelemadó ja másik 1%-ával tá mogassa a magyarországi
Katolikus Egyház cé lkitűzé seit.
Ké rü nk, hogy a má sodik rendelkezőnyilatkozaton a
Magyar Katolikus Egyház 0011 technikai számát
tü ntesd fel.
Tá mogatá sodat há lá san kö szö njü k!
Pannonhalma, 2005. januá r 25.
Dr. Várszegi Asztrik OSB sk.
főapá t-pü spö k
Felsoroljuk né há ny alapítvá ny adószá má t, ezekből kedvü nkre vá logathatunk adó nk első 1%-á val való tá mogatá sra.
18535796-1-08 Pannonhalmi Főapátság Alapítvány
19113966-1-08 Bencé s Diákszövetsé g
18052040-1-43 Szent Benedek Kulturá lis Alapítvá ny (BDSZ, a
Budapest Főutcai Szent Benedek-iskola javá ra)
19113007-1-08 Budincsevits Alapítvá ny (Pannonhalmi Bencé s
Gimná zium javá ra)
18083086-1-41 É pítsü nk Együ tt Alapítvá ny (Szt. Benedek Á ltalá nos
Iskola é s Gimná zium, Budapest)
19150402-1-11 Freskó Alapítvá ny (Esztergomi Gimná zium)
19115944-1-08 Acsay Ferenc Alapítvá ny (Győri szervezet)
18955242-1-20 Bencé s Szellemisé gé rt Alapítvá ny (Keszthelyi terü leti
szervezet)
19111902-1-08 Soproni Bencé s Há z Alapítvá ny (Sopron)
18535442-2-08 „Szent Benedek” Idősek Há za Alapítvá ny (Sopron)
19248099-1-18 Bencé s Kö zö ssé g é s Diá ká rvá k Alapítvá ny
(Szombathelyi terü leti szervezet)
18917884-1-19 Kereszté ny Szü lők Alapítvá nya a Veszpré m Megyei
Diá koké rt (Veszpré mi szervezet)
18790342-1-15 A kereszté ny Ifjú sá gé rt, a Jö vőé rt Alapítvá ny
(Nyíregyhá za)
18792038-1-15 Szent Imre Katolikus Alapítvá ny (Nyíregyhá za)
19636027-2-13 Katolikus Egyetemi Alapítvá ny (PPKE)
19666275-1-43 Magyar Karitá sz Alapítvá ny
18064632-1-41 Katolikus Kö zponti Alapítvá ny
18041411-1-43 Szellemi Sé rü lt Testvé reinké rt Alapítvá ny
A második 1% felajá nlá sá hoz a Magyar Katolikus Egyház
technikai szá ma: 0011.

Mé g egy hozzá szólá s a szeptemberi hírlevé lben megjelent
Memento – Nagy Julián című cikkü nkhö z. Utalunk e tá rgyban
Placid atya előző, decemberi szá munkbeli levelé re is.
Nagy Julián taná r urat, egyé nisé gé t, é letpá lyá já t így jellemezhetem: „Egy ember, aki tö bb é letet is é lt.” Paulovits Imre
írá sá ból ké pet kaptunk róla, az egyetemi adjunktusról, aki
nemcsak tanította a matematikát, de e tudomá nyá nak kutatója, ú j dimenziókat keresőé s megtalá ló tudósa volt. Megismerhettü k Nagy Juliá nt az anyagi, megé lheté si gondokkal kü zdők
segítőjé t, ré szü kre munkalehetősé g megteremtőjé t.
Nagy Juliá n szemé lyé nek, tevé kenysé gé nek ismerete szeré ny szemé lyem ré szé ről a gimná ziumi é veimre korlá tozódik.
Nekü nk fizikát tanított. Pontosabban: stílusá val, pedagógiai
módszerekkel mé g azoknak is é lvezetessé tette a fizika
tö rvé nyszerűsé geinek a megismeré sé t, mint a magamfajta,
ké miá tól, fiziká tól, matematiká tól oly tá voli é rdeklődé sű diá k.
A gyakorlati dolgok irá nti eszmevilá gá ra jellemző, hogy ő
tanította a gyorsírást is. Szerintem ő „talá lta ki” ennek a tantá rgynak a tantervbe való felvé telé t, hiszen a gyorsírá s elé ggé
tá voli volt a gimná ziumok tantá rgyai sorá ban. Tanított, é s milyen szinten! Sok é ven keresztü l Nagy Juliá n ké t volt diá kja
volt az első– é venké nt egymá st vá ltogatva – hivatá sos gyorsírók bajnoksá gain. Emlé kezetem szerint mindketten parlamenti gyorsírók lettek. Egyikü k Baconyi László (bocsá nat feledé kenysé gemé rt, de mindketten tö bb osztá llyal felettem já rtak).
A tanítá si idő befejezté vel kezdődö tt meg Nagy Juliá n nem
tudom há nyadik é lete. Akinek kedve volt, az – kü lö n díjazá s
né lkü l – tanulhatta a gé pírást. Gyorsírá s is, gé pírá s is, de
sokat segített é letemben! Mint egyetemi hallgató, é venké nt
egy-egy professzor előadá sá t gyorsírtam, aztá n legé peltem,
há zilag sokszorosítottam. É desanyá mat is segíthettem, de
bizony Nagy Juliá ntól szerzett tudá som kamatozá sá nak kö szö nhette az a kislá ny (volt mé g egy) a cukrá szdai uzsonná ra
való meghívá sokat.
Nagy Juliá n vezette a modellező szakosztályt is. Hajó modellek mellett elsősorban a repü lő modellezé st lehetett
elsajá títani.
Mé g mindig nincs vé ge Juliá n taná r ú r é letei felsorolá sá nak.
Vasá rnap vitte diá kjait a Há rmashatá r-hegyre, vitorlázó
repülé sre. Nekem is voltak osztá lytá rsaim, akik Nagy Juliá n
taná r ú rnak kö szö nhetté k, hogy viselhetté k – é s milyen bü szké n – a ké k alapú „vitorlá zá studomá nyi”, pontosaban az eredmé nyes repü lé sszá mot bizonyító jelvé nyt.
Mé g mindig lehet sorolni Juliá n ú r é leteit. Ha jól emlé kszem
– má rpedig pszichológusok szerint, menné l jobban ö regszik
az ember, anná l ré gebbi dolgokra emlé kszik –, szóval ha jól
emlé kszem, abban a korban, amikor m é g egy keré kpá r birtoklá sa is nagy dolog volt a diá k szá má ra, nos ő a gé pkocsik
működé sé t is tanította arra jelentkezőknek. Elmé letben, de –
emlé kezetem ne hagyj cserben – emlé kezetem szerint egy
rendőrtiszt diá k-apuka segítsé gé vel ké t leselejtezett gé pkocsit
is szerzett erre a cé lra – persze a gyakorlóterü let korlá tozott
volt – a DOHI (a mi Pá l-utcai grundunk) Rigó utcai udvará ra.
Mé lysé gesen megdö bbent, hogy a Rend kizá rta* őt tagjai
sorá ból. Az indok a cikkből kitűnően az olvasó szá má ra csak
felté telezhető: mert tö bb é lete volt, mint rendtá rsainak, konkré tabban a rend vezető szerveinek. Felré mlik emlé keimben, de
lehet, csak privá t „legendá rium”, hogy mindennap ö nmagá ban, ö nmagá nak misé zett, s hogy szerzetesi ruhá já ban temetté k el. – Kell ide mé g egy befejezőmondat? Szü ksé gtelen.
Dr. Károly István (Bp 40)
* Megjegyzé s – Akkoriban (az 1950-es é vek elejé n) egyré szt a politika
á ltal é letben hagyott há rom rendre „numerus clausus” volt előírva,
má sré szt Julián atya olyan (pedagógusi) á llá st szeretett volna vá llalni
(é s vá llalt is), amelyet Mindszenty hercegprí
más elutasított. Ezé rt ké rte ő saját maga a laicizá ltatá sá t.
Dr. Kö nyves Tó th Kálmán (Ph 47)
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„ Könyvesház”

Bencé s Diákok Pé csi Egyesülete

Pax! Kedves Diáktársak!
2004. november 15-é n jelent meg ú j magyar nyelvű kö nyvem,
amelynek bibliogràfiai adatai az alàbbiak:
Ankerl Gé za: Anyanyelv, írá s é s civilizá ciók (Vendé gsé gben a
Fö ldö n) – Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, [Budapest,
2004]. ISBN 963-8033-65-7. – 382 lap, 2900 Ft. – Megrendelhető a www.konyvkereso.hu honlapon, valamint a
Teleki Té ka ü zletben (1088 Budapest, VIII. Baross u. 1.)
é s màs minősé gi kö nyvesboltokban.
Rö vid ismerteté s: «A „Nyugat van, Kelet nincs" (Osiris, 2000)
szerzője e tanulmànykö teté ben az angol-amerikai transznacionàlis globalizá ciós nyomàssal szemben a màs íràsmódú
– arab-muzulmàn, hindu é s kínai – civilizàciós szfé ràknak,
valamint a sajàt anyanyelvvel rendelkezőnemzeteknek, mint a
magyar, ö nfenntartó műkö dé steré t vizsgàlja.»
Kö szö nve figyelmeteket kö szö nt bé kessé ggel
Dr. Ankerl Gé za (So 51)
(Sopron, ga1@inuge.ch)

Talá lkozóink helyszíne a Zárdatemplom hittanterme, minden hó nap első szerdáján 19 ó rakor. Mint eddig, tová bbra is
szívesen lá tunk rendezvé nyeinken csalá dtagokat, bará tokat,
má s egyhá zi iskola ö regdiá kjait.

Szalai Bé la (Ph 58): Tokaj vá r metszetes kö nyve. Á rvay é s
Tá rsa Pincé szet kiadá sa, 2004. 88+66 lap (a + lapokon 62
tá blá n 70+16 metszet)
Nem is tudom má r, ez Bé la bará tunk negyedik vagy ö tö dik
metszetes kö nyve-e, amióta „nyugalomba” vonult. Hallatlan
alapossá ggal gyűjti, megfejti, elemzi, „hitelesíti” (talá n ez nem
teljesen hiteles kifejezé se annak, amit művel velü k, azé rt az
idé zőjel) csodá sná l csodá sabb metszeteit. Az olvasá si é s a
nyelvi teljesítmé nye sem megvetendő: é lő é s holt nyelvek
tucatjainak valahai betűit (vagy inká bb á kom-bá komjait) kell
kibetűznie, megfejtenie, é rtelmeznie, az ismert tö rté nelemben
azt elhelyeznie, né ha é ppen a tö rté nelmet a megfejté ssel
kiegé szítenie. De hadd idé zzek inká bb Á rvay Jánosnak a
kö nyvhö z írt előszavá ból: „Szerencsé m van, tokaji borá szké nt
hivatá sos Időutazó lehetek mú lt é s jö vendő hatá rmezsgyé jé n:
ingatag, kapkodó jelenü nkben egyensú lyozva, ré gvolt é vszá zadok tudá sá ba kapaszkodva a holnapnak é s a holnaputá nnak ké szítek borokat. Munka kö zben, az aggasztóan bizonytalan, derűsen bizakodó, vagy é ppen bé nítóan fá radt pillanatokban – s ki ne é rt volna meg ilyeneket! – sosem vagyok egyedü l, á llandó tá rsasá gom a Termé szet é s a Tö rté nelem. (… ) A
tokaji vá r, melynek hiánya ré szé vé vá lt a tá jnak, kisgyerek
korom óta bennem é l. Nagy ö rö m szá momra, hogy e kö nyv
lapjain most é rinthetően-é rezhetően formá t ö lt, bené pesü l
é lettel, é s mesé lni kezd. Hogy a torkolatot fü rké szve a holnap
é s a holnaputá n szemlé lődőinek tekintete is megpihenjen egy
pillanatra „ott – ahol má r ré góta semmi sincs… ”
(KTK)
Szentjánosbogár – „Szemelvé nyek” Lovassy Andor é leté ből.
Lovassy Zsuzsanna é s Gy. Lovassy Klára (Ptl, Kg 68)
magá nkiadá sa, Kőszeg, 2004. 72 lap. Kapható a kőszegi
kö nyvesboltokban.
Lovassy Andor 1945-től volt a kőszegi bencé s gimnázium
tanára (franciá t tanított; kőszegi diá ktá rsaink tö bbet is tudhatnak róla). Ké sőbb az á llamosított Jurisich Gimnázium első
igazgatója (hamar levá ltottá k, tú l rendes ember volt akkoriban;
sajá t szavai szerint katolikuské nt mé g reformá tus hittant is
tanított) é s sok é ven á t taná ra, 1954-től korai halá lá ig kedves
kollé gá m é s atyai jó bará tom. Leá nyai gyűjtö tté k ö ssze az
eredetileg sok helyü tt (ö ná lló kö tetekben is) megjelent é s ké ziratban megmaradt írá sait, ezekből tartalmaz szemelvé nyeket
az ízlé ses kis kö tet. A Szentjánosbogár cím arra utal, hogy
Bandi bá csi ezt haszná lta korá bban írói á lné vké nt. A tová bbiakban egy versé t é s egy kis prózá já t idé zzü k, há tha elgondolkodá sra é s derűre ké sztet bennü nket is. Bizony, sú lyos a
szava annak, aki ezt írta Klá rika lá nya emlé kkö nyvé be
(62.03.01.): „Szeresd az embereket, akiknek a munk á ja té ged
é ltet, s akiknek é leté t te is szebbé é s jobbá teheted!”
Dr. Kö nyves Tó th Kálmán (Ph 47)

2005. elsőfé l é vi programunk:
02.02. – Meszé na Á gnes gyógypedagógus: A Szentfö ld magyar szemmel. Vetítettké pes előadá s.
03.02. – Borsos Jó zsef pá los há zfőnö k: Nagybö jti elmé lkedé s.
03.20. szombat 15.00 – É vi rendes kö zgyűlé sü nk. A ré szletes
napirendet kü lö n kö rlevé lben kü ldjü k.
04.06. – Szamosi Szabolcs (Ph 89), a szé kesegyhá z orgonistá ja: Az orgona, mint az egyhá zi zene hangszere.
04.16-17. szombat é s vasárnap – Lá sd a 11. lapon.
05.04. – Gábor Olivé r ré gé sz (Janus Pannonius Mú zeum):
Sopianae ókereszté ny emlé kei. Vetítettké pes előadá s.
05.28. – Orszá gos bencé sdiá k-talá lkozó Pannonhalmá n.
Június – Te Deum. Helyszíné t, időpontjá t ké sőbb rö gzítjü k.
A kö zelmú lt bencé s vonatkozá sú esemé nye volt, hogy januá r
8-á n 15 órakor a Jedlik Á nyos Társaság, a Magyar Elektrotechnikai Társaság é s egyesü letü nk ké pviselői Jedlik Á nyos
szü leté sé nek 205. é vfordulója alkalmá ból ü nnepi megemlé kezé s kereté ben koszorú t helyeztek el a Cisztercita Gimná zium
főkapujá ban lé vőJedlik Á nyos-domborműné l.
Hábel János (Ph 82)
megyei elnö k

Lovassy Andor:
Akik csak egy betűt rágnak…
Akik csak egy betűt rá gnak,
Testet, lelket megvizsgá lnak,
A Sorbonne-on gö rbé n ü lnek,
Vitatkoznak é s… jól é lnek,
Nem tudjá k ők, mi az é let!

Azok sem, kik vígan é lnek,
Zü llé s utá n hazaté rnek,
Üres hassal nem beszé lnek,
É jjel-nappal csak henyé lnek…
Hogy tudhatná k, mi az é let?

De akik, ha jőaz alkony,
Megbú jnak a Szajna-parton,
Fillé reké rt megszakadnak,
Munká val is é hen halnak,
S a piszokban, a szemé tben
É lnek nyá ron s hideg té lben,
Kik csak é rzik, de nem írjá k,
Kik nem adjá k, nem is mondjá k…
Azok tudjá k, mi az é let…
(Pá rizs, 1932)

„ Te kis csacsi”
Ez volt a legelsőmagyar szó, amit francia fö ldö n hallottam.
A megé rkezé semet kö vető napon első utam a Sorbonne-ra
vezetett, hogy a beiratkozá si felté telekről é rdeklődjem. Szü neti
nap lé vé n, az egyetem csendes volt. Nekem azonban m é gis
szerencsé m akadt, mert a hivatalos helyisé gek előtt talá ltam
egy francia kislá nyt, aki hajlandónak mutatkozott arra, hogy
kioktasson a beiratkozá s rejtelmeire.
É n akkor mé g – termé szetesen – nagyon tö rtem a nyelvet, s
így a kollé ganőmindjá rt tudta, hogy idegen vagyok.
Amikor meghallotta, hogy Magyarorszá gból jö ttem, egyszerre bará tsá gosabb lett, é s ö rö mtől csillogó szemmel mesé lte el,
hogy ismert egy nagyon kedves magyar fiú t, akit Jóská nak
hívtak, s aki őt megtanította a legszebb szóra magyarul.
Kívá ncsian lestem, hogy mi rejlik e m ö gö tt a legszebb szó
mö gö tt.
– Je vous aime! (szeretem) – mondotta – s ezt ú gy mondjá k
magyarul, hogy: „té kistsatsi!”
Nem akartam hazugnak, csalónak festeni Jóska emlé ké t, s
a kis csicsergőfrancia lá nyt meghagytam a hitben, hogy valóban helyesen é s jól tudja magyarul a legszebb szót…
Lovassy Andor
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Zarándoklat Szent Benedek tiszteleté re*

Budapesti szervezet

Pannonhalma – Bakonybé l – Tihany

Á ltalá ban a hó napok második hé tfőjé n 17 ó rakor vá rjuk
szeretettel a volt bencé s diá kokat é s é rdeklődő vendé geket a
Szent Benedek Iskola dísztermé ben (Bp. I. ker. Fő utca 30.).

2004. jú lius má sodik heté ben a Tihanyi Apá tsá g é s egyhá zkö zsé g zará ndokné pe szá llt meg vendé ghá zunkban. A fiatalok a 950 é ves alapítá si é vfordulóra ké szü lve Pannonhalmá ról Tihanyba zará ndokoltak.

A Tihanyi Bencé s Apá tsá g 2005-ben ü nnepli alapítá sá nak
950. é vfordulójá t. Az ü nnepre sok mindennel ké szü lü nk, az
apá tsá g kü ldeté seinek megfelelően tö bb módon is ü nnepeljü k
az é vfordulót.
Sok idő telt el 1055 óta, amikor I. Andrá s kirá ly bencé s
monostort alapított Tihanyban. Az elmú lt 950 é v alatt az apá tsá g egy helyben hosszú é s kü zdelmes utat tett meg. Az alapítá skor ortodox rítusú szerzetesek é s bencé sek é ltek együ tt a
fé lszigeten. Kü lö nbö ző utakon kö zö sen Istent keresni ma is
feladatunk, ezé rt indult el maroknyi csapatunk a r é gi bará tok
ú tjá n Szent Benedek tiszteleté re. Arnold é s Hubert testvé rek,
de mé g inká bb Isten vezeté sé vel, laudessel indultunk reggelente, napkö zi imaórá t imá dkoztunk dé lben, é s vesperá s zá rta
napjainkat. Minden keresztné l é s templomná l elimá dkoztuk
vá lasztott zará ndok-imá nkat a 108. zsoltá rból:
Boldog az az ember, aki Benned találja erejé t,
aki szí
vé ben zarándokú tra indul.
Ha kiszáradt vö lgyben jár is, ott források fakadnak,
a hajnali eső elárasztja áldásával.
Ahogy halad, egyre nö vekszik ereje,
s a Sionon meglátja Istent.
Jó volt ezt az imá dsá got 15 é s 30 kilomé ter utá n elimá dkozni é s rá dö bbenni, hogy a lá bainkban é rzett fá radsá g ellené re sokat nőtt az erőnk. Az ú tvonalat ú gy alakítottuk ki, hogy
miné l tö bb kö zö ssé ggel, Istent kereső szemé llyel talá lkozzunk. Igyekeztü nk a meglá togatott kö zö ssé gek é leté ben é s
imá iban ré szt venni. Cé lunk az volt, hogy az egy Isten felé
vezető kü lö nbö ző utakba bepillanthassunk. Bepillantani aut óval is lehet, de a kö zö s, imá dsá gos gyalogos zará ndoklat
fogé konyabbá tett bennü nket. Pannonhalmá n vigíliá val é s
laudessal indultunk, Bakonyszentl á szlón Horvá th Istvá n atyá val vacsorá ztunk, beszé lgettü nk. Zircen elmondtuk a napkö zi
imaórá t. Bakonybé lben este vigíliá t mondtunk é s á ldá st
kaptunk Domonkos atyá tól. Reggel Anzelm testvé r bocsá tott
ú tra bennü nket szavaival. Veszpré mben este szentmisé n vettü nk ré szt. Veszpré mfajszon ká lvá riá t já rtunk, Tótvá zsonyban
Szilá gyi Pá l nagytiszteletű urat hallgattuk meg az Isten keresé sé ről. Tihanyban Szent Benedek ü nnepi vesperá sá t imá dkoztuk a tihanyi kö zö ssé ggel.
Termé szetesen ö t nap alatt volt alkalmunk a beszé lgeté sre,
egymá s megismeré sé re, a sö rö zé sre é s a móká ra is. Nagy
előnyt jelentett a zará ndoklaton, hogy bá r a fiatalok voltak
tö bbsé gben, minden korosztá ly ké pviseltetve volt. A csapat a
vé gé re remek kö zö ssé ggé ková csolódott, é s má r a jö vő é vi
zará ndoklatot is tervezgettü k.
Csizmazia Bulcsú (Tihany)

* Utá nkö zlé s a Borostyán – Kú t (a bakonybé li Szent Móric é s vé rtanú tá rsai egyhá zkö zsé g időszaki lapja) 2004/2-3. szá má ból

Rendszeres baráti összejöveteleink
Az ö sszejö veteleknek alkalmanké nt má s-má s a programja. A
ré szletekről a rendezőszervezet sajá t tagjainak pontos é rtesíté st kü ld. De a konkré t meghívótól fü ggetlenü l:
Minden programunkra minden bencé s diá kot é s minden
ismerőst szeretettel vá runk, függetlenül attó l, hol lakol, vagy
hogy egyá ltalá n BDSZ-tag vagy-e.
Keszthelyi szervezet: havonta az 1. hé tfőn Keszthelyen a
Margaré ta vendé glőben (Bercsé nyi Miklós u. 60.) 18 órakor; az utolsó vasárnapon pedig Zalaegerszegen
Somogy megyei szervezet: minden hónap 2. pé nteké n este
Kaposváron a Borostyán é tteremben
Veszpré mi szervezet: havonta a 2. csütörtök Veszpré mben
Budapesti szervezet: havonta a 2. hé tfőn 17.00 órakor a Szt.
Benedek Iskola dísztermé ben, Budapest, I. ker. Főu. 30.
Budapesten havonta (á ltalá ban) a 3. hé tfőn 19 órá tól „Bencé s sö rö zé s” a Kisvigadó é tteremben (Villá nyi ú t 34.)

03.07.(!) – Szalay Károly: Nemzeti lé tké rdé sek
04.05. kedd 18.00 – Szent Benedek-ü nnepi mise a Főutca
32-beli Kapucinus templomban (2005-ben Szent Benedek
atyá nk á thelyezett ü nnepé n)
04.11. – Dr. Kerekes Károly ny. zirci apá t: A ciszterciek
Magyarorszá gon
04.16-17. szombat é s vasárnap – A BDSZ Má ria-kongregá ciójá nak VIII. zará ndoklata Andocsra. A vasá rnapi ü nnepi szentmise főcelebrá nsi tiszté t dr. Várszegi Asztrik főapá t-pü spö k ú r vá llalta. – (A program a 11. lapon)
05.09. – Vágvö lgyi Szilárd (Ptl): Czuczor Gergely kultusza
szü lőfö ldjé n
05.28. – Orszá gos bencé sdiá k-talá lkozó Pannonhalmá n
06.13. – Gyurkovics Tibor: Írónak lenni Magyarorszá gon
09.12. – Hankó Ildikó : A magyar kirá lysírok sorsa
Ember Károly (Bp 51)
1085 Budapest, VIII. József krt. 43. tel.: 266-6750
„ Bencé s sörözé s” Budapesten: á ltalá ban a hó nap 3. hé tfő jé n – március 21., április 18 ., május 9 (!), jú nius 20., szeptember 19. – 19 ó rátó l kb. 23 ó ráig, a Kisvigadó é tteremben
(Budapest, XI. Villányi út 34.). Aká r fé l órá ra is gyere el! A
jobb oldali ö sszetolt asztalokhoz ü ljetek le a magatokkal
hozott diá ktá rssal együ tt!
Né meth Szilárd (Ph 81)

Sziasztok!
BDSZ hímzett címerrel é s felirattal, kedvező á ron tudunk
pólókat szá llítani. (Minden mé retben S-től XXXL-ig.)
Vá rjuk megrendelé seiteket. Á r: 2.500 Ft/db.
Tel: 06//30/964-6632; 06//1/356-1972 (d é lelőtt)
Ü dv!
Horányi Marci (Ph 83)

Keszthely – zalai szervezet
2005. é vi programunk
02.05. szombat 19.00 – Bencé s farsang Keszthelyen a Hotel
Abbazia é tteremben
04.10. vasárnap 10.30 – Bencé s szentmise Hé vízen az ú j
Szentlé lek templomban
04.16-17. szombat é s vasárnap – Lá sd a 11. lapon.
05.14. pünkösd szombatja (?) – Autóbuszos kirá ndulá s Horvá torszá gba, Zagorjé ba
05.28. – Orszá gos bencé sdiá k-talá lkozó Pannonhalmá n
07.17. vasárnap 10.00 – Zalaegerszegen, a Má ria Magdolna
plé bá niatemplomban (Szé chenyi té r 2.) nyá ri Szent
Benedek-napi szentmise
09.24. szombat – Autóbuszos kirá ndulá s Gemencre
10.22. szombat 11.00 – Keszthelyen a főté ri plé bá nia hittantermé ben Szalai Bé la (Ph 58) BDSZ főtitká runk előadá sa.
Előtte 10.00 ó rakor a Magyarok Nagyasszonya templomban szentmise
11.13. vasárnap 10.30 – Nagykanizsán a Deá k té ri Jé zus
Szíve (felső) templomban bencé s szentmise
Ezeken kívü l minden hó nap 1. hé tfőjé n 18.00-tól sö rö zé s
Keszthelyen a Margaré ta é tteremben (Bercsé nyi u. 60.), a
hó napok utolsó vasárnapján pedig Zalaegerszegen
Benkő Zoltán (Gy 85) elnö k
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Bencé s Diákok Győri Egyesülete
A BDGYE 2004. II. fé l é vé ben is kivá ló előadókkal é s előadá sokkal ö rvendeztette tagsá gá t é s a gimná zium tanulóit.
A rendezvé nyeken prof. dr. Gulyás Balázs (Ph 74) agykutató, a Karolinszka Egyetem professzora „Agy-té rké pé szet a
XXI. szá zadban”; dr. Tomka Mikló s (Ph 59) szociológus, a
PPKE tanszé kvezetője „A kereszté nysé g nem magá nü gy”;
Csó ka Gáspár OSB (Ph 56), a gimná zium igazgatója „A tihanyi alapítólevé l” címen osztotta meg ismereteit a hallgat ósá ggal. Mindhá rom alkalommal „telt há z” volt a díszteremben.
Az ö regdiá kok Pozsony-Dé vé ny megtekinté sé re zará ndokutat szerveztek. Pozsonyban a Szent Má rton szé kesegyhá zban buzgón imá dkoztak, já rtukban-keltü kben fö lidé zté k mú ltunk szé p é s fá jó emlé keit, de ö rvendeztek az együ ttlé tben.
Dr. Magassy Dániel (Gy 57)

Igen tisztelt Ede Atya! Kedves Barátaim!
ù
Kö szö nö m a meghivá st, é s szeretettel jö vö k Kö zé tek! ÷
Bü szke vagyok arra, hogy 1970-ben Ladocsi Gáspárral együ tt
é rettsé gizhettem a győri bencé sekné l, é s hogy padtá rsa lehettem tö bb é ven á t, tová bbá hogy P.Kü hár Ede atya kivá ló módon tanitotta nekü nk a ké miá t!
Tisztelettel, bará tsá ggal é s szeretettel:
Győr, 2005. februá r 17.
Prof.dr.habil Schmidt Pé ter (Gy 70)

Győr vá ros alpolgá rmestere, c.egyetemi taná r
2005. elsőfé l é vi munkaterv
01.27. 15.00 – Elnö ksé gi ü lé s a Jedlik Á nyos teremben.
Napirenden az I. fé l é vi feladatterv pontosítá sa, a februá ri
kö zgyűlé s előké szíté se.
02.27. vasárnap 10.30 – Beszá moló kö zgyűlé s a Rómer
Flóris teremben.
03.18. pé ntek 18.30 – Czigány Tamás Ybl-díjas é píté sz Szakrá lis é píté szet c. előadá sa a gimná zium dísztermé ben.
04.16. szombat 12.00 – A Liszt Ferenc Zeneiskolá val kö zö s
rendezé sben a zeneiskola nö vendé keinek hangversenye a
gimná zium dísztermé ben, vezé nyel Rő th Jó zsef.
04.16-17. szombat é s vasárnap – Lá sd a 11. lapon.
04.22. pé ntek 18.30 – Oloffson Placid OSB (Bp 33) tart előadá st a gimná zium dísztermé ben.
05.21. szombat – A gimná zium igazgatósá gá val kö zö s rendezé sben az immá r hagyomá nyos ö sszevont é rettsé gi
talá lkozó, kü lö n kö zreadott rendezé si terv szerint.
05.28. – Orszá gos bencé sdiá k-talá lkozó Pannonhalmá n
Minden rendezvé nyünkre sok szeretettel várunk
Mindnyájatokat!
Győr, 2005. januá r 28.
Pé ter Tamás (Gy 2000) titká r

Tihanyi esemé nynaptár – 2005
Amire kü lö n szeretné m hí
vni a bencé s ö regdiá kokat, az elsősorban a má jus 21-i ü nnepsé g, a „Kö nyö rgé s a magyarsá gé rt”
szeptember 10-é n é s Szent Benedek ü nnepe jú lius 11-é n.
Szeretettel Richárd
03.19. szombat 10.30 – Az apátság é s né pei c. kiá llítá s
megnyitója
05.20. pé ntek – A jubileumi bé lyeg bemutatója
05.21. szombat 10.30 – JUBILEUMI ÜNNEPSÉ G – Ünnepi
beszé det mond dr. Mádl Ferenc kö ztá rsasá gi elnö k ú r.
07.11. hé tfő 18.00 – Szent Benedek Atyá nk nyá ri ü nnepe,
dr. Várszegi Asztrik főapá t ú r ré szvé telé vel
08.15. hé tfő 18.00 – Nagyboldogasszony ü nnepe, dr. Márfi
Gyula é rsek ú r ré szvé telé vel
09.10. szombat 15.00 – Kö nyö rgé s a magyarsá gé rt, dr. Erdő
Pé ter bíboros prímá s, é rsek ú r ré szvé telé vel
09.18. vasárnap 17.00 – Az ELTE kórusá nak/zenekará nak
jubileumi műsora
10.23. vasárnap 11.00 – A szentmise televíziós kö zvetíté se
tamplomunkból
11.12. szombat – „Ké zfogá s” – Egyhá zi iskolá s ö regdiá kok
regioná lis talá lkozója
11.17. csütörtök 17.00 – Szent Á nyos-ü nnepi: vesperá s é s
szentmise
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Szeretett Zará ndok Testvéreim!
„ ... Volt olyan idő , amikor sokan voltak ké pesek kockázatot é s
áldozatot vállalni valami igaznak é rzett ü gyé rt.” (Kipke Tamá s)
„ ... Már ré gen é jfé l van a Duna-tájon é s nincs ki virrasszon felettü nk, hiszen baráttalanok, testvé rtelenek vagyunk a kö rnyező né pek kö zö tt.” (Sík Sá ndor)
30 é ve temetté k el Mindszenty Jó zsef bíboros urunkat Mariazell-ben, őt, aki é rtü nk é lt, aki é rtü nk imá dkozott é s é rtü nk halt
meg. Szíve vá gya volt: „Legyen egymillió imá dkozó magyar!”
Az imá dsá g, az á ldozat é s a bűnbá nat – a bíboros urunk szerinti é let – vá ltoztathatja meg a vilá g arculatá t kö rü lö ttü nk,
hogy Istennek tetszőbbek, boldogabbak lehessü nk. Zará ndoklatainkon ehhez ké rjü k Boldogasszony Anyá nk kö zbenjá rá sá t.

MINDSZENTY EMLÉKNAP MÁ RIACELLBEN
Bíboros urunk máriacelli temeté se 30. é vforduló ján
2005. május 14-é n, szombaton (pünkösd vigiliáján)
13.00-kor ünnepi szentmise.
Főpap: Dr. Ladocsi Gáspár (Gy 70)
Utá na rózsafü zé rt imá dkozunk a rózsafü zé r ú ton
a X., a Mindszenty á llomá sig.
Tisztelettel é s szeretettel
Mariazell, 2005. febr. 16.
Kü hár Ede OSB (Ph 47)
má ricelli magyar gyóntató

Soproni szervezet
Kedves Diá ktá rsak!
Mindenekelő tt áldott, boldog, eredmé nyes ú j é vet kí
vánok
Mindnyájatoknak!
Sajnos, az elmú lt é vben is el kellett bú csú znunk egy-ké t diá ktá rsunktól: Dorosmai Imre (So 38), Kö vesdy László (So 50),
dr. Zakariás Zoltán (So 28).
Nagy ö rö mü nkre szolgá lt viszont, hogy tö bb diá ktá rsunk
magas vá rosi elismeré sben ré szesü lt: dr. Verő Jó zsef (So 51),
dr. Pálfy Aladár (So 47), Horváth Endre (Ptl). Ezú ton is szeretettel gratulá lunk nekik.
A kö zelmú ltban tö rté nt sú lyos termé szeti katasztrófa á ldozatainak tá mogatá sá ra, a Bencé s Há z Alapítvá ny szá mlá já n lé vő
– a diá ktá rsak adója 1 %-á ból befolyt – ö sszegből, a Kuratórium dö nté se alapjá n, 100 000 Ft-ot adomá nyoztunk.
Az elmú lt fé l é vre tervezett programjainkat teljesítettü k,
kisebb-nagyobb é rdeklődé stől kísé rve.
A kö vetkező időszak kö zponti programjairól a BDSZ Hírlevé lből é rtesü lhettetek, de azé rt megemlítem emlé keztetőü l:
Mária-zarándoklat Andocsra á pr. 16-17., pannonhalmi találkozó má jus 28., tisztú jí
tó kö zgyűlé s nov. 26. (előtte helyben is!).
Az andocsi Má ria-zará ndoklat helyi szervezője Smuk János
(Gy 54) diá ktá rsunk (tel.: 99/321-448). A pannonhalmi tal á lkozóra autóbuszt szervezü nk, jelentkezé s má jus 1-ig.
2005. elsőfé l é vi tervezett helyi programjaink:
02.03. csütörtök 17.30 – „Fehé r-asztalos” talá lkozó az Idősek
Há zá ban. Felté tlenü l ké rü nk visszajelzé st a ré szvé telre
január 31-ig (Tel.: 99/523-768/155 mellé k).
01.22. szombat 18.00 – A Liszt F. Kulturá lis Kö zpontban a
Magyar Kultú ra Napja. Előadók Jáki Teodó z OSB (Ph 47)
é s Cs. Varga István (Gy 64).
04.04. hé tfő 18.00 – Szentmise a bencé s templomban, celebrá lja é s a ferences elődö kről igé t hirdet Tö mö rdi Viktor
OFM (Gy 75) diá ktá rsunk. (Ez é vben a nagyhé tre eső
má rc. 21-i Szent Benedek-napot ekkor ü nnepli Rendü nk.)
04.16-17. szombat é s vasárnap – Lá sd a 11. lapon.
Május első felé ben kirándulást tervezü nk ké t alternatí
vában:
Róma-Subiaco vagy Szatmá r-Bereg, Munká cs. Nyers kalkulá ció szerint 95 ezer, illetve 40 ezer Ft kö ltsé gre lehet
szá mítani. Ezekre reagálástokat ké rjü k mé g februárban.
05.28. – Orszá gos bencé sdiá k-talá lkozó Pannonhalmá n
Ne feledkezzü nk meg a tagdí
jaink befizeté sé rő l a kö zponti
csekken! Tová bbi aktív ré szvé teletekre szá mítva, az elnö ksé g
nevé ben is szeretettel kö szö ntlek:
Sopron, 2005. januá r 17.
Venesz Ernő (Gy–Ph 49) elnö k.
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Hozzád menekszü nk, ó é des jó Anyánk, Andocsi Szűz Mária.
Ú gy fáj a lelkü nk, zokog bú s imánk: nehé z bé ké t várnia.
Fáj a szí
vü nk, kö nnyes a szemü nk, bánatos kedvvel itt vezekelü nk.
Ó , ké rjed é rtü nk, tán lené z reánk az Istennek Szent Fia.

2005. március 1. 11.
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A BDSZ Mária Kongregáció jának
VIII. zarándoklata Andocs Mária-kegyhelyen
2005. 04. 16-17-é n (szombat- vasárnap)

Kedves Bencé s Diákok, s mindazok, Akik családodhoz tartoznak!
Talá n vannak mé g olyanok, akik előtt nem ismeretes, hogy a BDSZ Má ria-kongregá ciójá t Asztrik főapá t-pü spö k ú r nyolc é vvel
ezelőtt Csobá nká n indította ú tjá ra. Azóta minden esztendőben talá lkoznak a BDSZ-tagok é s csalá dtagjaik Hazá nk valamelyik
Má ria-kegyhelyé n. Így kö szö ntö ttü k a Szűzanyá t é s ké rtü k segítsé gé t má sodik alkalommal Má riapócson, majd Celldö mö lkö n,
Sopronban é s Petőfiszá llá s-Szentkú ton, Má traverebé ly-Szentkú ton, Bodajkon. Ez é vben Andocson kö szö ntjü k Magyarorszá g
Nagyasszonyá t.
A zará ndoklatok előké szíté sé ben – minden esetben – az adott té rsé g terü leti szervezeteinek vezetői, tagjai segítenek. Az ez
é vi VIII. Szüz Mária-zarándoklatunkat a szentendrei é s a somogyi szervezetek szervezik é s patroná ljá k.
Andocs Balaton-Szá ntód é s Kaposvá r kö zö tt fekszik. 1665-től Má ria-kegyhely. 1948-ig a ferences atyá k gondoztá k, napjainkban a Veszpré mi É rseksé ghez tartozik Szabó Imre esperes-plé bá nos ú r gondozá sá ban. A zará ndokok a mottóban leírt
Má ria-é nekkel é rkeznek. Csodá latos kegyhely, ahol lé lekben feltö ltődhetü nk, majd megcsodá lhatjuk a hívek adomá nyaiké nt
kialakult, a Szűzanya tiszteleté re elké szü lt tö bb mint 250 db-ból á lló „Szűz Má ria ruhá i”-mú zeumot. A ruhá k nemcsak hazá nkban
ké szü ltek, hanem a vilá g szinte minden orszá gá ból é rkeztek (Japá n, Kína, Ausztrá lia, Argentína stb.).
Várunk a zarándoklatra, amely most ké tnapos lesz, de az ü nnepi szentmise, vagyis a té nyleges zará ndoklat napja a
vasárnap. Szeretné nk, ha a Szűz Anya kö zbenjá rá sá é rt sokan imá dkozná nk ott, együ tt, hogy segítse meg Hazánkat,
Családunkat é s Mindannyiunkat.
Tisztelettel é s szeretettel:
Szentendre, 2005. GyertyaszentelőBoldogasszony havá nak 13. napjá n
Dr. Kovács Attila (Ph 55)
Dr. Antal László (Ph 73)
Meggyes Gábor (Ph 60)
Dr. Ruff Fló rián (Ph 81)
Tó th Ambrus (Ph 88)
Tervezett program:
04.16. szombat
09.00–12.30 É rkezé s.
11.30–12.00 Szobafoglalá s (1000 Ft./fő).
12.00–13.00 Ebé d (zö ldborsó-leves, s.pö rkö lt galuská val,
uborká val, 500 Ft/adag).
13.10–17.30 Lá togatá s Igalba, itt a plé bá niá val ismerkedü nk Sü le Lajos (Gy 71) plé bá nos atya vezeté sé vel, é s a
termá lfü rdőben felü dü lü nk kedvezmé nyes belé pővel.
18.00–
A bú csú sok kö szö nté se Andocson é s Lorettó i litánia a kegytemplomban Szabó Imre esperes-plé bá nos atya vezeté sé vel.
Utá na: Vacsora (s.tö ltö tt dagadó, petrezselymes burgonya, savanyú sá g, 400 Ft/adag), majd beszé lgeté s, vá rhatóan Asztrik főapá t ú r jelenlé té ben.
04.17. vasárnap
07.45–08.15 Reggeli (hidegtá l, tea, 250 Ft/adag).
08.30–09.15 A „Má ria ruhá i”-mú zeum megtekinté se Szabó Imre esperes-plé bá nos atya vezeté sé vel.
09.30–10.15 Szentmise. Celebrá lja é s homíliá t mond
dr. Várszegi Asztrik főapá t-pü spö k atya.
10.30–
Dr. Molnár Antal (Ph 88) egyhá ztö rté né sz
előadá sa: Jezsuitá k Andocson é s a Duná ntú lon.
12.30–
Ebé d (csontleves, rá ntotthú s vegyes kö rettel, uborka, é dessé g, 600 Ft/adag).
13.30–
Elbocsá tó litá nia. Tá vozá s.

Tolna megyei szervezet
A BDSZ Tolna megyei szervezeté nek má r ö tö dik ezé vi ö sszejö vetelé re kerü lt sor 2004. december 14-é n Szekszá rdon. A
talá lkozó kö zponti esemé nye diá ktá rsunknak, dr. Korzenszky
Richárd atyá nak (Ph 59) az előadá sa volt. Utá na megyei szervezetü nk elnö ke, Antal Gé za (Ph 66) az adventi felké szü lé s jegyé ben szólt a megjelent egykori bencé s diá kokhoz. Ö sszejö vetelü nk az immá r szoká sos é vzá ró kö zö s vacsorá val zá rult.
Endrő di István (Ph 63)
ü gyvezetőelnö k

Technikai tudnivaló k:
1) Ha a szá llá st é s az é tkezé seket igé nybe kívá njá tok venni,
akkor 2005. 04. 01-ig írásban jelezzé tek té telesen:
dr. Kovács Attilának,
2000. Szentendre, Rozmaring u. 5 sz.
2) A szá llá s a volt ferences rendhá z szobá iban lesz, 2, 4, 6
á gyas szobá kban.
3) A szá llá s é s az é tkezé s kö ltsé geit a helyszínen kell fizetni
az előzetes jelentkezé s, ill. a té nyleges fogyasztá s szerint.
4) Ha gé pkocsival jö ttö k Budapest felől, akkor Balaton-Szá ntódná l a Kaposvá r felé menőú tra kell lekanyarodni balra.
5) Tö megkö zlekedé ssel is kö nnyen eljuthattok a Kegyhelyre:
Kö zvetlen autóbusz indul
– Budapest Né pliget á llomá sról 6.40-kor, – Andocs: 9.51
– Kaposvá rról 11.10-kor, – Andocs:12.09
– Siófokról 9.00-kor, – Andocs: 10.09, vagy
– Siófokról 9.05-kor, – Andocs: 9.51
Ha Kaposvárról, ill. Sió fok felő l jö ttö k, akkor a MÁ V járatait
is igé nybe kell vennetek. A csatlakozá sok kivá lóak.
6) A visszautazá s lehetősé geit a helyszínen beszé ljü k meg.

Autó busz Győrből május 28-án
a pannonhalmi találkozó ra
Ahogyan azt má r é vek óta megszokhattuk, idé n is kü lö n autóbusz indul május 28-án szombaton Győrből Pannonhalmára é s vissza, csatlakozva a budapesti Keleti pá lyaudvarról
reggel 8.05-kor induló soproni–szombathelyi helyjegymentes
gyorsvonathoz. Az autóbusz kö ltsé ge: 750 Ft/fő.
Előre jelentkezni kell Kiss Elemé r Vilmos (Bp 39) bará tunkná l; ü zenetrö gzítős telefonja: 06/1/316-0180.
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„ Vajh hol van lakásuk?”
Ké rem, címvá ltozá sotokat azonnal jelentsé tek. Jelenleg 83
cím hibás. A listá t folyamatosan helyesbítem, mé gis minden
alkalommal sokat – legutóbb vagy 25-ö t – elkö ltö zé s stb. miatt
visszahoz a posta, így a hiba mindig „ú jratermelődik”.
Dr. Kö nyves Tó th Kálmán (Ph 47)
H–1103 Budapest, Salamon u. 11/b
Tel.: 00/36/1/262-5071
E-mail: drktk@freemail.hu
Né v, vé lt gimn., é v é s szervezet
Andor Ferenc dr.
Gy 62 Sz
Bandinter Tamá s
Bá nsá gi Bé la
Zc
Bata Ná ndor
Ph 90 Sm
Bitskey Gá bor
Ph 80 Bp
Bonta Ká lmá n
Borsa József
Ph 71 Sm
Borsos Lá szló
Ptl
Kh
Bö rö cz Lá szló
Ph 98 Pe
Breglovics Tamá s
Gy 67 Sz
Czö mpö ly Tamá s
Ph 94 Se
Csá szá r Zsolt
Gy 83 Fe
Cseh Gellé rt Gyö rgy dr. Gy 92 Pe
Csermely Szabolcs Ph 74 Vá c
Csíky Lá szló dr.
Pp 34 Bp
Csizmazia Antal
Gy 35 Gy
Csordá s Gyö rgy
Gy 73 Km
Decze Tibor Csongor Ph 89 Bp
Dovicsá k Tamá s
Ph 82 Vp
Fá biá n József dr.
Ph 78 Bp
Farkas Ivá n dr.
Gy 40 Gy
Filiczky Istvá n dr.
Gy 83 Bp
Galba Bé la
Gy 60 Gy
Goller Attila
Ph 89 Ny
Gyö rgy Lá szló
Ph 60 Fe
Gyö rgyi Já nos
Ph 75 Db
Hertelendy Lá szló
Ph 78 Sz
Horvá th József dr.
Gy 76 Gy
Horvá th Sá ndor
Gy 94 Sz
Hutton-Mills, René
Ph 85 Bp
Jakab Lá szló
Gy 68 Sz
Kalá cska József dr.
Vá c
Kelemen Attila
Gy 90 Gy
Kemé ny Andrá s
Ph 80 Bp
Kemé ny Gyula dr.
Ph 54 Km
Keszthelyi Gyula
Gy 64 Gy
Kisida Istvá n
Gy 68 Pe
Kiss Zsolt gk. pap
Ph 87 Ny
Kocsis Andrá s
Ph 76 Bp
Ková ts Sebestyé nné Ph 66 Vp
Lá szló G. Farkas dr. Ko 34 Fk
Lelkes Pé ter
Ph 63 Zc

Né v, vé lt gimn., é v é s szervezet
Melegh Attila Lá szló Pp 46 Vp
Mé szá ros József
Ph 66 Vp
Mé szá ros Zsolt
Ph 82 Vp
Mihá lyfi Miklós
Pp 42 Bp
Miskolczi Lá szló
Ptl
Km
Nagy Zoltá n
Gy 65 Gy
Né meth Andrá s
Pe
Né meth Barnabá s
Pe
Né meth Ernő
Gy 82 Gy
Ohetring Pá l
Ptl
Gy
Olá h Gyö rgy
Ph 61 Fk
Padeczky Józsefné
Bp
Pá lhegyi Sá ndor
Gy 87 Sz
Palócz Andrá s
Gy
Papp Andrá s gk. pap Ph 82 Ny
Pataky Lá szló
Ph 89 Bp
Pé k Győző
Ph 73 Ny
Rá cz Miklós
Gy 93 Gy
Radziwon Andrá s
Gy 88 Tb
Rentenher I. dr.
Zc
Ruzsics Balá zs dr.
Pe
Sá gi Pé ter dr.
Ph 87 So
Sallai Gé za
Gy 85 Bp
Solté sz Lá szló
Ptl
Ny
Steiner Má tyá s
Ph 80 Bp
Sugá r Miklósné
Ptl
Kg
Szalay Bé la dr.
Ph 64 Gy
Szé pe Lá szló dr.
Eg 30 Fk
Sztankay Á rpá d dr. Ph 74 Db
Tihanyi Sá ndor
Gy 79 Bp
Tóth Bá lint
Ph 48 Bp
Tóth Bé la
Gy 90 Sz
Tóth Já nos
Vp
Tö rö k Lajos Sá ndor Ph 57 Gy
Unger Ilona
Ptl
Kg
Vá mossy Bé la
Gy 82 Bp
Varga Miklós dr.
Gy 85 Sz
Volf Ká lmá n
Gy 69 Vp
Wessely Antal ifj.
Fk
Zelecsé nyi Bé la
Zsigmond Balassa
Gy 60 Bp

Hivatalos címünk
1. A BDSZ-nek, elnöksé gé nek, adminisztráció jának szá nt
kü ldemé nyeiteket a BDSZ Hűvösvölgyi Dokumentáció s
Helyi Szervezete címé re kü ldjé tek:
Horányi Márton (Ph 83)
H-2083 Solymá r, Terstyá nszky u. 10.
Tel.: 30/964-6632, 26/360-810 este (fax is),
vagy kapcsolattartó: Mátyásné Vatamány Gabriella
(A munkavé gzé se helye: 1026 Budapest Szilá gyi E. fasor 65. I/4. Itt
szemé lyesen is, postai ú ton is elé rhetitek. Munkarendje szerint
munkanapokon á ltalá ban 9-12 órá ig á ll rendelkezé setekre.)

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

2. A Hírlevé llel é s az Almanachhal kapcsolatos kü ldemé nyeiteket (címvá ltozá st!), ké rem, közvetlenül nekem kü ldjé tek:
Dr. Kö nyves Tó th Kálmán (Ph 47)
H-1103 Budapest, Salamon u. 11/b
Tel.: 1/262-5071; e-mail: drktk@freemail.hu
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Területi szervezeteink
A * - gal jelö ltek ö ná lló jogi szemé lyisé gű egyesü letek. – [Rövidíté s]

BDSZ Bácskai Szervezete [Bá]
6500 Baja, Szeremlei u. 20.
79/321-028, 30/488-0470
Vancsura Lá szló (Ph 84)
BDSZ Budapesti Szervezete [Bp]
1085 Budapest, József krt. 43.
1/266-6750
Ember Ká roly (Bp 51)
BDSZ Debreceni Szervezete [Db]
4026 Debrecen, Jókai u. 22.
52/446-186
Dr. Surá nyi Bé la (Ph 61)
BDSZ Dé lkelet-magyarországi Szervezete [Dm]
6791 Szeged, Bará tsá g u. 2/a
62/460-288
Atlasz Henrik (Ph 52)
BDSZ Egri (Heves megyei) Szervezete [He]
3300 Eger, Hadnagy u. 11.
36/310-441
Dr. Hanis Bé la (Gy 75)
BDSZ Északkelet-magyarországi Szervezete [Km]
3907 Tá llya, Rá kóczi u. 37.
47/398-118
Dr. Sója Szabolcs (Ph 58)
BDSZ Fővároskörnyé ki Szervezete [Fk]
1211 Budapest, Kossuth L. u. 24. 8/35.
1/277-2186
Ková cs Dezső(Cs 51)
*BENCÉ S DIÁ KOK Győri Egyesü lete [Gy]
9022 Győr, Szé ché nyi té r 9. (Jedlik terem)
96/315-988, 20/520-5766
Molná r Zsolt (Gy 85)
BDSZ Keszthelyi Szervezete [Kh]
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 84.
83/515-113, 515-110
BenkőZoltá n (Gy 84)
BDSZ Komárom-Esztergom megyei Szervezete [Tb]
2800 Tatabá nya, Bé la kirá ly krt. 20. I.2.
34/334-973
Domnanovich Tamá s (Kg 49)
BDSZ Kőszegi Iskolaszervezete [Kg]
9730 Kőszeg, Bajcsy-Zs. u. 19.
94/360-223
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
BDSZ Nyíregyházi Szervezete [Ny}
4400 Nyíregyhá za, Tompa M. ú t 17. fszt. 2.
42/316-812
Gondos Lajos (Ph 57)
*BENCÉ S DIÁ KOK Pé csi Egyesü lete [Pe]
7621 Pé cs, Perczel M. u. 35.
72/233-999
Há bel Já nos (Ph 82)
BDSZ Piliscsabai Szervezete [Pp]
1125 Budapest, Má tyá s kirá ly ú t 47.
1/466-7615
Dr. Maróth Miklós (Ph 61)
BDSZ Somogyi Szervezete [Sm]
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 163.
82/577-020, 70/332-8577
Dr. Antal Lá szló (Ph 73)
BDSZ Soproni Szervezete [So]
9400 Sopron, Templom u. 1.
99/523-766
Venesz Ernő(Gy–Ph 49)
e-mail: szentbenedek@mail.datanet.hu
BDSZ Szé kesfehé rvári Szervezete [Fe]
7013 Cece, Deá k F. u. 30.
25/235-020
Ková cs Já nos (Ph 86)
BDSZ Szentendrei Szervezete [Se]
2000 Szentendre, Szarvashegy 5.
26/718-138, 70/941-4635
Dr. Ková cs Attila (Ph 55)
BDSZ Szombathelyi Szervezete [Sz]
9700 Szombathely, Deá k F. u. 51.
94/317-793, 313-275 fax Harangozó Bertalan (Gy 73)
BDSZ Tolna megyei Szervezete [To]
7720 Pé csvá rad, Plé bá nia
30/574-836
Antal Gé za sac. (Ph 66)
7100 Szekszá rd, Kőrö si Csoma Sá ndor u. 32.
74/314-364, 20/423-517 ü gyv. e.: Endrődi Istvá n (Ph 63)
BDSZ Váci Szervezete [Vác]
2600 Vá c, Gerle u. 26.
27/313-072
Laczus Gé za (Ph 58)
*BENCÉ S DIÁ KOK Veszpré m Megyei Egyesü lete [Vp]
8200 Veszpré m, Varga u. 4/c
88/425-933, 401-366 este Bischof Pé ter (Ph 75)
BDSZ Hűvösvölgyi Dokumentáció s Helyi Szervezet [HD]
2083 Solymá r, Terstyá nszky u. 10.
30/964-6632, 26/360-810 este (fax is) Horá nyi Má rton (Ph 83)
1/356-1972 – Fax: 1/202-3348 Má tyá sné Vatamá ny Gabriella
e-mail: marci@auditservice.hu, matyasne@audituniversum.hu
Kiadja a Bencé s Diá kszö vetsé g, felelős Faber Mikló s, a BDSZ elnö ke.
Szerkesztőbizottság:
Deli Gergely, Feiszt Gyö rgy, Krámli Pé ter, Szikora Jó zsef,
olvasó- é s technikai szerkesztő: dr. Kö nyves Tó th Kálmán,
főszerkesztő: dr. Scherer Norbert
Nyomta a Bé da Books Nyomda, Budapest, X. tel.: 433-5152

