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AMICUS - lapokkal
„Má ria, Má ria, gyá szban is fényesség,
Árva magyaroknak Te vagy az ékesség!”

Petőfiszállás – Szentkút

TAVASZI MÁ RIA-ZARÁ NDOKLATUNK – 2002. Á PRILIS 27.
Ez é v április 27-é n a Bencé s Diákszövetsé g Dé lkelet-Magyarországi Szervezeté nek közremű ködé sé vel é s szervezé sé vel
tartottuk meg a hagyományossá vált tavaszi Mária-zarándoklatunkat Petőfiszállás-Szentkú ton. A kissé nehezen megközelíthető alföldi tanyás vidé ken lé vő pálos bú csú járó helyen ismé t
összegyű ltünk „Máriát dicsé rni”.
Házigazdánk Temesvá ri Benedek pálos szerzetes volt, aki
mindvé gig igazi befogadó házigazdája, vendé glátó ja volt Bencé s Diákszövetsé günknek.
A szentmisé t Asztrik fő apá t ú r vezeté sé vel Cirill perjel ú r,
valamint a pálos Benedek atya celebrálta. A szentmise bevezető introitusaké nt főpásztor ú r a fönti mottó ban olvasható , erdé lyi gyű jté sű magyar Mária é neket idé zte.
A szentmisé n elhangzott homília gondolatai – a zarándoklat
napi aktualitásán, a Mária-tiszteleten tú l – a magyarországi
Bencé s Rend visszaállításának ké tszáz é ves jubileuma körül
forogtak, hiszen azt é ppen ké t nappal korábban ünnepelté k
Pannonhalmán a bencé sek. Így az itt elhangzott homília helyett főapát ú r alábbi jubileumi beszé dé re hívjuk fel a figyelmeteket.

A szentmisé t követően Benedek atya ismertette a zarándokhely több é vszázados mú ltját é s jelené t, jövőbeni terveiket.
A pálos vendé gházban ezt követően dr. Bá rth Já nos muzeoló gus-né prajzkutató tartott előadást a né pi bú csú járó helyek mú ltjáró l, szokásairó l. Dr. Bá rth Já nos előadása mindenkit magával ragadott annak hangulata é s gazdag é rzelemvilága miatt, é s való ban derű t varázsolt erre a kicsit szomorkássá
vált szombati kora dé lutánra. Itt jegyezzük meg, hogy dr. Bá rth
Já nos igen színvonalas előadását (ha azt megkapjuk) a következő Almanachban közölni szándé kozunk.
Az előadást követően került sor a szokásos agapé ra, majd
kötetlen beszé lgeté s zárta tavaszi Mária-zarándoklatunkat.
Az összegyű jtött adománybó l 22 000 Ft-tal támogattuk a
felú jítás alatt álló templom é s bú csú járó hely é pítkezé sé t.
A zarándoklatot követően többen fejezté k ki köszönetüket –
Asztrik fő apá t ú rral az é len –, é s többen jelezté k, hogy a pünkösdi bú csú n, itt Szentkú ton, ré szt kívánnak venni. Így tehát a
közösen eltöltött nap é lmé nye nem maradt hatás né lkül.
Dr. Jobbá gy Lajos (Ph 69)
szervező

VIGILATE!
Isten szereteté ben megemlékezü nk az 1802-es visszaállításkor közössé günkbe visszaté rt testvé reinkről é s minden testvé rünkről, akik azó ta közössé günkbe lé ptek.
Megemlékezü nk azokró l, akik a pályát hű sé gesen vé gigfutották, szabályszerű en küzdöttek, cé lba é rtek é s remé nyünk
szerint az é let koronáját is elnyerté k.
Megemlékezü nk a csendes, feltű né st nem keltő egyszerű
é letvitelű , lelki gyümölcsöt termő testvé reinkről, akiknek jobbára csak nevé t őrizté k meg könyveink, de akik nevé t az É let
Könyvé ben jegyezté k fel.
Megemlékezü nk a sok talentumot kapottakró l is é s hisszük,
hogy el tudtak számolni ajándé kaikró l az irgalmas Ú rnál.
Megemlékezü nk a té kozló fiú kró l, akik valaha is elhagytak
bennünket. Remé ljük, hogy megtalálták az Atya szereteté t.
Megemlékezü nk az itthonmaradt fiú kró l is, akiknek nem volt
öröme az, hogy minden az övé k volt é s hogy mindig Atyjuk
közelé ben é lhettek.
Megemlékezü nk azokró l is, akik az elmú lt ké tszáz esztendő
során – nehé z törté nelmi időkben, különösen is az elmú lt é vtizedekben – emberi gyengesé gük ré vé n kiszolgáltató dtak a
külső hatalomnak é s ezzel sebeket, fájdalmat, bizalmi szakadást okoztak a szabályosan küzdőknek.
Megemlékezü nk azokró l, akiket a ké tszáz é v során noviciátusbó l, növendé ké vek során, bármilyen más körülmé nyek között saját töré kenysé gük vagy a mienk miatt elküldtek, eltanácsoltak. Remé ljük a kiengesztelődé s ajándé kát számukra
é s magunk számára is.
Megemlékezü nk főapátjainkró l é s elöljáró inkró l, a közössé g
számos más tisztsé gviselőiről, akik szolgálatuk során sok
terhet hordoztak, é s sok kritikát kaptak. Isten legyen Bírájuk
é s pályabé rük.

Megemlékezü nk, és köszöntjü k valamennyi bencé s diákunkat a ké tszáz é v során, a gyengé ket ugyanú gy, mint a kiváló akat. Köszönjü k, hogy szolgálhattuk őket, é s hogy szolgálhatunk ma is.
Bocsá natot kérü nk a mú ltra vonatkozó an é s a jelenben is
Istentől é s mindazon diákjainktó l, akiket helytelen magatartásunkkal, kereszté ny emberhez é s szerzetespaphoz nem mé ltó é letünkkel megbántottunk.
Megemlékezü nk közössé günk munkáját támogató minden
testvé rünkről, barátunkró l, jó tevőinkről, akiké rt naponta is
imádkozunk, de most is meg kell eml ítenünk őket. Támogatásuk né lkül nem vé gezhetné nk munkánkat folyamatosan é s
zavartalanul. Hisszük, hogy jó tetteik Isten elé kísé rté k őket.
Ké rjük Istent, hogy az é lőket áldja meg!
„Az Ő Szent Hegye híres halom, az egész vilá gnak öröme.”
(Zsolt. 47.2.)
1996-ban, monostorunk alapításának ezredik, millenniumi
é vé re ké szült a torony nagykapuja. A kapu alsó né gy tábláján – tudatosan é s szándé kos tervezé ssel – nem a veresé geket, feloszlatásokat, hanem az Isten szereteté ből nekünk
ajándé kozott ú jrakezdé seket örökítettük meg.
1639: restitutio prima; 1802: restitutio secunda – erre emlé kezünk ma –; 1950: a „miserocordias Domini in aeternum
cantabo” zsoltárral a megmaradáson ujjongtunk; é s az utolsó
tábla, az 1996-os nem csak az ezer é vre emlé kező memoria
akart lenni, hanem annak tudatos ítása is, hogy ismé t váltásban vagyunk, korunk kihívásaira kell é letké pes választ adni.
Amikor ma há lá t adunk és emlékezü nk, nagy bizalommal
tölt el a mögöttünk lé vő fájdalmas, küzdelmes, mé gis csodálatos, eredmé nyes ezer é v, ezen belül az elmú lt ké tszáz é v
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minden öröme, bánata, nagysága, tudományos é s erkölcsi
dicsősé ge. Amikor a jelen szeré nyebb é s időnké nt vé szterhes, nagy a kísé rté s a mú ltra emlé kezni, a megszé pült időre
emlé kezve kicsit sütké rezni, ábrándozni. A történelem Ura
erre sem idő t, sem módot nem ad nekü nk. Törté nelmünk,
meghívásunk ú tján a megemlé kező percek után tová bb kell
haladnunk, sőt a Regula szerint, mely elsősorban lelkiekre
vonatkoztatja kijelenté sé t, mi nyugodtan a földiekre is: „siessetek, míg tié tek az é let világossága”. Okosan, a törté nelemtől kitanítva, Istentől bátorítva kell sietnünk. A legú jabbkori –
immár jelszó vá vált é s é letstílusunkat összefoglaló – ké t szó :
praedicate et docete igaz, szeretné nk folytatni ezt a hagyományt, de a változó időben, az é let é s az előző kettős hagyomány é rdeké ben, a XXI. század elejé n ki kell ezt egészítenü nk mé g egy iránymutató szó val, amely nem más, mint az
ősi é s mindig időszerű kereszté ny ú tmutatás: VIGILATE!
Tehá t a holnap zá loga e hármas ú tkijelölé s:
Praedicate,

docete, et vigilate!

Vigilate! Kereszté ny tapasztalatunk, hogy előbb van a meghívó Isten é s kegyelme, aztán a meghívást befogadó szemé ly, majd közössé g. Minden inté zmé nyt, mé g a monostort
is, az egyes é s a közössé g hordozza. Csak Krisztusban teljes
é letet é lő szemé ly é s belőle é lő közössé g alkalmas arra, hogy
feladatokat, inté zmé nyeket vállaljon é s hordozzon. Hivatá s
egyenlő á ldozattal, amelynek kísé rője, az öröm és boldogsá g
is osztályré szünk lehet. Ez vonatkozik mind a praedicate,
mind pedig a docete jegyé ben é lő emberre.
Vigilate! A küldeté st mindig ú jra fel kell fedezni – figyelmeztet
a Nevelé si Kongregáció hamarosan megjelenő szentszé ki
buzdítása, amely a forrástó l, a gyökerektől é rtelmezi az inté zmé nyt.
» 96. A megszentelt szemé lyek jelenlé te az iskolában a törté nelem ú j korszakába lé pett. Az Ú r Jé zus arra hívja őket,
hogy küldeté sük ú tján annak tudatában haladjanak, hogy
nem állhatnak le, mé g akkor sem, ha a korábbitó l különböző
jelenlé ti formákat való sítanak meg. A vé gső kihívás, amelyet el kell vállalniuk, az, hogy a kü ldetést mindig ú jra fel kell
fedezni, é s soha nem lehet azonosítani egyetlen konkré t
megvaló sítási programmal sem, bármilyen töké letesek
legyenek is ezek.
„Mit kell tennem, Uram?” – Pálnak ezt a ké rdé sé t kell ú jra
meg ú jra egyé nileg é s közössé gileg is feltenniük. A Lé lektől
vezetve felülvizsgálják szándé kaikat é s mó dszereiket, az
evangé lium világosságánál keresik Isten akaratát, megvizsgálják tevé kenysé gük lelkipásztori é rté ké t é s jelenlé tük pró fé tai é rtelmé t. A fiatalok, különöské ppen a szegé nyek nevelé sé t vé gezve, teremtő hű sé ggel é lik karizmájukat. Növelik
é rzé kenysé güket arra, hogy felismerjé k az ifjú ság ú jkeletű
hiányosságait é s szüksé gleteit, é s együtt keresnek ú j válaszokat.
Hasonló an az é gő csipkebokor előtt leboruló Mó zeshez, akit
né pé nek megmenté sé re küld Isten, é s hasonló an a tanítványokhoz, akiket a feltámadt Jé zus az örömhír hirdeté sé re
küld, a megszentelt nevelők alázatosan, annak tudatában
indulnak küldeté sük teljesíté sé re, hogy nincs biztosítva sem
eredmé nyessé gük, sem saját fennmaradásuk, abban azonban biztosak, hogy az Ú r közel van hozzájuk: „É n veletek
vagyok!” (Mt 28,20). É s ez elé g nekik.«
Vigilate! Aki számbaveszi a törté nelem napjait é s bölcs szívvel akar tájé kozó dni a mában, az tudja, hogy kezdetben is így
volt, é s a jelenben is így van, é s holnap is így lesz. Aki Isten
szándé ka szerint bencé s szerzetes, é s magyar bencé s mó don akar é letet alakítani é s formálni, annak így kell é lnie:
Az „Ausculta, o fili”, alapmagatartásával „per ducatum evangelii” jár, é s „dilatato corde” fut, katonaké nt a szenvedé st is
vállalja, tudatosan ápolja magában a jó ra való buzgó ságot a
lelkié let mű vé szeté nek eszközei segítsé gé vel, ahogyan olvassuk é s ismerjük:
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» Amint van keserű sé gből fakadó rossz buzgó ság, mely elszakít Istentől é s a pokolra vezet, ú gy van jó buzgó ság is,
amely a vé tkektől választ el, é s Istenhez é s az örök é letre
vezet. Ezt a buzgó ságot tehát a legizzó bb szeretettel gyakorolják a szerzetesek, azaz:
Egymást a tiszteletadásban előzzé k meg (Ró m 12,10).
Egymásnak mind testi, mind lelki fogyatkoz ásait a legtürelmesebben viseljé k el.
Egymásnak versengve engedelmeskedjenek.
Senki se kövesse azt, amit maga számára hasznosnak íté l,
hanem ami másnak az.
Egymást tisztán, testvé ri szeretettel szeressé k.
Istent szeretve fé ljé k.
Apátjukat őszinté n é s alázatos szeretettel szeressé k.
Krisztusnak semmit, de semmit el é be ne tegyenek, aki bennünket mindnyájunkat az örök é letre vezessen.« (Ámen)
A Regula 72. fejezete Szent Benedek Atyánk evangé liumé rtelmezé sé nek foglalata, alkalmazása a közössé gben. Ez
volt a kezdet ígérete és öröme, ez a jelen tapasztalata, és ez
a holnap zá loga is, mert „Jé zus Krisztus ugyanaz tegnap é s
ma, Ő a kezdet é s a vé g, Ő az Alfa é s az Ómega. Ö vé az idő,
a mi ezer, é s benne a kettőszáz é vünk is, é s övé az örökké való ság. Ö vé a dicsősé g, a hatalom, é s övé a Törté nelem
mindörökkön örökké . Ámen.”
Vá rszegi Asztrik főapát

Az idők é s az emberek nem változnak…
– A Bencé s Diákszövetsé g múltjábó l –
Mattyasovszky Kassziá n OSB (Eg 1897), a Katolikus Bencé s
Diákok Egyesülete Budapesti Osztálya ügyvezető igazgató jaké nt az 1931/32. é vi munkáró l szó ló beszámoló jában a közgyű lé sen a következőket mondotta:
„Ú gy gondolom, hogy erről az egyesületről való megemlé kezé sre legmegfelelőbb hely az iskola É rtesítője.
Ezt kapja ké zhez minden bencé s diák, ebből ismeri meg a
bencé s iskolák é leté t, s ebből kell, hogy megismerje a ré gi
diákok összetartozását, egymás támogatását, segíté sé t, az
öreg diákok egé sz é leté t.
Az É rtesítőnek ezen kis ré szé ből ké szíthetünk különlenyomatokat, s ezeket megküldhetjük az összes öreg diákoknak
is, hadd tudjanak ők is mindent szövetsé günkről, hadd ismerjé k meg az osztály é leté t, é s hadd közeledjenek ennek ré vé n
is egymáshoz é s ré gi inté zetükhöz. (… )
Tagjaink száma 359-re emelkedett. De azt is legyen szabad
ké rnem, hogy a tagdíjfizető tagok száma is emelkedjé k. Tudom, hogy csak feledé kenysé g az oka a tagdíjfizeté s elmaradásának, de legyen szabad é ppen ezé rt megké rnem kedves
tagtársaimat, hogy az ismé telt felszó lítás alkalmával ne
nehezteljenek meg az egyesületre.
De legyen szabad mé g megké rnem arra is a kedves tagtársakat, hogy mindazokat, akikről tudják, hogy valaha é s valahol bencé s inté zetnek voltak tagjai, legyenek szívesek nemcsak a központnak bejelenteni, hanem az illet őt is megké rni
arra, hogy összejöveteleinken is ré szt vegyen. Tudom, hogy
mé g csak igen cseké ly hányada a Budapesten é lő bencé s
diákoknak az a né vsor, mely a mi könyveinkben van. Vannak
nagyon sokan, akik vagy sok dolguk miatt, vagy m ásnemű elfoglaltságuk miatt, talán – mondhatnám – általános közömbössé g miatt nem gondolnak a ré gi időkre, s nem jönnek
közé nk. Az ilyeneket is rá lehet bírni, hogy legalább egyszer
jöjjenek el hozzánk, s akkor remé ljük, hogy más alkalommal
is itt látjuk majd őket. (… )”
Közli: Szalai Béla (Ph 58)
Ké rjük, hogy tagdíjatokat (2002-ben már aktívaknak 2500 Ft/é v,
nyugdíjasoknak 300 Ft/é v, 75 é v felett: nem kérü nk, de megköszönjü k), ha nem területi szervezetetekné l rendezitek,
csekkszámlánkra fizessé tek be. Írjátok rá a címzé steken lé vő
nyolcjegyű számot (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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Kötelé kek
Ne noszogass, megyek már,
csak megsimítom mé g azt
az öreg, kopott huzatot,
tudod, van rajta csoki, miegymás,
az ujjamban meg Ti,
csak legyintek a ré gi szobában,
emlé k-porké nt hullotok a kezemből,
mellé m ültök, s csak mesé ltek,
mesé ltek arró l, hogy mi volt ré g,
hogy csináltuk együtt, é s
legfőké pp mié rt,
mié rt volt jó nekünk –
bó lintunk, hisz’tudjuk.
Lassan, sorban felállunk,
s elmegyünk.
Abért Já nos (Ph 98)
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gimnáziumban nem kellett holmi buta lib ának a fejé t ké t
mondattal elcsavarni, nem kellett lepattant bulikon gyenge
törté neteket vetíteni, nem kellett szenvedni az egyetemi b ürokráciával, nem kellett a megé lheté ssel foglalkozni – ezek ú j
helyzetek, ú j problé mák, ú j kommunikáció s kó dokat igé nyelnek. Ezek azonban elsajátítható k. Bárki megtanulhat mosolyogva csábítani, fickó san inni, ügyesen törtetni. A pannonhalmi kommunikáció s kó d felcseré lhető, átalakítható , bővíthető –
a pár é v kihagyás okozta hátrány hó napok alatt pó tolható . A
Pannonhalmát elhagyó k jelentős ré szé nek ennek ellené re
központi problé mája marad az ú j kommunikáció elsajátítása –
ez köti le a figyelmüket, ezen keseregnek. Aztán lassan mindenki beletanul. Csak a beilleszked é s nehé zsé geiről szó ló
nagy elbeszé lé s ismé telgeté se során sokszor elsikkad a jóval
alapvető bb kérdés: mi az, amire mindenké ppen emlé kezni
kell; mi az, amit nem szabad elfelejteni.
Bokody Péter (Ph 98)

Nekroló g
Kihagytunk valamit?
Pannonhalmával, a Bencé s Gimnáziumban töltött idővel kapcsolatban hangzik el sokszor, hogy az felfokozott k özössé gi
é s szellemi tevé kenysé gnek, valamint a spirituális é letnek köszönhetően a formáló dó egyé nt olyasfajta többlettel, mé lysé ggel ajándé kozza meg, amely az ú gynevezett világi közegben
elké pzelhetetlen. Az é vek során megteremtődik a lehetősé g a
figyelem, a megismeré s, a valahová-tartozás é s a spiritualitás
lassú , fokozatos elsajátítására, amely megó v a szé lsősé ges
kondicionálás veszé lyeitől. Ennek a betöltött időnek mintegy
előfelté teleké nt jelenik meg a leválás, a kiszakadás é s az
elzártság: levá lá s a családró l, bármennyire is igyekezzé k a
szülő vagy a gyerek a korábbi állapot látszatát fenntartani;
kiszakadá s az addigi kortárs közegből, hiszen a havi alkalmak
csak kivé teles esetekben elegendőek a kapcsolatok üzemelteté sé re; elzá rtsá g a környező világtó l, amely a monostor jó lrosszul definiált határain tú l terül el.
A vé dőburok, amely első szemrevé telezé sre a helyzet helyé nvaló é s né lkülözhetetlen elemé nek tű nik, a vé gző vagy
már vé gzett diákok szé les köré ben a „rossz” kiemelt formájává alakul át. Ezekben a nagy elbeszé lé sekben a pannonhalmi né gy é v a kihagyá s, az elmulasztá s idejeké nt határozó dik
meg: minden bencé s diák behozhatatlan hátránnyal indul
é leté nek következő állomásán. A „normális” (koedukált?) gimnáziumi é lmé nyeket mé g valahogy ellensú lyozni lehet az osztályközössé gre, csó naktú rákra, párnacsatákra é s mozikra való bágyatag hivatkozással; de az ellenkezé s nem is ezeket
cé lozza meg. A narratíva vezé rmotívuma szerint a bencé s
diák ké ptelen jó l é rezni magát egy házibulin, mert mé g soha
nem csinálta; ké ptelen egy lánnyal semmitmondó an tíz percet
beszé lgetni az egyetemi büfé ben, mert mé g soha nem csinálta – egyáltalán, a söré t is csak azé rt találja meg, mert valamifé le karitatív akció kereté ben a haverja a kezé be nyomta. A
pannonhalmi vé dőburok eltávolítása után tapasztalatlan, é letké ptelen egyedek ké nytelenek kilátástalan harcot folytatni a
világban, ahol semmi sem ú gy mű ködik, ahogyan azt nekik
tanították.
Fontos tisztában lenni ennek a kritikának a helyé vel é s kiváltó okával. Egyré szt a kritika nem a tanítás ellen irányul,
hiszen a tanítás é s a világ közé nem lehet egyenlősé gjelet
tenni – a tanítás soha nem a világot akarja kimondani, hanem
segít megé rteni. Másré szről tagadhatatlan té ny, hogy a tanítás a vé dőburokban jön lé tre, ahol az é let jó l meghatározott
kommunikáció s kó d szerint zajlik. Mit jelent ez? A pannonhalmi é vek kezdeté n az ember megtanulja, hogyan mű ködnek
a dolgok a misé ken, az ó rákon, a focipályán, a háló ban takarodó után, é s így nem é rik meglepeté sek. Uralja a világát,
amely minden nehé zsé gé vel együtt átlátható é s otthonos. Ha
valamit akar, tudja, mit kell mondania, tennie; szavai, tettei,
gesztusai cé lba é rnek.
Mármost ez a biztonságot adó kommunikáció s kó d hullik
darabjaira az é rettsé gi után, de a katasztró fa előszele a vé gzősöket már korábban meglegyinti. Való igaz, a bencé s

„Nyú lj ki a sírodbó l
tedd kezemre vé gre kezed,
né zzem e sort, mintha volna
fé lig enyé m, fé lig tied.”
Nagy fájdalommal tudatjuk, hogy barátunk,
Ő szi Csaba (Ph 97)
tragikusan korán hazaté rt mennyei Atyánkhoz,
akihez földi é letünk során mi is igyekszünk.
Mindig vidám arcát örökre szívünkbe zárjuk.

Éva asszony, ki vagy te? *
Bocsánatké ré ssel kezdem, hasonló ké rdé st az általam nagyon tisztelt dr. Má rfi Gyula (Ph 62) é rsek atya tett fel önmagának az Ú j Emberben. Ám többször megfogalmazó dott bennem is, különösen fé rjem halála utáni időszakban. A ké rdé s
így lenne kerek: É va asszony, ki vagy te, hogy ennyi gy á molítá st, ennyi segítséget és szeretetet kapsz az emberektő l?
Ki vagyok hát?
Egy nagyon gyarló teremté s, egy porszem. Vagy, dr. Papp
Lajos professzor megfogalmazása szerint, egyetlen bú zaszem a hatmilliárdbó l. Hatvanké t é ves, nyugdíjas tanító .
Sebezhető, – de vissza nem ütő.
Ö nző, – de ké t ké zzel osztogató .
Könnyeket hullató , – de örülni tudó .
Gyámolításra szoruló , – de a nálam elesettebbnek erőt adó .
Né ha bizalmatlan, – de a jó t felté telező.
Lé pteit szaporázó , – de a lemaradó kezé t kereső.
É va asszony ki vagy hát te?
Vagyok a jó ra törekvő,
Vagyok a fé nyre merengő,
Reggeli imában Istent epedő,
Vé lt sé rté st, álságot porba temető.
É tel párájában vándort etető,
É jjeli csendben zsoltárt rebegő.
Trágyaszagú kertben ró zsát nevelő,
Gyermek mosolyában hivatást szerető,
Színes gyermekkorbó l csokrot kötöző,
Szent házasságbó l kincseket őriző.
Lenni szeretné k: bé ke, nyugalom,
Rászoruló nak: enyhhely, oltalom,
Embertársaimnak: sosem fájdalom,
Jó Teremtőmnek: örök buzgalom.
Köszönet elhunyt fé rjem, Boksay György (Ph 47) „Párbaj a
Balaton jegé n” c. köteté nek bensősé ges é s mé ltó bemutatásáé rt Richá rd atyának! Köszönet a bencés diá koknak a könyv
megjelené sé é rt! Köszönet összefogásuké rt, é s hála minden
segítőnek, az örömben osztozó nak!
Boksay Györgyné
* Utánközlé s az Üzenet 2002. februári számábó l.
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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 attó l,
hogy melyik területi szervezetünkhöz tartozol, vagy hogy
egyáltalán tagja vagy-e szövetsé günknek.
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
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: jú lius–augusztus kivé telé vel havonta a
2. hé tfőn 17.00 ó rakor a Szent Benedek Iskola dísztermé ben, Budapest, I. ker. Fő u. 30.
„Bencé s sörözé s” Budapesten: Az 1940-estől máig, a
2000-es é vekig vé gzett diáktársak közül már mintegy 30
fő vesz ré szt alkalmanké nt „egy pohár jó sör mellett” a
havonta megtartott összejövetelen, de legalább a né gyszerese ígé ri kitartó an megjelené sé t a következő alkalomra. Az é rettsé gi é vé től függetlenül szívesen várjuk bármely diáktársunkat. A találkozó k általában minden hónap
3. hétfő jén – szept. 16., okt. 21., nov. 18. és dec. 16.(!) –
19 órá tól kb. 23 órá ig tartanak a Budapest, XI. ker.
Villányi út 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 hosszú asztalhoz bátran üljetek le.
Az elnökség

Zalaapáti nagy ünnepe
Zsú folásig megtelt 2002. jú lius 7-é n dé lelőtt az egykori ősi
bencé s apátság temploma Zalaapátiban. Bá nhegyi Miksa
bencé s atya – Zalaapáti szülötte – a család, az egykori bencé s diákok é s a helybé li hívek jelenlé té ben mutatta be aranymisé jé t. Miksa atya ünnepi homiliájának az é letú tjára való
visszatekinté s mellett az isteni gondviselé sé rt való hálaadás
volt a központi gondolata.
Miksa atyát nyilvánosan köszöntötte Farkas Ernő zalaapáti
polgármester, majd a BDSZ Keszthely-zalai szervezete nevé ben dr. Szelestei Tamá s (Ptl), Maurer György (Gy 83) é s
Kaiser Jenő (Gy 73). A köszöntőben egyú ttal bejelentetté k,
hogy Miksa atyát, mint Zala megye szülötté t, felké rik a területi
szervezet vé dnöké nek. A szentmise után a közsé gházán
adott fogadáson alkalom nyílott Miksa atya é s egykori diákjai
között a „közös mú lt” emlé keinek felidé zé sé re is.
Krá nitz Ferenc (Ph 60)
M E G H ÍV Ó
Kedves Bencé s Diákok!
A Bencé s Diákszövetsé g, a kámi egyházközsé g é s Kám
Közsé g Ö nkormányzata szeretettel meghív a 2002. július 6án (szombaton) dé lután 15.00 ó rakor kezdődő ünnepi
szentmisé re é s emlé ktábla avatására.
Dr. Holenda Barnabá s Gyula Kámban született 1896-ban.
1938-tó l a győri bencé s gimnázium igazgató ja 25 é ven át
1963-ig. Több matematika- é s fizikakönyv szerzője. Ö rülök,
hogy ré gi diákjai emlé ktábla állítását kezdemé nyezté k.
Jelenlegi utó dja Csóka Gá spá r igazgató , é s Galambos
Iréneusz, volt tanártársa fog beszé det mondani.
Ké rjük, ha tudsz jönni gyere el, a mise után agapé a kultú rházban.
Kám, 2002. május 17.
Molná r Árpá d
plé bános
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Az esztergomi bencé s öregdiákok
találkozó ja
Május 8-án ismé t találkoztak a megszű nt esztergomi bencé s
gimnázium öregdiákjai. Ez alkalommal hetvenen tudtak elj önni. A megnyitó után Szoleczky Ferenc (Eg 46), az iskolaszervezet titkára adott tájé koztatást a „Freskó Alapítvá ny”
helyzeté ről. A ré gi gimnázium lé pcsőházát a 30-as é vekben
Mattyasovszky Kassziá n (Eg 1897) igazgató sága alatt Kirá lyfalvi Kraft Ká roly hat freskó val díszítette. Ezek közül kettőt
bombatámadás semmisített meg, a megmaradt né gyet az
iskola államosítása után lefestetté k. A freskó k Szent István,
Szent Imre é s az iskola é leté ből vett jeleneteket ábrázoltak.
Szoleczky Ferenc áldozatos munkával megszervezte az Alapítványt, ezzel anyagi alapot teremtett a freskó k restaurálására. Jelenleg mind a né gy freskó látható , kettő mé g utó munkákat igé nyel. Az Alapítvány jó voltábó l nemcsak az iskola é pülete, hanem a város is ú j (ré gi) mű emlé kkel gyarapodott.
A beszámoló után Bá nyai Má tyá s (Eg 53), a Szent István
Gimnázium tanára tartott előadást Kűhn Rajmund (Kőszeg,
1828 – bencé s diák Kg–Gy 1847 – Kismegyer, 1884.) bencé s
tanár mű ködé sé ről. A tehetsé ges szerzetes 1852-től 16 é vig
tanította a fizikát az ekkor nyolcosztályos főgimnáziummá
szervezett iskolában. Ő alapította az iskola fizikaszertárát,
egyes darabjait az iskola ma is őrzi. Több né met fizikatankönyvet fordított le magyarra, é s sú lyt fektetett az idegen
szavak magyarítására. Né hány é rdekes javaslata: statika~
nyugtan, dinamika~moztan, elektromosságtan~villamtan,
stroboszkó p~csoda-köreny, chlor~halvany, nátrium~szikeny,
luftballon~léggolyó, rezonancia~visszhangzattan. Megmaradt
szavai pé ldául: gyutá v, lá tcső , doromb. – Esztergomi é vei
után a főapát Kismegyerre nevezte ki jó szágkormányzó vá. Itt
9000 holdon né gy majorság gazdálkodását virágoztatta fel.
A találkozó következő programja az iskola falán elhelyezett
Szent István-dombormű megkoszorú zása volt, majd szentmise a ferences templomban. A mise v é gé n Zá borszky Csaba
(Eg 45) evangé likus lelké sz köszöntötte a diáktársakat, megemlé kezve a bencé s tanárok é letre szó ló eredmé nyes nevelő
munkájáró l.
Ezt követően a Mária Valé ria-híd alatt elhelyezett emlé kkövet koszorú ztuk meg. Az emlé kkő Homor Ká lmá n (Eg 43)
bencé s diák tiszteleté re ké szült, aki polgári összefogással
megszervezte a Hídbizottságot. Ennek mintegy tízé ves mű ködé se eredmé nyeké nt szerencsé s törté nelmi pillanatban
megvaló sulhatott a híd ú jjáé píté se, de ezt Homor Ká lmá n
már nem é lhette meg.
Ezután Bá nyai Má tyá s bemutatta a muzeális é rté kű fizikaszertárt, amelynek alapjait mé g Kűhn Rajmund fektetette le.
A XVIII. századbó l származó eszközök között található pl.
csillagászati távcső, Stőhler–Pixii-fé le delejvillámindító , Reisfé le telefon, Fessel-fé le giroszkó p, Nolle-Mariotte-fé le ütközé si gé p stb.
Az összejövetelt közös ebé d zárta. A – sajnos, egyre fogyó
lé tszámban – ré sztvevők a következő é vben ismé t szeretné nek találkozni.
Dr. Boromisza Tibor (Eg 45)

Bencé sdiáktalálkozó Baján
É rtesítjük a Baja közvetlen é s távolabbi környé ké n (pl. Kalocsa, Kecskemé t, Szekszárd sötöbö) é lő egykori bencé s
diákokat, hogy a 3. Bajai Halászlé -fogyasztó Diáktalálkozó ra
2002. szeptember 27-é n, pé nteken a ké ső dé lutáni ó rákban
kerül sor, a szokott helyen é s a szokott mennyisé gben. Az
é tlapró l, illetve a tudni illendőkről felvilágosítással Vancsura
Lá szló (Ph 84, 06-30/488-0470) szolgál. Az összejövetel
fáradalmainak kipihené sé re Kammerman Csaba (Ph 86, 0630/354-1967) szeptember 28-án termé szetvé delmi lazító
programot szervez. É rdeklődni a megadott telefonszámokon,
kellő időben. – Sz. B. (Ph 58)
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Beszámoló a szombathelyi szervezet
2002. é vi tisztújításáró l
2002. január 26-án dr. Galambos Iréneusz atyát szervezetünk örökös elnöksé gi tagnak választotta meg.
A tisztú jításra 2002. május 13-án került sor. A jelölőbizottság javaslatára 14 né v került fel a jelölőlistára. A tagság titkos szavazással nyolctagú elnöksé get választott:
Ö rökös elnöksé gi tag:
Elnök:
Elnöksé gi tagok:

Dr. Galambos Iré neusz OSB (Bp 38)
Harangozó Bertalan (Gy 73)
Dr. Andor Ferenc (Gy 62)
Dr. Rátkai László (Gy 62)
Tremmel János (Ph 55)
Pup Vilmos (Gy 66)
Dr. Prugberger Emil (Ph 57)
Vámos László (Gy 78)
Nagy Pé ter (Gy 82)

Plochmann Pá l (Gy 58) diáktársunk javaslatára elhatároztuk,
hogy emlé ktáblával örökítjük meg a Vas megyé ben született
egykori bencé s tanárok: Bierbauer Lipót, Börzsönyi Arnold é s
Holenda Barnabá s emlé ké t. A vé grehajtás Kámban kezdődött, 2002. jú lius 6-án, ünnepi szentmisé vel.
Holenda Barnabá s a Vas megyei Kám közsé gben, a jegyző
fiaké nt 1896-ban született, 1914-ben a szombathelyi premontrei gimnáziumban tett é rettsé gije után belé pett a bencé s
rendbe. A teoló giát Pannonhalmán, az egyetemet Budapesten vé gezte. 1919-ben szentelté k fel. Az esztergomi, győri
é s a budapesti gimnáziumban tanított, majd 1924–1928-ig a
pannonhalmi főiskolán az elmé leti fizikát oktatta. 1932-től
ismé t Győrött tanított, é s 1938-tó l 25 é ven át volt a gimnázium igazgató ja, 1950-től egyszemé lyben a rendház főnöke is.
Kitű nő szervező tehetsé gé t mutatja, hogy a gimnázium é s a
rendház adminisztráció ját szinte egyedül inté zte.
Sokat olvasott. Fiatal tanár kora ó ta állandó figyelemmel
kísé rte a fizikai tudományok legú jabb eredmé nyeit. Bámulatra
mé ltó lé nyeglátással é s emlé kezőtehetsé ggel rendelkezett.
Bonyolult ké pleteket é s számadatokat tartalmazó előadásait
minden jegyzet né lkül, világos okfejté ssel folyamatosan adta
elő. Előadásait a be nem avatottak is megé rtetté k. Nagy
tudása szerzetesi szeré nysé ggel párosult. Szó noki fogásokhoz sosem folyamodott. Minden idej é t a tudománynak é s az
iskolának szentelte. Visszahú zó dó ember volt, de szű kebb
baráti körben, rendtársaival szívesen elbeszé lgetett. Nagy
tudását az iskolán kívüli né pmű velé sben is szívesen kamatoztatta. Tanítványai nemcsak tudása, hanem humánus magatartása miatt is tisztelté k é s szeretté k. Tagja volt a Katolikus Tanügyi Tanácsnak.
Tudományos é rdeklődé se már kezdő tanár korában a magfizika felé fordult. É lé nken figyelte a fizikában é s a világké pben vé gbemenő változásokat. A legjobb külföldi fizikai lapokbó l é s könyvekből é rtesült a legfrissebb eredmé nyekről. Az
ú jabb felfedezé sek lé nyegé t, jelentősé gé t hazai szaklapokban, egyházi folyó iratokban ismertette. A fiatalabb fizikustanár-nemzedé k nagyré szt az ő írásaibó l szerzett tudomást a
fizikában é s annak tanításában vé gbement változásokró l.
A változások világné zeti vonatkozásai is é rdekelté k, de
mindig ó vakodott attó l, hogy átlé pje a szaktudomány é s a
kereszté ny bölcselet határát. Eszmé nyké peinek, Newtonnak
é s Jedlik Ányosnak az é letrajzát is megírta.
A fizika átalakulásával é s világné zeti vonatkozásával kapcsolatos tanulmányai 1950-től a Vigiliában jelentek meg.
Ezek közül a legfontosabbak: Az anyag belső szerkezete; A
mindensé g anyaga; Az elfogult tudomány; A fizika ú j világké pe; Vé ges vagy vé gtelen-e a világ; A csillagvilág kora; A
spiritus mivolta Newton szemlé leté ben. Sokat foglalkozott az
atombombával é s annak társadalmi hatásával: Az atombomba é s világbé ke; Mit kaptunk az atombombábó l?; Hú szé ves
az atomkorszak; Az atomtó l a mű anyagig; Az anyag elfajulása, az anyag ú j arca.
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A tankönyvírás területé n is jelentőset alkotott, társszerkesztője volt az É rettsé gi té telek a fizikábó l c. mű nek. Számos
ú jságcikket írt é s sok ismeretterjesztő előadást tartott ezekben a té mákban. Korábban (mé g a háború előtt) egyik szerzője volt a híres Borossay-Holenda-Korányi né vvel fé mjelzett
gimnáziumi matematika tankönyvsorozatnak is.
1963-tó l Pannonhalmán volt nyugdíjban. Győrött halt meg
1967. február 27-é n, ahol a bencé s templom kriptájában helyezté k örök nyugalomra.
Halálának 35. é vforduló ján a Bencé s Diákszövetsé g szombathelyi szervezete, Kám közsé g Ö nkormányzata é s a Kámi
Plé bánia – Molná r Árpá d plé bános – emlé ktáblát helyezett el
a kámi templom falán az alábbi szöveggel:
HOLENDA BARNABÁS GYULA
1896-1967
A közsé g szülötte, kiváló bencé s szerzetes emlé ké re,
aki 25 é ven át volt a Győri Bencé s Gimnázium igazgató ja

10 é ves a Bencé s Diákárvák Alapítvány
A Bencé s Diákárvák Alapítványt 1992. november 9-é n hozta
lé tre a Bencé s Diákszövetsé g szombathelyi szervezeté nek
ké t tagja, Dezse Péter (Ph 90) é s Sinka Andrá s (Ph 68). Az
alapítványt a Vas megyei cé gbíró ság Pk.60.161/1992/2. számú vé gzé sé vel 1992. november 18-án jegyezte be.
Az alapítvány fővé dnöke a mindenkori pannonhalmi f őapát,
vé dnöke a mindenkori szombathelyi megyé spüspök é s
tiszteletbeli vé dnöke a Bencé s Diákszövetsé g. Az alapítvány
cé lja az egykori bencé s diákok, ezen belül elsődlegesen a
Bencé s Diákszövetsé g szombathelyi területi szervezete mű ködé si területé n é lő árván, illetve fé lárván maradt gyermekeinek segíté se oly mó don, hogy nagykorú ságuk elé ré sé ig,
illetve főiskolai, egyetemi tanulmányaik befejezé sé ig önhibájukon kívül keletkezett szociális körülmé nyek eseté ben anyagi támogatásban ré szesülhessenek az alapítvány ré szé ről.
Az Alapítványt a BDSZ szombathelyi területi szervezete
tagjaibó l választott kurató rium mű ködteti. A kurató rium elnöke Harangozó Bertalan (Gy 73). Az alapítvány elsődlegesen
magánadakozásokbó l gazdálkodik. Mű ködé sé vel kapcsolatban költsé gek nem merültek fel. Az alapítvány az elmú lt tíz
é vben ké t családot támogatott a bejelentett igé nyeknek megfelelően, mintegy 150 000,– Ft é rté kben.
Sinka Andrá s (Ph 68) az alapítvány titkára

Szent Benedek napja Kőszegen
A BDSZ kőszegi iskolaszervezete 44 tagjának jelenlé té ben
március 21-é n dé lután 5 ó rakor a Szent Jakab templomban
szentmisé n ünnepelte a Szent Benedek-napot. Halá sz Lajos
SVD (Kg 46) atya diáktársunk mondott elgondolkoztató homíliát Euró pa vé dőszentjé nek lelkisé gé ről.
A szentmise után a verbita rend szé kházában Galambos
Iréneusz OSB (Bp 38) atya adott tájé koztatást a bencé s rend
aznap megnyílt pannonhalmi iskolatörté neti kiállításáró l. A
kiállítás szemlé letes ké pet ad a bencé sek 1802-től napjainkig
tartó tanító i tevé kenysé gé nek folyamatáró l. Mindenkit buzdított a kiállítás megtekinté sé re.
Szerdahelyi Endre (Kg 43), a kőszegi iskolaszervezet vezetője ké t aranymatú ra-lapot adott át időközben elhunyt diáktársaink özvegyeinek. A szervezet döntött pártoló tagok felvé telé ről, akik fontos tevé kenysé get fejtenek ki mind az önkormányzatban, mind a Kőszegi Polgári Kaszinó keretei között.
Beszámoló t hallottunk az egyházi é nekkar zalaegerszegi
fellé pé sé nek sikeré ről, é s a kőszegi szervezet jövőre esedé kes 10 é ves é vforduló ja megünneplé sé nek előké születeiről.
Harangozó Bertalan (Gy 73) diáktársunk, a BDSZ szombathelyi területi szervezeté nek elnöke köszönte meg a háziaknak a vendé glátást.
Jenkei Ede (Ptl)
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Elhunyt dr. Galambos Gyula (Bp 43)
é píté szmé rnök, a hazatelepült
PAX ROMANA első elnöke
Galambos Gyula 1925. május 9-é n született Budapesten.
É desapja egyetemi tisztviselő, é desanyja tanító nő. Hatan
voltak testvé rek, a né gy fiú a budapesti bencé s gimnáziumba
(egyikük a háború vé ge előtt Pannonhalmára) járt. Gyula
alkotta a család központjá t, neki ugyanis volt bátyja, nővé re,
hú ga é s öccse. Aktív cserké sz é s kongreganista, az iskolai
zenekarnak é s más egyesületeknek is tagja. A család balatoni nyaraló jában táborozást, sportversenyeket rendeztek a
környé k gyermekeivel együtt. Mint gimnazista elé g sovány
volt, egy jelmezbálon csupán lepedőbe burkoló zva, fekete
keretű szemüveggel, Gandhiké nt nagy sikert aratott. A cserké szet központi munkájábó l is kivette ré szé t, mint a HŐ K
(Házi, ill. Hárshegyi Ő rsvezetők Köre) tagja.
1943-ban é rettsé gizett é s megkezdte é píté szmé rnöki tanulmányait a mű egyetemen. Az első é v vé gé n svájci ösztöndíjat
kapott. Ezt csak egyszer vehette fel, amikor 1944 novemberé ben kalandos ú ton kijutott Svájcba. Alkalmi munkákbó l tartotta fenn magát, a bencé sek közeli házában jutott lakáshoz.
Így vé gezte el az ETH-t (Eidgenössische Technische Hochschule). Mint diplomás é píté szmé rnök egy ideig jezsuita novícius volt egyetemista kollé gájával, Ottrubay Józseffel együtt.
É lete vé gé ig tartotta a kapcsolatot a Jé zustársasággal, így pl.
ő tervezte a fribourgi Augustineum é pületé t. Az 50-es é vek
elejé től a bázeli Zimmer é píté szeti vállalatnál dolgozott. 1954ben kötött házasságot Já szay-Szilá gyi Má rtá val. Boldog családi é letükben egymást követté k a gyermekek: É va (1955),
Andrá s (1958) é s Miklós (1959).
1956-ban szinte minden erejé t a magyar menekülteknek
szentelte. Dolgozott a menekülttáborokban, segé dkezett a
lakáshoz, álláshoz juttatásban, kapcsolatok teremté sé ben,
összejövetelek, ünnepsé gek rendezé sé ben. A Békés Gellért
OSB (Bp 32) által szerkesztett Katolikus Szemle negyedé ves
folyó irat svájci terjesztője lett. Bekapcsoló dott a Katolikus Magyar É rtelmiségi Mozgalomba (PAX ROMANA), ennek kongresszusai é s helyi csoportjai megszervezé sé be. Ré szt vett a
KMÉ M, az Európai Protestá ns Magyar Szabadegyetem é s az
Evengéliumi Ifjú sá gi Konferencia által közösen szervezett
Magyar Ö kumenikus Talá lkozók megrendezé sé ben.
1962-től egyik egyetemi társával, aki apjának arlesheimi
é píté sz cé gé t örökölte, közösen vezetté k a vállalatot számos
alkalmazottal; ké sőbb különváltak. 1972-ben a család is Arlesheimbe költözött abba az utcába, melynek sajátos stílusú
házait mind ő tervezte. Nem csak Svájcban é pített családi
házakat, kó rházat, öregotthont, banké pületet, hanem Né meté s Franciaországban is. Vezette az arlesheimi dó m restaurálását. Írt szakmai cikkeket, kiterjedt levelez é st folytatott
egé sz é leté ben, sokszor irodalmi szintű beszámoló kkal. É leté nek sú lyos csapása volt, amikor hú szé ves Andrá s fiuk, felebaráti szeretet gyakorlása közben, tragikus baleset következté ben meghalt. Ekkor önké nt vállalkozott nagyobb gyermekek
hitoktatására, ezt megelőzően a churi teoló giai fakultáson
vé gzett tanulmányokat. Ahol csak tudott, segített, jó té konykodott. Házukban szinte mindig megszálltak vendé gek, de őt is
mindenütt szívesen látták udvarias, derű s termé szete miatt,
bár tudott szenvedé lyesen is vitatkozni.
Amikor Miklós fia rajztanári ké pesíté se mellé é píté szmé rnöki diplomát is szerzett, leé pítette vállalatát, é s az átalakuló ban lé vő Magyarország felé orientáló dott. 1988-ban először
bátyjának segé dkezett Burgenlandban az alsó őri plé bánián,
melynek plé bániaközpontját ugyancsak ő tervezte meg a 80as é vek elejé n. Amikor aztán 1990-ben a Katolikus Magyar
É rtelmiségi Mozgalom né ven addig csak külföldön mű ködő
Magyar Pax Romana elnöki tiszté t átvette é s 1993 őszé ig
ellátta, a Pax Romana hazatelepíté sé n fáradozott. Így aztán
ő lett az 1991-ben Győrött, illetve Budapesten megalakult
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Magyar Pax Romana első elnöke (1992–1994). (Ez a szervezet lé tezett már a ké t világháború között is Magyarországon:
magyar katolikusok is ré szt vettek az első világháború után a
né pek közt megbé ké lé st szolgálni kívánó nemzetközi katolikus é rtelmisé gi mozgalom megalapításában.) Galambos
Gyula elnöksé ge alatt az ő szemé lyes munkájával szerveződött meg nem csak Magyarországon, hanem a környező
államokban is (Szlovákia, Kárpátalja, Erdé ly, Vajdaság) a
magyar Pax Romana mozgalom. Saját budapesti lakása volt
é veken át a mozgalom központja. Szinte állandó an ú ton volt.
Nagyobb segítő-, ill. információ s tevé kenysé get is folytatott,
pl. a marosvásárhelyi Teleki Té ka megmenté se é rdeké ben
vagy a szé kelyudvarhelyi görög katolikus román apácák különös szerepé vel kapcsolatban. É lete utolsó percé ig tele volt
tervekkel é s feladatok elvé gzé sé vel. Egy második szívroham,
egé szen váratlanul, 2002. május 17-é n reggel, pár nappal 77.
születé snapja után, vetett vé get földi é leté nek. Mindig ezt
mondotta: Nem akarok én soká élni, csak örökké.
Nyugodjál bé ké ben!
Galambos Ferenc Iréneusz OSB (Bp 38)

Találkozó Vasváron
A Bencé s Diákszövetsé g vasi é s zalai szervezete április 27é n Vasváron, Vas vá rmegye törté nelmi szé khelyé n tartott
találkozó t. A rendezvé ny házigazdái diáktársaink, az oszkó i
Zá gorhidi Czigá ny csalá d (Kg 46, Gy 84, Gy 92) tagjai voltak.
Vasváron Ková cs Árpá dné alpolgármester fogadta a vendé geket. Nem kis büszkesé ggel beszé lt a város megú juló külsejé ről é s hagyományairó l. Ezek között fontos szerepet kapnak az egyházi é rté kek is. Ezután dr. Zá gorhidi Czigá ny Balá zs (Gy 84) mú zeumigazgató mutatta be a város kiemelkedő
é rté kű mű emlé ké t, a XIII. századi eredetű domonkos templomot é s rendházat, Magyarország legré gibb, ma is álló kolduló rendi kolostorát. A mű emlé ké pületben mű ködik a mú zeum,
amely kiállításaival a város törté nelmi adottságait hangsú lyozva Vas vármegye közé pkori törté neté t é s a domonkos
rend magyarországi mú ltját mutatja be. Megtudhattuk, hogy a
kiállítások mellett egy rendtörté neti gyű jtemé ny is alakuló ban
van, amely a domonkosoknak a feloszlat ás idejé n szé tszó ró dott törté nelmi emlé keit pró bálja meg összegyű jteni.
A reggel ó ta szakadó eső rövidke szüneté ben a tervezett
sé ta helyett csak autó val tudtuk felkeresni Vasvár másik nevezetessé gé t, a szentkú ti kápolnát é s forrást, ahol a helyi bú csú járás é vszázados hagyományairó l hallottunk ismerteté st.
A felszabadulási emlé kmű ből átalakított kilátó ró l már é ppen
csak egy pillantást tudtunk vetni a hangulatos fekvé sű városkára, é s már menekülnünk is kellett vissza a kolostorba az
ismé t szakadó eső elől.
A dé lutánra tervezett programban az oszkó i szőlőhegy é s a
Hegypá sztor Kör ottani vendé gházának meglátogatása szerepelt, ahol Zá gorhidi Czigá ny Szabolcs (Kg 46) nyugalmazott tanító é s Zá gorhidi Czigá ny Ákos (Gy 92), az egyesület
elnöke lettek volna házigazdáink, de a zord, barátságtalan
időjárás miatt erről a programró l le kellett mondani. Helyette
a kolostor könyvtárában kó stolhattuk meg az oszkó i bort,
ahol a diákszövetsé g aktuális ügyeinek megvitatása mellett
kötetlen beszé lgeté sre is volt alkalom.
A program zárásaké nt felkerestük a városnak egy ú jabb,
kevé sbé ismert látványosságát, a Vaskaput, az ú n. Vasvári
sánc rekonstruált szakaszát. Ezt a X-XI. századi határvé delmi
é pítmé nyt, amely egykor a Hegyhátat, a Rába é s a Zala folyó k ártere közti termé szetes átjáró t zárta le mintegy 8 kilomé ter szé lessé gben, a Magyar Millennium alkalm ábó l egy
rövid szakaszon eredeti formájában – földből é s fábó l –
é pítetté k ú jjá. Enné l a látványos emlé kné l, amely mintegy
összekapcsolja Vas é s Zala megyé t (a sánc Vasvárnál indult
é s a zalai határig tartott), vált el egymástó l a Diákszövetsé g
ké t csoportja. A bú csú záskor megfogalmazó dott az az igé ny,
hogy a jövőben is legyenek közös találkozó k, legközelebb –
lehetőleg szé p szüreti időben – az elmaradt programot
pó tlandó az oszkó i szőlőhegyen!
(Króniká s)
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A kőszegi iskolaszervezet tevé kenysé ge
Köztudott, hogy Kőszegen a Bencé s Rend 144 é vig fejtette ki
áldásos tevé kenysé gé t. Feladatké nt látta el a gimnáziumban
való oktatást é s nevelé st. Erőfeszíté seik nyomán az általuk
irányított közé piskola országos hírű vé vált. Felejthetetlen volt
a hité let teré n kifejtett munkásságuk, valamint a honismereti
írásaik is mé ltó elismeré st arattak. E hármas tevé kenysé gük
következté ben a város szellemi é leté ben meghatározó szerepet töltöttek be.
Az idők távlatában né zve is olyan hagyományt teremtettek,
melynek teljesíté sé t a lakosság meghatározó ré sze igé nyli.
Ezé rt volt szüksé ges ké t é vvel ezelőtt az alapszervezet megerősíté se pártoló tagokkal, akik beváltották a hozzájuk fű zött
elvárásokat.
A jövő é vben ünnepli iskolaszervezetünk 10 é ves fennállását. Elmondhatjuk, hogy igyekeztünk a vázolt elvárásokkal
szembené zni, é s azok szellemé ben vé gezni munkánkat.
Az oktatással é s nevelé ssel kapcsolatban minden er őfeszíté sünk arra irányult, hogy a Rend ismé t átvegye a nagy mú ltú
gimnáziumot, melyhez csatlakozhatott volna egy több, mint
200 szemé lyt befogadó kollé gium. Lelkiismeretünk tiszta,
mert minden lehetősé get megragadtunk, hogy a gimnázium
visszakerüljön ré gi fenntartó jához. Nem rajtunk mú lott, hogy
ez nem következett be. A törté nelmi hű sé g kedvé é rt meg kell
említeni: az iskolaszervezet több ízben elhatározta, hogy az
elmú lt tíz é ves kró nikában ré szletesen ki fog té rni a gimnázium tíz é ves hiteles törté neté re.
Ugyanakkor sikerült a jogutó d Jurisich Mikló s önkormányzati Gimnázium vezeté sé vel felvenni a kapcsolatot, mely ma
már felhőtlen, sőt gyümölcsözőnek mondható . Ré szt veszünk
egymás rendezvé nyein, é s a legfontosabb ké rdé sekről a
tájé koztatás sem marad el.
Ö römünkre szolgál, hogy az Árpád-házi Szent Margit Domonkos Rend visszakapta ré gi iskoláját, melynek lé trejötté né l
bábáskodtunk. Kapcsolatunk szint é n kölcsönös é s őszinte.
Ebben az iskolában az első beíratásnál segé dkeztünk, é s
három osztályt lehetett indítani. Jelenleg hatásunkra mind
szorosabb az iskola é s a családok kapcsolata. Tevé kenysé gükre mindig figyelemmel leszünk. A hité let teré n kiemelendő
a verbiták, mint volt bencé s diákok lelkigyakorlatos erőfeszíté se, mely nem csak a városra, hanem az egé sz országra
kiterjed. Ezen kívül állandó an segítsé get nyú jtanak a helyi
plé bániának is.
A hité let elmé lyíté sé hez tartozik, hogy bevezetté k az iskolai
időszakban az ú n. diákmisé t, ezt minden vasárnap negyed
11 ó rakor tartják. Iskolaszervezetünkhöz tizenegy felszentelt
pap tartozik, ők saját területükön vé gzik szolgálatukat.
Ide kapcsoló dik, hogy a Jé zus Szíve templomban mű ködő
vegyeskar a mi irányításunkkal látja el szolgálatát. Több
városban a BDSZ segítsé gé vel szerepelt a kó rus misé ken
(Szombathely, Sopron, Keszthely, Zalaegerszeg). A hívők
szívesen hallgatják az egyházi zene többszó lamú mű veit.
Már a megalakuláskor elhatároztuk, hogy be kívánunk kapcsoló dni a város társadalmi é leté be. E té ren sokat segítenek
az önkormányzati ké pviselőtestület tagjai, é lükön pártoló tagunkkal, Bá sthy Tamá s polgármesterrel (három ízben választották ú jra polgármesterké nt é s ké t ízben országgyű lé si ké pviselőké nt). Megnyugtató , hogy tevé kenysé güket a mi szellemisé günknek megfelelően é s é rté krendünk szerint vé gzik.
Bá sthy Tamá s már három ízben ajánlotta fel a várost Jé zus
Szíve oltalmába. Ő egyé bké nt szervezetünket minden é vben
ré szletesen tájé koztatja a város é s az ország helyzeté ről.
A többi ké pviselő is megelé gedé sünkre látja el feladatát.
Különösen kitű nnek a szociális helyzet javításában, az inté zmé nyek fenntartásában, é s támogatták szervezetünk azon
felveté seit, melyek a háború s emlé kmű felállításával valamint
egy ré gi polgármesterünk díszpolgárrá avatásával voltak kapcsolatban. Rendezvé nyeinket látogatják, közös elké pzelé seinket meglátásaikkal bővítik.
Elengedhetetlennek tartjuk a kapcsolatok ki é píté sé t a helybeli Polgári Kaszinó val, a Kőszegi Baráti Körrel é s egyé b
kisebb társadalmi szervezetekkel. Több tagtársunk e szervezetekben nemcsak tag, hanem cselekv ő ré szese is az ott
elhatározott feladatoknak.
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Ezen kívül közvetlen kapcsolatban vagyunk az önkormányzattal, a plé bániával, é s a BDSZ szombathelyi szervezeté vel.
A bencé s szellem elmé leti é s gyakorlati megvaló sulásánál
támaszkodunk a közvetlen emberi kapcsolatokra. Rendezvé nyeink té máját is ú gy válogattuk össze, hogy azok valamiké ppen a mi é rté krendünket tükrözzé k (pl.: a közoktatás helyzete, a gimnázium törté nete, egyházpolitikai elké pzelé sek stb.)
A jövőben is bevált mó dszerünkkel kívánunk mű ködni.
Tehát havonké nt egy alkalommal összejövünk, ahol tájé koztató hangzik el az elmú lt időszakró l, a meghívó ban szereplő
té máró l, valamint megtárgyaljuk a felvetett ké rdé seket is.
Remé ljük, hogy elké pzelé seinket az elkövetkezendő időben
is tudjuk teljesíteni.
Kőszeg, 2002. jú nius 24.
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)

Ez a szörnyű eset törté nt velem…
„2002. má jus 4-én volt 60 éve, hogy ez a szörnyű eset történt
velem és sok bajtá rsammal. Emlékezetbe idézve a rettenetes
éjszaká t, napokat. Emléket á llítva azoknak, akik má r soha
többé nem térhettek haza, de emlékü k bennü nk tová bb él.”
Mottó :

Mind hő sök ő k,
mind férfiak,
nyugosznak má r
a barna föld alatt.

2002. május 4-é t írunk ma. Mú lnak az é vek, felelevenednek
az emlé kek. É pp 60 é ve törté nt, 1942. május 4-é n.
Szeretné m felidé zni sok-sok bencé s, velem egyidős diáktársam emlé ké t, akik katonák voltak é s vé gigé lté k a háború
poklát a fronton, egé szsé gben vagy rokkantan té rhettek haza
– Isten segítsé gé vel –, vagy ott nyugosznak idegen földben,
távol szeretteiktől, a hazátó l.
Olvastam a 2002-es Almanachban a Kelemen Krizosztom
főapát ú rró l szó ló megemlé kezé st – őt szemé lyesen ismertem –, aki mindent föltett az üldözöttek megmenté sé re, Pannonhalmát mentsvárrá tette. Sokan áldják, áldják a Főapát ú r
nevé t, é s odaát a jó Isten megjutalmazta é rte. Szörnyű é vek
voltak ezek itthon é ppen ú gy, mint kint a fronton. De a hit erőt
adott a borzalmak elviselé sé hez.
Mentek a katonavonatok a frontra, az idegenbe, a bizonytalanságba, vitté k a magyar katonákat, fiatalokat, idősebbeket. Ö t nap, öt é jszaka zakatolt velünk a vonat, né ha volt
csak megállás – reggeli, ebé d, vacsora kiosztásakor. Orosz
földön jártunk már, a vasú ti tölté s mellett né hol 4–8 sírhalom
domborodott, intő jelké nt, hogy hadmű veleti területen járunk.
Ö tödik nap este parancsnokunk bejelentette, holnap reggel
megé rkezünk, közel vagyunk a frontvonalhoz.
Söté t é jszaka köszöntött ránk, benn jártunk a brjanszki erdőben. A vagonokban a katonák elpihentek, mi tisztek szinté n, csak az ügyeletes tiszt maradt é bren. É jfé l körül iszonyú
robbanás rázta meg az erdő csendjé t, a vonatunk megállt,
aknára futott, a mozdony keresztbe fordult, az első ké t kocsi,
melyben mi is voltunk, összeroncsoló dott, az egé sz szerelvé ny összenyomta. Engem a robbanás a bajtársamra dobott,
ő azonnal meghalt, engem elborítottak a roncsok, mozdulni
sem tudtam. Jobb lábam, jobb vállam eltörött, bal lábamra
rádőlt az ablak, mé ly sebeket ejtett. Közben mindké t oldalró l
hatalmas puskatüzet kaptunk. Gondolatban elbú csú ztam szeretteimtől.
Mikor megszű nt a puskatű z, egy járőrszakasz jött segítsé günkre, ők hallották a robbanást. Három ó rán át tartott a
szörnyű szenvedé s, míg megindult a menté s.
Kilenc halottat temettek el az erdőszé len, bú csú zó t harsogott a kürtszó , sírjukat befedte a hó . – Tizenhatan sebesültünk meg. É n egy é vig kó rházban feküdtem – a lábamat
amputálni akarták –, a jó Isten hazasegített.
Ma ez már szomorú emlé k, visszagondolni sem jó rá. Fáj,
hogy sok katonabajtárs, sok jó barát nem té rhetett haza, de
emlé kük é l a szívben tovább.
– Requiescant in pace. –
Farkas Ká lmá n (Ph 35)
volt bencé s diák
tart. százados
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„Könyvesház”
Czigá ny György (Gy 48): Mézet ont az ég. – Szent István
Társulat, Budapest [2002]
Czigá ny György: Mézet ont az ég című köteté ben olyan költővel szembesülhetünk, aki – sok kortársával ellenté tben – hisz
a szavak megjelenítő erejé ben é s abban is, hogy a versek
egy másik, szebb é s hitelesebb világot nyitnak meg előttünk,
amelyből visszaperelhetjük kedves, é rté kteremtő halottainkat,
megtermé kenyülhetünk é letmű vükből, s a teremté s lé nyegé vel szembesülhetünk, azaz egy olyan világgal, amely nekünk
rendeltetett, s kötelessé günk vé deni, oltalmazni, embersé günk sugaraival megtermé kenyíteni. (… ) Ha Czigány György
költé szeté nek kulcsszavait keressük, ilyenekre bukkanunk:
fény, nevetés, zuhaná s, halá l, angyal, égbolt, hallgatá s,
imá dsá g… Csupa olyan főné v, amelynek jelenté sé be cselekvé st, cselekvé ssorokat is beleé rthetünk, s ha e sokfé le cselekvé st megpró báljuk rendszerbe foglalni, rádöbbenünk, hogy
voltaké pp az emberi lé t teljessé gé vel szembesülünk, kezdettől a vé gig, amikor a halálba zuhanunk, e zuhanás mé gis
emelkedé s, hiszen a versek angyalai fognak föl s indulnak
velünk biztos szárnycsapásokkal a fé ny forrása felé . Ahogy
írja: a „megsemmisülé s iszonya né lkül”. (… ) – Rónay Lá szló*
* (Utánközlé s az Ú j Ember 2002. jú nius 23-i számábó l)

Dr. Ankerl Géza (So 51): Nyugat van, Kelet nincs. – OSIRIS
Kiadó , Budapest, 2001.
E kötet elviszi az olvasó t az É rtő l az Ó ceá nig. A szerzőt –
Sopronnak, hazánk egyetlen hű sé gnyilatkozattal rendelkező
városának szülöttjé t – budapesti mű egyetemi tanulmányai elvé gzé se után a szovjet invázió kiszorította a Kárpát-medencé ből. Gazdaságszocioló giai doktori é rtekezé sé t Párizsban
publikálta, majd az Atlanti-ó ceán másik partján, Montrealban
é s a cambridge-i M.I.T.-en kapott egyetemi tan ári megbízást.
Tanított né met é s svájci egyetemeken, nemzetközi szervezetek (ILO, UNESCO) felké ré sei alapján vizsgálatokat vé gzett a
világ különböző ré szein.
A könyv esszé i 1985 é s 2000 között író dtak, párhuzamosan
a szerző Coexisting Contemporary Civilizations című monográfiájával (lá sd alá bb). A címadó cikk alapvető fogalmi megú jhodás szüksé gessé gé t hirdeti. A viszonylag egysé ges Nyugattal szemben ugyanis a Kelet tradicionális, ill. harmadik világi poszteurokoloniális fogalma negatív é s üres, csupán a
magát felsőbbrendű nek nyilvánító nyugati világ által kieszelt
ideoló giai konstrukció . Hiszen tapasztalati té ny, hogy a kínai,
az indiai é s az arab-muzulmán civilizáció is legalább annyira
különbözik a másiktó l, mint mindegyikük a nyugatitó l. – A
tanulmánykötet választ keres arra is, hogy a magyarság, a
Kárpát-medence legné pesebb közössé ge, miké nt őrizheti
meg kulturális azonosságát a globalizáció s folyamatban. – (A
könyv borítójá n megjelent ismertető )
Guy Ankerl (So 51): Global Communication Without Universal
Civilisation. Book one: Coexisting Contemporary Civilisations – Arabo-Muslim, Bharati, Chinese and Western. A
scientific essay. – INU PRESS (Interuniversity Institut),
Geneve, [2000.]. XXIX + 501 lap.
Egyik nap – meglepeté semre – kaptam egy kis csomagot. Kibontom: Egy ó riási könyvet találok benne. Ezt a könyvet.
Né zegetem, mi lé gyen. Ennyit angolul! Tömör lapokon, ré mes! – De a szerző szemé lye – Ankerl Géza (So 51) diáktársunk – s az előbb ismertetett könyv kiváncsivá tett. Először a
legelső, 1-es számú jegyzetet olvastam el. Ez annyira é rdekes volt, hogy meg kellett hozzá keresnem, mire, hol vonatkozik. Persze, elé ggé az elejé n találtam a könyvnek, így elkezdtem azt olvasni. Semmi mellé beszé lé s, in medias res, a
kellős közepé be vág a problé mának, melyet a cím elé ggé
jelez. Mondanom sem kell, hogy hallatlanul é rdekes, legalábbis – matematikus lé temre – nekem. Csak mikorra tudom
majd mindezt elolvasni?! De talán más is kedvet kap…
KTK
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Cs. Varga Istvá n (Gy 64): Adóssá gtörlesztés –Tanulmá nyok,
esszék, recenziók, vitacikkek. – Felsőmagyarországi Kiadó , Miskolc, 2002. – 550 + 8 (fé nyké pek) lap
Impozáns kötetet vehet kezé be az olvasó . Szerzője – diáktársunk, barátunk – több é v munkáit, mintegy negyvenöt
(esetleg különböző helyeken meg is jelent) írását, cikké t gyű jtötte össze benne (né hány közülük a BDSZ Almanachban –
is – megjelent). A kötet címé ről – Adóssá gtörlesztés – így vall
előszavában a szerző: „Cé lom, hogy könyvemmel adó sságaimbó l törlesszek, hogy sok-sok mulasztásom ne maradjon
fájó seb a lelkemen.”
A té mák sokoldalú ak, rendszerint valakivel – 20. századi
irodalmunk nagyjaival vagy más jeles szemé llyel – kapcsolatosak. Né hány né v a sok közül, a teljessé g igé nye né lkül:
Németh Lá szló, Pilinszky Já nos, Rónay György, Rab Zsuzsa,
Czine Mihá ly, Tü skés Tibor; Ná dasi Alfonz OSB, Bá nhegyi
Jób OSB, Já ki Teodóz OSB, Korzenszky Richá rd OSB,
Vá rszegi Asztrik OSB… Nehé z lenne mind fölsorolni. Az írások felölelik a könyv alcímé ben foglalt mű fajokat mind. Kár,
hogy nem jelöli meg a könyv (a szerző? a kiadó ?), hol é s
mikor jelent már meg az írás (amelyik, persze, megjelent).
Azokat, amelyeket már ismertem, kisebb-nagyobb mé rté kben
átdolgozta a szerző.
Sok mindent elolvastam a könyvből, de nem mindent.
(É rdekes a magyar nyelv: a sok minden kevesebb a mindenné l, összhangban a közmondással: Aki sokat markol, keveset
fog.) Közelebbi é rdeklődé sünkre tarthatnak azonban számot
a bencé sekkel kapcsolatos írások, különösen a – kinek-kinek
saját megíté lé se szerint (sapienti sat ~ aki jól ízlel-észlel,
annak elegendő ) – híressé -hírhedtté vált Beszélgető könyvecske kapcsán írt ké t tanulmány. Az annak idejé n általunk
(BDSZ) mé ltán kifogásolt első az átdolgozásban – legalábbis
az é n olvasatomban – elhagyta bántó é lé t. A má sodikban a
szerző szinté n mé ltán kifogásolja az ő olvasata szerinti kifogásunkat, de sajnálatos mó don nem elé ggé pontosan é rtelmezte szövegünket. Ezek a szavaink ugyanis: „az említett
írástó l”, nem jelentik azt, hogy: „az író játó l is”, mé g implicite
sem. Ellenté tünk oka, hogy ő cikké t Ding an sich-ké nt (a
dolog önmagá ban, Kant!) fogta föl, mi pedig csak Ding fűr
uns-nak (a dolog a mi szá munkra) vehettük, mert olvasásakor
az arisztotelé szi lényegre ~ substantiá -ra a já rulékokbó l ~ accidens-ekből kellett következtetnünk, hiszen csak ez utó bbiak
szolgálnak prosz hémá sz ~ a mi érzékelésü nkre, é rté kelé sünkre. – Nagyon é rdekes eme második, igen alapos é s
sokoldalú cikkben a szerző kritikusi ars poeticá -ja is.
Könyves Tóth Ká lmá n (Ph 47)
Endrédy Vendel (Gy 14) fogságának hiteles törté nete. –
Szerk. dr. Emdrédy F. Csaná d OSB (Ph 47). Kiadja a
„Szent Benedek” Idősek Háza Alapítvány, Sopron, 2002.
A 32 oldalas füzetke Vendel apá tú r saját írása: „Arró l a hat
esztendőről írok, amelyet hazámban, Magyarországon kommunista fogságban töltöttem 1950. októ ber 29 – 1956. november 1-ig… ”. A matematikusra valló tömör írás né hány
címszava: Elfogatásom előzmé nyei; Az első tizennyolcó rás
kihallgatásom tárgya; Ávó s pincebörtönben; Vádpontok: ké mkedé s, demokrácia elleni tevé kenysé g; egy nem tudott szervezkedé s; Tornáztatás többfé le volt; Ké t injekció ; Tárgyalás
é s íté let; Börtöné letem; Cellatársaim. A címek sora nem teljes. – A füzetké hez Csaná d atya írt pár gondolatot Elő szó
helyett, é s egy imádságot a vé gé re nagybátyja, volt zirci apát
boldoggá avatásáé rt: „Ó Uram, (… ) A jó ságos é s a börtönökben é rted é s é rettünk megkínzott Vendel apát közbenjárása által áraszd reánk gyó gyító szeretetedet. Vegyük é szre,
hogy ilyen szent emberekre van szüksé ge a mai kereszté nysé gnek. (Budapesten 2002. december 9- é n Vendel apátú rró l
beszé l majd nekünk dr. Hölvé nyi György.) – KTK
Tisztelt Uraim!
Egy nem ré gen alakult home page-re szeretné m felhívni a
figyelmeteket, amely fiataloknak ny ú jt lehetősé get az egé sz
világon legalább egy é ves „misszionáriuskodásra”. Akit ez
é rdekel, né zze meg az alábbi címet: www.misszionarius.hu.
Itt megtaláljátok a szüksé ges első információ kat.
Üdvözlettel: Németh Laci (Ph 84)
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60 é ves é rettsé gi találkozó Sopronban

Együtt örvendünk é s gratulálunk!

A soproni Szent Asztrik Bencé s Gimnázium 1942-ben é rettsé gizett osztálya 60 é ves é rettsé gi találkozó t tartott Sopronban 2002. jú nius 15-16-án. Az egykor 34 fős osztály kilenc
é lő tagjábó l a Magyarországon é lő mind a hé t „öregdiák”, né v
szerint Biacsics Lá szló, dr. Farkas Jenő , Hajá k Gyula, Ká ntor
József, Kövér József, Rozinek Ernő é s Schwertner Já nos
megjelent. Sajnos, egé szsé gügyi okokbó l nem tudott eljönni
a Kanadában é lő Brokes Ede é s Né metországbó l Zollner Vilmos. Az ünneplők közös szentmisé jé t a bencé s templomban
Endrédy Csaná d (Ph 47) bencé s atya celebrálta. Az egykori
gimnázium meglátogatása után a ré sztvevők közösen felkeresté k egy rövid fohászra volt tanáraik sírját a temetőben.
Jó volt együtt lenni, é s ú jra fogunk találkozni!
Hajá k Gyula (So 42)

Legutó bbi hírlevelünk nyomdába adása ó ta a következő
diáktársak megtisztelteté sé ről szereztünk tudomást:
Kerényi Imre (Gy 61): Kossuth díja
Korzenszky Richá rd (Ph 59): köztársasági elnöki kitünteté se
Ké pviselők lettek: Nógrá di Lá szló (Ph 66), dr. Simon Miklós
(Ph 80), dr. Vilá gosi Gá bor (Ph 74)
Vizi E. Szilveszter (Bp 55) diáktársunkat a MTA elnöké vé
választották
Balogh Pá l (Gy 62): feltaláló barátunk 300 találmánya elismeré seké nt nemzetközi GÉ NIUS-díjat kapott.
Isten á ldá sa kísérje tová bbi munká tokat is!
A BDSZ elnöksége

Keszthelyi – zalai szervezet

Legutó bb azon barátaink áldozatké szsé gé t köszöntük meg,
akik 2001.11.23-tó l 2001.12.31-ig nagyobb (legalább 5000
Ft-os) adományt küldtek. Most azoknak mondunk köszönetet,
akik azó ta 2002.06.20-ig tetté k ezt. Kereken 610 ezer forintot
kaptunk tőlük. Isten fizesse meg! – Az elnökség

2002. július 7-é n vasárnap Bá nhegyi Miksa OSB atya – Zala
megye jelenleg egyetlen é lő é s leghíresebb tudó s bencé s
tanára – szülőfalujában, Zalaapátiban, az egykori bencé s
apátság templomában mondja aranymisé jé t.
Július 14-é n Nagykanizsán a Jé zus Szíve templomban (felső templom, Nagykanizsa, Deák té r 4.) bencé s szentmise, beszé det mond Polá n Hildebrand OSB (So 48) atya
Szeptember 14. (szombat) 10.00 – Szentmise a főté ri Magyarok Nagyasszonya templomban, majd
11.00 – Jankovics Marcell (Ph 59) előadása a főté ri plé bánia hittantermé ben
Okt. 12. – Autó buszkirándulás: Herend–Kislőd–Somló hegy
Minden hó nap első hé tfőjé n 18.00 – Sörözé s Keszthelyen a
Margaré ta é tteremben (Bercsé nyi Mikló s u. 60.)
Benkő Zoltá n (Gy 84) elnök

Budapesti szervezet
A hó napok második hé tfőjé n 17 ó rakor 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.).
2002. augusztus 20. – A BDSZ a Szent Jobb körmeneten
Szept. 9. – Dr. Kiszely Istvá n (Bp 50): Mit adott a magyarság
a világnak
Okt. 14. – Dr. Borókai Gá bor: A polgári kormány szó vivője
voltam
Nov. 11. – Dr. Skultéty Csaba: A mé dia világa egy nyugatró l
hazaté rt publicista szemé vel
Dec. 9. – Dr. Hölvényi György: Emlé kezé s Endrédy Vendel
zirci apátra (lásd az apátú r könyvé nek ismerteté sé t is)
2003. jan. 13. – Beszámoló a Szent Benedek Iskola é leté ről
További alkalmaink: febr. 10., márc. 10.
Ember Ká roly (Bp 51)
1085 Budapest, VIII. Jó zsef krt. 43. tel.: 266-6750

Fő utcai iskolánk (?)
1. A Szent Benedek Iskolát 2002. jú lius 1. hatállyal átvette a
Legio Christi nevű , ró mai központú szerzetesrend.
2. 2002. augusztus 15-é n lejár a jelenlegi igazgató , Lucza
Endre (Ph 87) megbízatása. Lehet, hogy ú j igazgató t fog
kinevezni a kurató rium.
3. A Szent Benedek Kulturá lis Alapítvá ny szerepe megmarad, de 2002. augusztus 19-i ú jraalakuló ülé sé n előre látható an Habsburg Mihá ly veszi át a kurató rium elnöki
tiszté t. A kurató riumnak több ú j tagja is lesz.
4. Egy é v mú lva: első é rettsé gi; november 17-é n, Szent Erzsé bet ünnepé hez legközelebbi vasárnapon Bíró Lá szló
(Gy 69) püspök atya kiszolgáltatja a felké szült diákoknak
a bé rmálás szentsé gé t.
5. Idé n őszre egyelőre kevé s az elsős tanuló , de remé lhetően
többen lesznek mé g.
Helyzetkép 2002. jú lius 16-á n. – KTK

Nagyobb adományt küldtek

Né v
Altvater Paul dr.
Angyal Ernő dr.
Antal László dr.
Bajzáth Ferenc sac.
Batkay László
Bendesy Gyula
Benkő Zoltán
Bíró Gáspár dr.
Bíró Zoltán dr.
Bobok György dr.
Bobok Tivadar
Bödi Ferenc
Cseh Gellé rt György dr.
Csuti Jó zsef
Czakó Károly dr.
Eszter István
Faber Mikló s
Farkas Gé za dr.
Farkas László Pál dr.
Fedina László dr.
Fejes Antal dr.
Felcser István dr.
Gerebenics Tamás
Gó lya László dr.
Hajdú Jó zsef dr.
Hír Jó zsef Gyula
Horányi György
Horváth Ferenc
Horváth István
Horváth Mikló s dr.
Iváskó János dr.
Jankovics Marcell
Jánoki Mikló s
Jeviczki Attila dr.
Jezsó Bé la
Juba Ferenc dr.
Karlovits János
Kizman István
Komló ssy Attila dr.
Kovács F. László
Kovács Ferenc dr.
Kovács Pé ter

Iskola
Ph 70
Ph 81
Ph 73
Tb
Ph 65
Bp 53
Gy 84
Ph 69
Ph 66
Ph 63
Ph 65
Gy 72
Gy 92
Ph 63
Ph 70
Ph 67
Bp 48
Ph 78
Kg 39
Cs 52
Ph 63
Ph 72
Gy 77
Ph 58
Bp 34
Ph 68
… …
Ph 78
Ph 65
… …
Bp 38
Ph 59
Ph 74
Ph 83
Ph 67
Ko 34
… …
Ph 74
Ph 67
Ph 60
Ph 57
Gy 80

Né v
Iskola
Kőmű ves János
Gy 66
Laborcz Iván dr.
Bp 37
Lámfalussy Sándor dr. So 47
Lövey György dr.
Bp 53
Magyaros Ferenc dr. (2x) Ph 74
Márfi Gyula dr. é rsek
Ph 62
Mé száros Károly dr.
… …
Mező György
Ph 88
Mikes Ferenc dr.
Bp 32
Mohácsi Pé ter
Ph 79
Molnár Mihály
Pp 44
Nagy Imre dr. sac. (2x) Eg 53
Né meth István
Ph 61
Osztrosits László
Gy 83
Pálvölgyi Attila dr.
Ph 89
Podlovics Pé ter
Ph 84
Pregun István dr.
Ph 61
Prugberger Emil dr.
Ph 57
Radziwon András dr.
Gy 88
Reichardt Gyula Aba OSB
Richter Vladimir
Bp 37
Ró naszé ki Aladár dr.
Ph 74
Rostás Ákos (2x)
Ph 57
Rudán Pé ter dr.
Ph 57
Ruff Fló rián dr.
Ph 81
Schmidt Lajos dr.
Bp 38
Schönweitz Tivadar dr. Ph 62
Simon László
Ph 71
Sipos László
Ph 67
Somogyi György
Gy 65
Szapáry György dr.
Ph 57
Szé pe László dr.
Eg 30
Szeri István dr.
Ph 72
Szeyffert Ö dön
Ph 66
Szijártó Ottó
Ph 79
Tabányi György
Ph 67
Thomay László
Kg 43
Tremmel János
Ph 55
Tuboly Jó zsef
Gy 74
Vizi E. Szilveszter dr.
Bp 55
Wiesner Jenő
Bp 45
Zatik István
Ph 85

Közé rdekű közlemé nyek
– Egyre több diáktársunk rendelkezik elektronikus postafi ó kkal, vagy „szé p” nevé n: e-mail címmel. Az információ k áramlása bizonyos esetben gyorsabb lehetne, ha ezeket a c ímeket a BDSZ nyilvántartása tartalmazná. Ké rünk benneteket,
hogy akár területi szervezetetek vezetőin, akár a már ismert
elé ré si csatornákon keresztül, akár a pax981@freemail.hu
címen adjátok meg elektronikus postafi ó kotok (e-mail) címé t.
üe
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Bencé sek é s diákok *
Találkozó Pannonhalmán
A bencé s iskolák öregdiákjai é ppen hú sz é vvel ezelőtt rendeztek először nagy, ünnepé lyes találkozó t Pannonhalmán,
május utolsó vasárnapján. A hagyomány az idé n sem tört
meg, május 25-é n ismé t felhangzott a pannonhalmi bazilikában a „Szent Benedekhez szá lljon fel az ének”. Közel
ötszázan lehettek, akik é nekelté k Békés Gellért OSB (Bp 32)
é s Bá rdos Lajos himnuszát, de annyian mindenké ppen, ahányan jó alaposan megtöltik ezt a csodálatos templomot.
Eljöttek azok, akik a már megszű nt iskolákban – Komárom,
Esztergom, Sopron, Budapest, Csepel, Kőszeg, Pápa –
é rettsé giztek, s termé szetesen az 1950 után is engedé lyezett
pannonhalmi é s győri gimnázium diákjai.
Az ünnepi szentmisé ben most nemcsak az egykori é s
jelenlegi bencé s tanároké rt é s diákoké rt szó lt az ima, hanem
hálát adtak az egybegyű ltek a magyarországi bencé s rend
elmú lt ké tszáz é vé é rt is. Docete – tanítsatok, mondta
I. Ferenc király 1802. áprilisában kiadott, a rend mű ködé sé t
ú jra engedé lyező rendelete, s azó ta tanítják é s nevelik Szent
Benedek magyar fiai ifjú ságunkat iskolai keretek között is.
Hitet, kultú rát ugyanis már a megelőző nyolcszáz é vben is
tanulhattak tőlük a Kárpát-medence lakó i. Ad fontes – azaz
minden ügyünkben, különösen, ha elbizonytalanodunk, ne a
közelben, hanem – a forrá sokná l keressük a megoldást. A mi
forrásunk pedig Krisztus, az ő Evangé liuma – buzdította
homíliájában a bencé s diákokat Vá rszegi Asztrik főapát.
A szokás szerint jó hangulatú találkozó n felszó lalt Faber
Miklós (Bp 48), a Bencé s Diákszövetsé g elnöke, é s Vá rszegi
Asztrik főapát. Lá mfalussy Sá ndor (So 47), Corvin-lánccal
kitüntetett közgazdász, az „euró atyja”, a soproni bencé s
gimnázium egykori diákja arró l tartott rövid előadást, hogy
vajon elkerülhető-e, s ha nem, a hasznunkra fordítható -e
mindaz, amit ma globalizáció nak nevezünk. Az első ké rdé sre
egyé rtelmű nem, a másodikra való színű igen volt a válasza…
Horvá th Dori Tamá s igazgató , a pannonhalmi bencé s gimnázium nevelé si eszmé nyeiről szó lt.
Az idei bencé s diáktalálkozó fé nypontja való színű leg az a
pillanat volt, amikor Faber Miklós elnök levette zakó járó l a
PAX-jelvé nyt, é s Torda Lajos hajtó kájára tű zte. E gesztussal
Lajos bá csi – így ismerik őt az 1930-as é vek vé ge ó ta a
pannonhalmi diákok százai – 91 é ves korában megé rte, hogy
a Bencé s Diákszövetsé g tiszteletbeli tagja, vagyis: tiszteletbeli bencés diá k lett (korábban, mivel neki is nagy ré sze volt
abban, hogy Pannonhalma a háború s é vekben menedékhely
lehetett, megkapta a Yad Vashem-kitünteté st). Méltó és igazsá gos, mondhatjuk, s így é rezté k azok is, akik szű nni nem
akaró tapssal ünnepelté k Lajos bá csit, akinek, mint kapuőrzőnek, é vtizedeken át mindig akadt egy-ké t szemé lyes jó
szava a mindenkori pannonhalmi di ákokhoz.
Szikora József (Ph 67)
* Utánközlé s az Ú j Ember 2002. jú nius 2-i számábó l

Érettsé gi találkozó k Pannonhalmán
A konyha nem vállalja extra menü elké szíté sé t. Külső alkalmazottak vannak, akiket legké sőbb este 9-kor hazavisznek. A
hajnalig tartó beszé lgeté sbe nyú ló vacsora az ebé dlő sajátos
elhelyezkedé se miatt is nehé zsé get okoz. Majdnem az egé sz
ház ré szesül a zajbó l. Mivel most már minden nyáron 10-12
é vfolyam találkozik, ez szinte állandó akusztikus jelenlé tet
jelentene.
Szerencsé re lé tezik igen jó , többszörösen kipró bált megoldás az ebé dlő használata né lkül is. Amikor elkezd gyülekezni
a csapat, azonnal berendeznek egy jó társalgó t egy erre kijelölt tanteremben. Az asztalokat ízlé s é s igé ny szerint lehet
elhelyezni. Hoznak vagy a „városban” (ez a falu ú jabb neve)
vásárolnak italokat. Ásványvizet é s traubit itt fönn is lehet
venni. Hű té si lehetősé get is biztosít a konyha. Vásárolnak
vagy hoznak rágcsálni való t (ké t „látvány pé ksé g” illetve pogácsabár is van lent). Fontos, hogy a teljes itt-tart ó zkodás
alatt legyen egy mű ködő büfé -társalgó . Közben termé szetesen igé nybe lehet venni az itteni rendes napi háromszori
é tkezé st. Ezen kívül a konyha mé g szívesen főz virslit, amit a
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kívánt időben – esetleg az é j közepé n – melegen lehet szervírozni. Van arra is pé lda, hogy hidegtálakat vagy egyszerű
szendvicseket rendelnek a Szent Márton É tteremben (Kosaras Domb), é s azt ide hozzák.
Ezzel a találkozó t teljes időben itt fent lehet tartani, ami –
azt hiszem – nagyon fontos. Aki enni vagy beszé lgetni (vagy
mindkettőt) akar, az megy a közös társalgó ba, aki pihenni, az
visszavonul a háló körletbe. A házaspároknak, családoknak
külön szobát igyekszünk biztostani.
A tantermeket a folyosó keleti vé gé n szoktuk kijelölni, ott az
é jszakai beszé lgeté ssel sem zavarnak senkit. Nekem öt
osztályom volt, ezé rt minden nyáron van már valamelyiknek
találkozó ja. Tíz é ve a fenti gyakorlat szerint rendezzük.
Vannak osztályok, amelyek szinte a teljes találkozó t valamelyik lenti é tterem é s a hegy között töltik. Azonkívül, hogy
ez sokszorosába kerül a fenti megoldásnak, antiszociális
helyzetet teremt: ha közösen rendelik is meg előre a menüt,
az ital é s egyé b kiegé szíté sek (pl. drága fagylaltkelyhek)
rendelé se már egyé ni, kinek-kinek anyagi helyzete szerint.
Pró báltam ezt is egyszer, de gondolni sem szeretek r á.
Nagyon lé nyeges, hogy a javasolt büfé kezdettől üzemeljen, mert különben elkerülhetetlenül elindul a vándorlás a
város é s a vár között.
Tapasztalatom szerint ez a tantermi büfé s megoldás jobb
annál is, mint amikor a diákebé dlőben volt mé g „ünnepi
vacsora”. Itt ugyanis sokkal jobban lehet j árni-kelni, ezé rt nagyobb az esé ly a szemé lyes találkozásokra is. A diákebé dlőben nagyon sokszor (a merevebb ülé srend miatt) volt, aki
egé sz idő alatt csak egy emberrel találkozott.
Mellé kelem mé g a normál é tkezé s díjait:
köznap
vasárnap
reggeli
170
215
ebé d
420
600
vacsora
310
395
A szállás díja: 1000,– Ft/fő/é j „közös zuhanyozó jú ” szobában, esetleg 1200,– Ft/fő/é j „zuhanyozó fülké s” szobában.
Pannonhalma, 2002. május 15.
Pintér Ambrus OSB
vikárius, vendé gpáter

Aranymise é s az első
55 é ves é rettsé gi találkozó Pannonhalmán
2002. jú nius 27-ike, Szent László napja, nagy ünnep Pannonhalmán. Tizenegy é lő bencé s aranymisé s e napon: Teodóz,
Csaná d, Patrik, Ede, Pelbá rt, Ányos, Remig, Damjá n, Sá ndor, Tibold és Miksa. Ketten Brazíliában (Ányos, Sá ndor),
kilencen 11 ó rakor Asztrik fő apá t ú r vezeté sé vel é s az egé sz
közössé g koncelebráció jával a bazilikában mutatták be
aranymisé jüket. Impozáns volt a tele bazilika; az áldoztatási
zsoltár is elfogyott, s mé g a közössé g fele sem áldozott…
Né gy aranymisé s: Teodóz, Csaná d, Ede és Remig a legelső pannonhalmi osztályban é rettsé giztek, 1947-ben. Osztálytársaink voltak, s é ppen ezé rt, az aranymise „köríté seké nt”
jú nius 26 – jú nius 28 napokon rendeztük 55 é ves é rettsé gi
találkozó nkat, Ambrus atya fenti instrukció i szerint. Nagyon jó
volt ez így: A három hé tköznap – többsé günk már maga
oszthatja be idejé t – lehetővé tette, hogy ne csak „kutyafuttában” beszé gethessünk egymással. Mi mé g tízé ves korunkban kezdtünk Pannonhalmán é lni, mint a testvé rek, ú gy
szeretjük egymást. Ezé rt – boldog emlé kű osztályfőnökünk,
dr. Danczi Villebald atya intenció i szerint – velünk voltak
özvegyasszonykáink is, de bizony lassan mi magunk is özvegyülünk… Meghallgattuk Teodóz atya beszámoló ját „csángó országbé li” ú tjairó l (70-80 alkalommal járt kint), megné ztük
„fé nyké pé sz mű vé szünk”, dr. Schlemmer Tamá s fotó it é s
kisfilmjé t a ré gi é s megú juló Pannonhalmáró l. Audiencián
voltunk Asztrik főapát ú rnál: a mú lt s a jövő, a társadalommal
való kapcsolatok fontossága volt a té ma. Beszé lgettünk
Tamá s atya igazgató ú rral az iskola jelenlegi intenci ó iró l
nevelé sben-oktatásban (sok ké rdé st tettünk fel neki!). Meglátogattuk halottainkat: a torony alj ában atyánkat, Krizosztom
főapát urat, a kriptában tanárainkat… – majd sé táltunk a
kertben… S elbú csú ztunk, otthonró l hazajöttünk.
Dr. Könyves Tóth Ká lmá n (Ph 47)
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A Bencé s Diákok Győri Egyesülete
2002. első fé lé vi terveink megvaló sultak: februárban megtartottuk a közgyű lé st, május vé gé n a hagyományos közös
é rettsé gi találkozó t. Ez utó bbin nagy hangsú lyt kapott a Bencé s Rend visszaállításának 200 é ves jubileuma.
Szabadegyetemünkön áprilisban közösen né ztük meg a
Szé chenyi Istvánró l ké szült Hídember című filmet, találkoztunk Ká nyá di Sá ndor erdé lyi é s Villá nyi Lá szló győri költővel;
májusban dr. Tamasits Ernő (Gy 55) beszé lt a magyar Szent
Korona-tanró l; jú niusban a győri zeneiskola vonó szenekara
hangversenyé t hallgathattuk meg az gimnázium dísztermé ben, Róth József vezé nyleté vel.
Pályázaton nyert számító gé pünk lehetősé geit kihasználva
elké szült a lé tszámnyilvántartás, a levelezé s címké zé se, internetes kapcsolatot lé tesítettünk (www.czuczor.osb/diakegy,
e-mail: bencdiegy@mail.datanet.hu).
A Jedlik teremben lé vő helyünkön nyáron csak szerdánké nt, szeptember 1-től hetente szerdán é s pé nteken tartunk
ügyeletet dé lután 14–15.30-ig.
2002. második fé l é ves programunk:
Szabadegyetemi előadások:
Szept. 18. 17.00 – Dr. Cs. Varga Istvá n (Gy 64): Né meth
László – Ró nay György – Pilinszky János (az Adóssá gtörlesztés c. könyve alapján)
Okt. 16. 17.00 – Bá nhegyi Miksa OSB: Bencé sek Magyarországon 1900-tó l napjainkig
Nov. 13. 17.00 – Varga Lá szló (Gy 48): A magyarság sorsforduló i, II. ré sz
Kirándulás:
Okt. 4. – Zarándokú t Mindszenti József hercegprímás sírjához. Ú tvonal: Győr–Komárom–Párkány–Esztergom–Győr.
Ré szvé teli díj kb. 3000 Ft/fő, tartalmazza az autó buszköltsé get, a belé pé si díjakat é s egy tál é telt. Jelentkezé s
levé lben szept. 15-ig az egyesület címé re (visszajelzé si
címé t mindenki adja meg!), az indulás helyé t é s pontos
idejé t postai ú ton közöljük a jelentkezőkkel.
Dr. Tamasits Ernő (Gy 55)
elnök

Balogh Gyula (Ph 54)
titkár

Osztálytalálkozó ink
A „ Fő tisztelendő Negyedik Bö” 1958-ban é rettsé gizett
Győrött. A kezdeti „gyengé lkedé sek” után elé g rendszeresen
összejött az osztály az elmú lt é vek – sajnos, már é vtizedek –
alatt. Persze voltak jelesebb összejöveteleink, rendszerint
amikor összejött egy kerekebb é vforduló az é rettsé gi ó ta. Az
egyik ilyen kerek é vforduló volt az 1998-as esztendő is, amikor is ré szt vettünk a győri, központi é rettsé gi találkozó n. Ez,
termé szetesen, a szokásos külsősé gek közepette é s remek
hangulatban telt el. Ezen a találkozó n e sorok író ja fölvetette:
Hogy ne kelljen a Győrtől távol é lőknek minden találkozó ra
olyan hosszú utat megtenniük, ezután mindig másutt jöjjünk
össze! (Ekkor már rendszeresen minden é vben találkoztunk
változó lé tszámban.) Rögtön javasolta is, hogy a következő
é vben Szegeden legyen a TALÁLKOZÓ! Váratlanul bár, de
roppant kellemes meglepeté ské nt azonnal elfogadták a javaslatot, s rögtön az időpontban is megállapodtunk.
Így aztán már a következő té l vé ge felé megkezdte a szervezé st. Fő program az Ó pusztaszeri Nemzeti Emlékpark
meglátogatása – ennek kereté ben a Feszty-körkép megtekinté se – volt. Nem hiányoztak azonban a gasztronó miai é lvezetek sem, hiszen ú gy kezdődött az 1999-es é v találkozó ja,
hogy e sorok író jának a szegedi „BAK-TÓ THE FUTURE
KIRÁLYI NYÁRI REZIDENCIA Ö SSZES TERMEIBEN” című
kertjé ben gyű ltünk össze, hogy megtartsuk az „osztályfőnöki
ó rát”, majd elfogyasszuk a házigazda által ké szített halászlé t.
Sajnos már tb. osztá lyfő nökü nk sincs (ill. van, de ekkor nem
é rt rá eljönni), így ez a tisztsé g a mindenkori házigazdára
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hárult. A szállás megoldásába ké szsé gesen besegített az
é pp akkor majdnem-ké sz piarista kollé gium, így akik ott kaptak szálást, igazán diáknak é rezhetté k magukat ismé t.
A következő é v találkozó ja sajnos szomorú an kezdődött.
Meg kellett emlé keznünk az osztály egyik „vezé regyé nisé gé ről”, Illyés Sanyiról, aki ekkor már csak lé lekben volt velünk.
(A találkozó előtt pár nappal volt a temeté se Győrött.) Azé rt
ennek az összejövetelnek a helyszíne (Fonyó d-Bé latelep) is
garancia volt a kellemes időtörlté sre. Kirándultunk, fürödtünk,
ettünk-ittunk.
Szé pen kialakult, hogy minden alkalommal, összejövetelünk utolsó napján megállapodunk a következő é v házigazdáját é s helyszíné t illetően. Így volt ez most is. Ennek következté ben a következő é v házigazdája egy olyan osztálytársunk lett, aki csak 1956-ig volt az oszt álytársunk. Ausztriába
emigrált é s ott boldogult. Először a 40 é ves találkozó nkra jött
el. Annyira sikeres volt a barátságunk megú jítása, hogy ő vállalta el a 2001-es é v találkozó jának a megrendezé sé t. Ismé tlé sekbe bocsátkozom, de nem tehetek mást! Ez az összejövetelünk is remek hangulatú volt. Kirándultunk pé ldául
Vorau-ba, ahol fönt az Alpok kezdeté né l egy hatalmas é s
gyönyörű en helyreállított-fenntartott kolostor áll. Ez pedig az
Á gostonos Kanonokrend kolostora. Nagy é lmé ny volt bejárni, amit be lehetett! Gyermekes lelkesed é ssel pró báltuk ki
pé ldául ennek a kolostornak a könyvtárában az egymással
szemben felállított parabolatükrök segítsé gé vel használható
„telefon”-t. Ezek segítsé gé vel a terem egyik vé gé ből a másikba suttogva lehetett beszé lni ané lkül, hogy a többieket zavarta volna a beszé d. Kirándultunk egy olyan helyre is, ahol mé g
áfonyát is szedhettünk, pedig már augusztus vé ge felé jártunk. Házigazdánk, „Szocsó ” fé nyesen ellátott bennünket.
Ő szinté n örültünk, hogy megtehette! Termé szetesen most
sem maradhatott el a következő helyszín megbeszé lé se.
Az idé n ismé t a Balaton mellett fogjuk „rontani a levegőt”.
Biztosra veszem, hogy a hangulat ismé t a megszokott lesz!
No és hogy mindezt miért írtam le? Lehet, hogy nyitott kapukat döngetek, de szeretném, ha má sok is valami hasonló
megoldá shoz folyamodná nak, a talá lkozóik vá ltozatossá ,
élvezetesebbé tétele érdekében. Higgyétek el, megéri. Annyi
érdekes sorsú tá rsunk van, ismerjü k meg ő ket ismét!
Szeged, 2002. jú nius 3.
Kirá ly Istvá n József (Gy 58)

Á lomszerenád
Ha csöndes nyári é jszakákon
Lágy szellő ké l az é jen át,
Felharsan lelkem örök hú rján
Egy csodás álomszerenád.
Mint szívek zengő harsonája
Suhan a messze táj felett.
Az erdők halkan összesú gnak,
Ezüst tró nján a hold nevet.
A csillagok: gyé mántvirágok
Bű völten hallják é neké t.
A Fiastyú k ott fenn az é gen
Felölti felhőköntösé t.
Szárnyaló , hívó szó zatára
Válaszolnak a nagy hegyek.
Az Ú rhoz halk imát susognak
Állatok, fák é s emberek.
Messze az örök vé gtelenben
Krisztus szent arca felragyog.
A földre borul fáradt testem,
É n is hozzá imádkozok.
Dr. Nedeczky György (Bp 36)
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Az Isten, a haza, a tudás szeretete
– Horváth Gé za (Pp 41) – 1923–2002 –

Vá ratlanul ért a halá lhíre. Elég régóta ismertem, s mintegy
nyolc esztendeje egyre közelebb kerü ltü nk egymá shoz. Ez a
pá r év elég volt ahhoz, hogy ő színtén megszeressem. Idő nként meglá togattam a pá pai Szent Istvá n utcai laká sá n. Szerettem az igaz ü gyért mindig á ldozatra kész jóbará tot, a pá pai
bencés gimná zium egykori kivá ló diá kjá t. Utoljá ra október 23á n talá lkoztam vele a színhá zban rendezett ü nnepségen.
Akkor még nem gondoltam, hogy ez az utolsó talá lkozá sunk.
De az emberi sorsok kiszá míthatatlanok. Az övé is. Má rcius
8-á n volt a temetése a pá pai Ká lvá ria-sírkertben.
Győrszemeré n született, ahol é desapja körzeti orvos volt,
majd – mivel a né gy fiú gyermek továbbtanulása indokolttá
tette a városba költözé st – a család Pápán telepedett le. Itt
é pítettek házat a Kis hegyben, inné t jártak be a fiú k a bencé s
gimnáziumba, az é desapa pedig a főté ri fogorvosi rendelőjé be. Gé za tudott é s szeretett is tanulni. Különös é rdeklődé st
tanú sított az idegen nyelvek (né met, latin) é s a termé szettudományok iránt. Lakásuk egyik helyisé gé ben vegyé szeti
laborató riumot rendezett be. Osztályfőnöke: Kapuy Vitá l é s
igazgató ja: Bíró Luciá n gyakorolt rá nagy hatást. Az é rettsé gi
leté tele után ú tja a budapesti Mű egyetmre vezetett, majd a
háború vihara Drezdába sodorta, ahonnan 1945 nyarán –
amerikai hadifogság után – té rhetett haza. Budapesten folytatta egyetemi tanulmányait, é s 1946-ban kapott vegyé szmé rnöki diplomát. 1947 februárjában került a Leipnik-gyárba,
s ott dolgozott mé rnökké nt 1950-ig, a magyarországi üzemek
államosításáig. 1948-ban megnősült, felesé gé ben hozzá mé ltó , hű sé ges hitvesre talált. 1950-ben „állami é rdekből” áthelyezté k a pápai textilgyárba, ahol nyugdíjazásáig, 1984-ig
beosztott mé rnökké nt dolgozott.
Ekkor már három idegen nyelven tárgyaló ké pes partnernak
bizonyult idehaza é s külföldön, időközben a vegyé szmé rnöki
mellé textilmé rnöki diplomát is szerzett. Az 1970-es é vekben
meghatározó szerepe volt a magyar textilipar é s a pápai gyár
fellendíté sé ben. Több helyre szállítottak elsőrendű , szé p árut:
Svájcba, Angliába, Nyugatné metországba, Své dországba é s
Amerikába. Soha nem volt párttag, sohasem volt kedvezmé nyezett. Így é rthető, hogy kitünteté sre sem terjesztetté k
fel, bár szaktudását mindenki elismerte.
Sokat járt külföldön, a Könnyű ipari Miniszté rium megbízásábó l. Így pé ldául már 1958-ban három hetet töltött Bázelben
a Ciba-cé gné l. Járt Né metországban, Angliában, Olaszországban, Svájcban többször is, jó l ké pviselte üzeme é s a
magyar é rdekeket. Ebben segítette őt kitű nő é rvelé se, napraké sz tájé kozottsága é s igen magas szintű idegennyelvtudása. Említé sre mé ltó , hogy mé g nyugdíjas korában is a
híres svájci cé g telefonon többször ké rte tanácsát szakmai
ügyekben.
Ké t gyermeké t taníttatta, mindketten a pápai Türr István
Gimnázium (a bencé s gimnázium jogutó da) pé ldás szorgalmú é s előmenetelű diákjai voltak. Ő t pedig, családjának
szerető atyjaké nt ismerte mindenki. Gyermekeit vall ásos
szellemben nevelte; tisztessé gre é s becsületre s a közjó
szolgálatára, ú gy, ahogy azt a pápai bencé s gimnáziumban
szellemi öröksé gké nt kapta.
Már 1988-tó l egyik szorgalmazó ja volt a Türr istván Gimnázium pálos-bencé s hagyományőrzé sé nek, az inté zet 350
é ves mú ltja egy egységként való kezelé sé nek. 1996-ban
pedig egyik kezdemé nyezője volt a Türr Gimnázium főbejáratának falán elhelyezendő emlé ktábla állításának. Terve –
közös akarattal – megvaló sult. Azó ta szé p, üvegzománc
beté ttel ké szült márvány emlé ktábla hirdeti az utó kornak,
hogy volt itt egy katolikus gimnázium, ahol bencé s tanárok
tanítottak másfé l századon át az „Ora et labora!” szellemé ben, magas színvonalon. Ide kívánkozik, hogy 1992-ben
egyik alapító tagja volt a Pápai Kereszté ny Egyesületnek, ott
volt öt é ven át minden rendezvé nyé n, felesé gé vel együtt.
Nyugdíjas korában gyermekei é s három unokája szeretete
vette körül. É lé nk volt az é rdeklődé se mé g 79 é ves korában
is. Minden é rdekelte, az irodalom, a mű vé szet, a tudomány.
Lakása való ságos szellemi mű hely volt, egy kisebb é rtelmisé gi közössé g találkozó helye. Megtalálható k voltak itt a leg-
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frissebb nemzeti é s kereszté ny szellemisé gű lapok, folyó iratok, magyar é s idegen nyelvű ek s mindenekelőtt kedvelt
lapja, a Magyar Nemzet. S né zhette az ember a né met é s az
osztrák televízió é rté kes mű sorait is. Egyfajta kitekinté st
jelentett ez a nagyvilágra.
Kár, hogy 2002. március ídusát már nem é rhette meg. Nem
tudott már erőt meríteni e szé p ünnepünk gazdag eszmeisé gé ből. Viszont gazdag öröksé get hagyott ránk. Ránk hagyta,
hogy őrizzük, mint fé ltett kincset, a pápai bencé s gimnázium
pé ldaé rté kű mú ltját, Deá k Ferenc, Vaszary Kolos é s Sulyok
Dezső törté nelmi hagyaté kát. Ő rizzük é s ápoljuk tovább a
310 é ves egyházi, majd 1948 ó ta világi iskola nemes hagyományait: a humánumot, a jó Isten é s a haza szereteté t, s a
tudás tiszteleté t.
Fájó szívvel bú csú zom Horvá th Gézá tól a Pápai Hírlap
olvasó i nevé ben. Emlé ké t kegyelettel megőrizzük.
Dr. Tungli Gyula

Mé cs László : Tavaszi folt a té l bundáján
Ö t hé tig voltam ostoba
bronhitisz é s betegszoba
bú s foglya. Doktorom
ma nem várom: disznó toron
van tán, s így lopva átszököm
a park-ajtó i küszöbön.
A sé ta nagy hó ban: robot!
A parkrácson kívül robog
egy gé pkocsi s a vezető
mellől rám né z egy nevető
szé p nő. A furcsa autó
zárt, mint a hullaszállító .
Lejtőn megáll az autó .
S mint pillangó söté t gubó
burkábó l: most kiszáll a szé p
asszony, rámné z, elé mbe lé p,
s mosolyg a parki rács mögött,
– é n rácsoninnen köhögök.
„Nem ismer?” – Nem.– „S a Lendvay
Csipetké t?” – sú gják ajkai.
– Te vagy? Ré g volt. Egy kis dalom
ró lad szó lt. A tú loldalon
sé táltam. Messze tű nt a té l.
Eső esett é s fú jt a szé l.
Primavé ra, koratavasz,
tizenké té ves víg kamasz
parasztlány voltál. Április
kacagtatott, hogy míly dilis
lehet, ki íly cudar, szeles
esőben kankalint keres.
Riskáidat legeltetőn
álltál a fenyves dombtetőn.
Nagykendő volt fejed felett
szé ttárva esernyő helyett.
Hajadban most-nyílt somfaág
virult, szemedben ibolyák.
Így volt, Annuska. Most mi vagy?
„Regé nyem sem dicső, se nagy:
lematuráztam idefenn,
cukrásszá lettem odalent;
fé rjem tanító . Szeretem.
S van egy szé p csacska gyermekem.”
– S e hullaszállító batár?
– „Ez cukrász-jármű .” – Vé n szamár
vagyok, lásd – szó ltam. Elköszönt.
Egy vadgalamb bú gott a csönd
mé lyé n a szívemben. Ennyi volt:
té l bundáján tavaszi folt.
1964. dec. 29.
Lendvay Anna (Ph 57) diáktársunk 2002. február 22-é n
elhunyt. Csipet, nyugodjál bé ké ben! – Geszler Ö dön (Ph 57)
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Lel

ki ki-kicsoda

Ré gó ta tervezzük a Bencé s Diákszövetsé g tagjainak foglalkozások szerinti közreadását annak jegyé ben, hogy a segítsé get, kapcsolatot kereső diáktársak egymásra találhassanak. Kezdtük az „Egé szsé gügyi ki-kicsodával”, amely minden
hiányossága mellett (becslé sek szerint az egé szsé gügyben
dolgozó diáktársaink fele nem szerepel benne, de h át ha
nem jelentkeznek, é s nem járulnak hozzá nevük közreadásához, nem tehetünk semmit) számos diáktársunknak nyú jtott
hasznos ú tmutatást.
A sort a „lé lek orvosainak” közreadásával folytatjuk, hiszen
mindannyian rászorulunk a lelki gyó gyításra is! Az ökumenia
jegyé ben együtt szerepelnek a listában a ró mai katolikus, görög katolikus é s evangé likus bencé sdiákok. Remé lem, ez a
„ki-kicsoda”-közzé té telünk sokkal teljesebb é s pontosabb az
adatokat tekintve, mint az előző pró bálkozásunk. Ha hibát találtok benne, ne vegyé tek bántásnak, hanem segítsetek adatainkat jelzé setekkel kijavítani (pl. rengeteg paptestvé r diáktársunk iskolai adatai hiányoznak). Köszönet Pregun Istvá n
(Ph 61) főhelynök diáktársunknak, aki a szé p számú görög
katolikus paptestvé rünk adatainak pontosításában segített.
Büszké k vagyunk 18 aranymisé s, 4 gyé mántmisé s é s különösen a – senior! – vasmisé s Horvá th József győri bencé sdiák paptestvé rünkre. A jó Isten adjon mindnyájuknak egé szsé get é s további é veket!
Legközelebb a Bencé s Diákszövetsé g jogi vé gzettsé gű
tagjainak né vsorát szeretné nk közzé tenni, hiszen manapság
a lelki-testi egé szsé g gondjai mellett legtöbb ügyünk inté zé sé hez jogászra is szüksé g van, é s mié rt ne választanánk magunk közül, ha kell? De ké rjük segítsé geteket ennek összeállításához – lehetőleg egy jogászt, akinek jelentkezé sé re
számítunk. Az első jelentkező sokat dolgozhat majd ezen!
Szalai Béla (Ph 58) főtitkár

Isten jó ságát ké pviselni… *
Ladocsy Gá spá r (Gy 70) püspök papi jubileuma
Idé n huszonöt esztendeje szolgálja Istent é s segíti a híveket
az üdvössé g felé vezető ú ton. Ö tvené vesen, vagy ahogy ő
mondja: „az alkotó emberi é let ú tjának felé n” (v.ö. Dante: Isteni színjáté k), ezüstmisé jé nek homíliájára ké szülve felelevenítette é leté nek é s hivatásának legfontosabb vonatkozásait.
Az ember é leté nek első fele a szemé lyisé g kinyílásának
időszaka, ami megközelítőleg az ötvenedik é vig tart. Azután
kezdődik a rendszerezé s ideje, a dolgok egyfajta megé rlelé se. Ladocsy Gá spá r elmondja: Pályáját vé gigkísé rté k bizonyos kulcsmondatok, elsősorban püspöki jelmondata: „Labore granum”, ami azt jelenti, hogy mindig munk álkodva, küszködve – beleé rtve a szenvedé st is –, az é let meghozza a
gyümölcsé t. „Számomra mindig lé nyeges ké rdé s volt – folytatta – hogy Isten jó ságát hogyan tudjuk közvetíteni az emberek felé .” Gáspár püspök vallja: az evangé lium egyik leglé nyegesebb mondanivaló ja, hogy Jé zus Krisztus, az Egyszülött Fiú az Isten vé gtelen jó ságát akarja bemutatni nekünk.
„Kosztolányi Dezső számomra nagyon kedves szavai jutnak eszembe, amelyek szinté n meghatározó ak voltak é letemben: szemedben éles fény legyen a részvét. De hasonló ké ppen alapvető ú tmutatást ad az a Beethoven vé grendeleté ből vett mondat, mely szerint nem ismerem el a felső bbrendűségnek má s jelét, mint a jósá got.
Ezek a gondolatok é s a mögöttük hú zó dó szellemisé g
összefügg azzal a ké rdé ssel, hogy nekünk, papoknak mit
jelent a mai világban akár áldozatok árán is, de kedvvel is, é s
a jövőt é pítő lendülettel Isten jó ságát közvetíteni.
A papságnak az ősegyház korátó l kezdve fontos eleme,
hogy az embereket bevezesse az egyházba. Segíteni őket,
hogy el tudjanak jutni ahhoz a dönté shez, hogy é rdemes
kereszté nynek, az egyház aktív tagjának lenni, é s az egyházon keresztül az emberek hasznára válni. Fontos szerepe a
papnak, hogy az embereket é letük kezdeté től a vé gé ig kísé rje, segítsé gükre legyen. Mindehhez pedig dolgos törődé s,
odafigyelő türelem szüksé ges.” – kl
* Utánközlé s az Ú j Ember 2002. jú nius 23-i számábó l
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Senior pap diáktársunk:
Horvá th Jó zsef (Gy 31) vasmisé s őrkanonok
Dő lt betűvel pü spök és érsek atyá k,
vastag betűvel az aranymisé s,
dő lt-vastag betűvel a gyé má ntmisé s diá ktá rsak
Név, iskola, érettségi éve,
Alpár Geyza
So
Antal Gé za sac.
Ph
Artner Pé ter sac.
Gy
Árvai István sac.
Gy
Baán Lajos SVD
Kg
Bajzáth Ferenc sac.
Tb
Balogh Zoltán sac.
Ph
Bellé r Lajos SVD
Kg
Beregi István gk. pap
Ptl
Beregi István ifj. gk. pap
Ph
Berkes László dr. sac.
Gy
Bicsár László sac.
Gy
Bindes Ferenc sac.
So
Bíró Lá szló dr. sac.
Gy
Bó na László dr. sac.
Gy

79
72
77
53
69
46

Borián Elré d OSB
Breckerer András SVD
Brieber László sac.
Burián László sac.
Csábi Jó zsef dr. sac.
Csatló s István sac.
Csé falvay Pál sac.

Ph
Kg
Gy
Eg
Eg
Ph
Ph

80
49
55
41
46
80
53

Csibi Imre sac.
Csudai Sándor sac.
Dalanics Zoltán gk. pap
Damjanovich Jó zsef gk. pap
Damjanovich Pál gk. pap
Decs István sac.
Dió s István dr. sac.
Dobis Ervin SDB

Ph
Ko
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Eg

88
44
87
66
62
69
61
41

Dobos Imre gk. pap
Domonkos Lászlő SVD
Egri Jó zsef sac.
Endré dy Csanád dr. OSB
Erdé sz Ferenc sac.
Fábián István dr. SJ

Kg
Gy
Ph
Gy
Pp

43
68
47
47
42

Ph
Kg
Bp
Gy

83
48
38
36

43
66
93
92
50
65
49

Fekete Mikló s
Fodor György dr. gk. pap
Fülöp Tibor dr. sac.
Gaál Jenő P. SVD
Galambos Iré neusz dr. OSB
Gá los Jó zsef sac.
Gánicz Endre gk. pap
Goda Károly sac.
Gré ger Árpád SVD
Grunda János gk. pap
Gulybán Tibor gk. pap
Halász Lajos SVD
Hanák Jó zsef sac.
Hegyi János dr. SJ
Heidelsperger István sac.
Hirka Antal OSB
Hirth Vilmos SVD
Hortobágyi Cirill OSB
Horváth F. Ciprián dr. OSB
Horváth Imre sac.
Horváth István Sándor sac.
HORVÁ TH JÓ ZSEF sac.
Horváth Lajos dr. sac.
Hrotkó Gé za sac.
Huszá r Viktoriciusz dr.
OFMCap.
Ilias Ludwig sac.

Eg 42
Kg 48
Gy
Kg
Gy
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Kg
Ph
Eg
Gy

68
46
70
38
76
64
52
77
57
68
88
31
54
53
33

á llomá shely,
beosztá s
Sopron
ev. lelké sz
Pé csvárad
c. apát
Kazincbarcika
káplán
Sátoraljaú jhely
káplán
Kőszeg
verbita
Budapest, Jó zsefváros plé bános
Ö reglak
plé bános
Kőszeg
verbita
Bököny
plé bános
Nyírparasznya
paró chus
Miskolc, Mindszenti pl. plé bános
Kutas
plé bános
Sopron
plé bános
pü spök
Budapest, V.
Győr
nagypré post,
ált. pp. helynök
Pannonhalma
gimn. tanár
Kőszeg
verbita
Balatonszentgyörgy
plé bános
Párkány
ny. plé bános
München
magyar lelké sz
Inke
plé bános
Esztergom
kanonok,
Ker. Mú z. ig.
Mecseknádasd
plé bános
Párkány
ny. plé bános
Beregdaró c
paró chus
Sátoraljaú jhely
paró chus
Szerencs
paró chus
Bánokszentgyörgy
plé bános
Budapest, V.
könyvtáros
Budapest, XVIII.
plé bános
Szalé zi pl.
Gávavencsellő
paró chus
Kőszeg
verbita
Vajszló
plé bános
Sopron
templom ig.
Sopronhorpács
plé bános
Budapest, XIX.
plé bános
Jé zus Szíve pl.
Nyíregyháza
GKPI gk.
papnövendé k
Budapest
PPKE rektorh.
Szé kesfehé rvár
pp. irodaigazgató
Kőszeg
verbita
Alsó őr, Ausztria
plé bános
Győr
ny. plé bános
Nyiregyháza
GKPI prefektus
Párkány
ny. plé bános
Kőszeg
verbita
Miskolc-Avas
paró chus
Miskolc
paró chus
Kőszeg
verbita
Sátoraljaú jhely
esperes
München
jeszuita
Máté szalka
plé bános
Pannonhalma
ig. helyettes
Kőszeg
verbita
Pannonhalma
perjel
Pannonhalma
plé bános
Bük
plé bános
Gutorfölde
plé bános
Győr
őrkanonok
Szombathely
plé bános
Győr
főesperes
Gödöllő-Máriabesnyő kapucinus
Strem, Ausztria

plé bános
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Név, iskola, érettségi éve,
Iski István gk. pap
Gy
Ivancsó Sándor gk. pap
Ph
Jáki Szaniszló dr. OSB
Gy
Janka Ferenc dr. gk. pap
Ph
Janka Gábor dr. gk. pap
Ph
Janka György dr. gk. pap
Ph
Já vor Egon dr. OSB
Kg
Jeviczki Ferenc ifj. gk. pap
Ph
Kapin István gk. pap
Keresztes Gábor gk. pap
Ph
Kisnemes János dr. sac.
Gy
Kiss G. Barnabás OFM
Gy
Kiss György dr. sac.
Eg
Kiss Iván sac.
Kiss László sac.
Gy
Kiss László sac.
Gy
Kiss Zsolt gk. pap
Ph
Kobia Helmut sac.
Gy
Kocsis István gk. pap
Ph
Koltai Jenő sac.
Gy
Kondás Sándor gk.pap
Gy
Korzenszky Richárd dr. OSB Ph
Kovács Jó zsef sac.
Gy
Kovács Pé ter sac.
Gy
Kozma Imre OH sac.
Gy
Kölley György sac.
Bp
Laborczi Gé za
Gy
Ladocsy Gá spá r dr. sac.
Gy
Lambert Zoltán sac.
Ph
Laurinyecz Mihály dr. sac.
Gy
Lé ber Mihály dr. sac.
Ph
Lé ber Mikló s sac.
Ph
Lé nárd György dr. sac.
Bp
Lengyel Antal sac.
Ph
Lengyel Gyula dr. sac.
Ph
Lippai Csaba gk. pap
Ph
Lőrincz J. Pál OSB
Ph
Lövey J. Fé lix OSB
Bp
Lukácsi Gé za sac.
Gy
Makláry Ákos gk. pap
Ph
Má rfy Gyula sac.
Ph
Marossy Jó zsef sac.
Gy
Marton István sac.
Ph
Mecsé ri István sac.
Gy
Mezei András dr. sac.
Ph
Mező György gk. pap
Ph
Miló Mikló s gk. pap
Ph
Mischinger Ferenc sac.
Ph
Morvay Imre Pio OH
Gy
Mosolygó Bé la gk. pap
Ph
Mosolygó Dé nes
Ph

81
91
42
84
90
86
35
82
56
57
71
49
67
69
85
87
57
87
62
74
59
74
80
58
39
75
70
60
81
66
58
43
62
73
81
77
50
76
90
62
71
59
58
64
88
68
83
58

Mosolygó Marcell dr. gk. pap Ph 72
Mosolygó Pé ter gk. pap
Ph 92
Mosolygó Tamás
Nagy Imre dr. sac.
Nagy Jó zsef dr. sac.
Nagy Jó zsef sac.
Né meth János dr. sac.
Né meth László dr. sac.
Né meth Zoltán sac.
Nobilis Márió sac.

Eg
Ph
Ptl
Ph
Ptl
Gy
Ph

53
60

Obbágy László gk. pap
Olofsson K. Placid dr. OSB
Orbán István sac.
Orosz Lajos gk. pap
Orosz L. Atanáz gk. pap
Pálmai P. Godofré d OSB
Papp András gk. pap
Papp György gk. pap

Gy 67
Bp 33
Gy 68

Papp Mikló s gk. pap

Ph 79

69
75
73
84

Ph 78
Bp 43
Ph 82

á llomá shely,
Komló ska
Nyírkáta
Princeton, NJ. USA
Nyírszőlős
Miskolc
Nyíregyháza-Borbánya
Woodside Priory, USA
Abaú jszántó
Máriapó cs
Piricse
Nagyatád
Detroit, USA
Szentendre
Marcali
Hé víz
Táplánszentkereszt
Dámó c
Mágocs
Aranyosapáti
Celldömölk
Nyíregyháza
Tihany
Gyula
Bé ké scsaba
Budapest, II.
Leányfalu
Nyíregyháza
Budapest
Budapest, Városmajor
Szeged
Keszthely
Kalocsa
Budapest, IX.
Elek
Szendrő
Kislé ta
Pannonhalma
Tihany
Kadarkú t
Máriapó cs
Veszpré m
Tiszaszalka
Vásárosmiske
Szentlőrinc
Mé rk
Nyíracsád
Apagy
Ragály
Pé cs
Kisvárda
Nyíregyháza

beosztá s
paró chus
paró chus
egy. tanár
teoló giai tanár
segé dlelké sz
teoló giai tanár
bencé s
paró chus
segé dlelké sz
nyugdíjas
plé bános
magyar plé bános
ny. plé bános
plé bános
plé bános
plé bános
paró chus
plé bános
paró chus
plé bános
paró chus
perjel
esperes
plé bános
MSZSZ elnöke
ifjú sági .lelké sz
ev. lelké sz
pü spök
plé bános
teoló giai tanár
plé bános
ny. plé bános
ny. plé bános
plé bános
plé bános
paró chus
házgondnok
alperjel
plé bános
zarándokház ig.
érsek
plé bános
plé bános
plé bános
plé bános
paró chus
paró chus
plé bános
irgalmas
paró chus
GKPI gk.
papnövendé k
Budapest
paró chus
Hajdú dorog
paró chus
Nyíregyháza
GKPI gk.
papnövendé k
Budapest, Zugló
plé bános
Halászi
plé bános
Kőszeg
plé bános
Piliscsé v
plé bános
Ró ma
PMI rektor
Szentgotthárd
plé bános
Tököl
plé bános,
pp. tanácsos
Baskó
paró chus
Bpest, XI. Szt. Imre pl. kisegítő lelké sz
Sárvár
plé bános
Nyírábrány
paró chus
Dámó c, Monostor
szerzetes
Pannonhalma
bencé s
Máté szalka
paró chus
Bé cs
gk. szó rványlelké sz
Vác
szervező lelké sz

2002. augusztus 1. 14.
XIII. é vfolyam 2. szám

Név, iskola, érettségi éve,
á llomá shely,
Papp Szabolcs dr. gk. pap
Ph 86 Csengerú jfalu
Pem László dr. sac.
Ph 70 Szombathely
Polán Hildebrand OSB
Pregun István dr. gk. pap
Rátkai László dr. sac.
Ré dly Elemé r dr. sac.
Rimfel Ferenc sac.

So
Ph
Gy
Ph
Ph

48
61
62
53
78

Ró naszé ki Gábor sac.
Sas Rudolf sac.
Schindler Mátyás sac.
Sivadó János gk. pap
Sivadó Mikló s gk. pap
Solté sz János dr. gk. pap
Somogyi Imre sac.
Sudár János sac.
Süle András sac.
Süle Lajos sac.
Szabó E. Zerind OSB
Szabó Jó zsef Bé la sac.
Szabó Jó zsef sac.
Szabó Korné l sac.
Szakács András sac.
Szalai Attila sac.
Szalay Ferenc sac.
Szalka Bé la gk. pap
Szaplonczay Mikló s gk. pap
Szaradits Jó zsef dr. sac.

Ph 81
78
Ph 77
Ph 81
Ph 80
Ph 76
Ph 82
Gy 72
Pp 34
Gy 71
Bp 49
Ph 64
Kg 46
Ph 54
Gy 39
Gy 92
So 50
Ph 55
Ph 80
Gy 69

Szeifert Ferenc dr. sac.
Szelei György SVD
Sziládi Ferenc sac.
Szuchentrunk Jó zsef sac.
Szuchentrunk Mihály sac.
Takács Lajos dr. sac.
Takács László sac.
Táncsics J. Adorján
O.Praem.
Tari Zsolt sac.
Ternyá k Csaba dr. sac.

Eg
Kg
Gy
Gy
Gy
Pp
Gy
Gy

Ph 87 Debrecen
Gy 72 Ró ma

Tó th András gk. pap
Tó th A. Veremund OSB
Tó th Elek gk. pap
Tó th Gyula sac.

Ph
Kg
Ph
Ph

86
42
84
75

Tó völgyi László sac.
Tömördi P. Viktor OFM
Turner Lajos sac.
Varga Gábor sac.
Varga László dr. sac.

Bp
Gy
Gy
Gy
Gy

75
69
72
70

Varga László sac.
Várnai László sac.
Vá rszegi Asztrik dr. OSB
Verdes Mikló s dr. gk. pap
Wolleszky Tibor sac.
Záborszky Csaba
Zavetz Jó zsef sac.

Gy
Ph
Tb
Ph
Ph
Eg
Ph

77
73
64
63
75
45
56

49
37
79
51
50
55
63
46

Tihany
Nyíregyháza
Ják
Sopron
SzentgotthárdRábakethely
Jánoshalma
Ké thely
Baja
Tornyospálca
Bátorliget
Nyíregyháza
Nagyré cse
Osztopán
Budapest, II.
Igal
Budapest, I. Fő u.
Eger-Felné met
Fertőd II.
Hahó t
Győr
Zalaegerszeg
Sopron
Rudabányácska
Szeged
Szé kesfehé rvár,
Tábori Esp.
Csolnok
Kőszeg
Bükkösd
Fertőd I.
Sopron
Tab
Nádasd
Csorna

Rakacaszend
Sâo Paolo, Brazilia
Demecser
Veszpré m,
Regina Mundi pl.
Gyenesdiás
Budapest, II.
Sopron
Abaú jszántó
Pé cs,
Szt. Ferenc plé bánia
Kaposvár
Mosdó s
Pannonhalma
Debrecen
Pé cs
Balassagyarmat
Vác

beosztá s
paró chus
egyházkarnagy,
igazgató
bencé s
főhelynök, főig.
plé bános
plé bános
plé bános
plé bános
plé bános
plé bános
paró chus
paró chus
teoló giai tanár
plé bános
plé bános
ny. plé bános
plé bános
hittanár
plé bános
plé bános
plé bános
nyugdíjas
káplán
templom ig.
paró chus
paró chus
esperes
plé bános
verbita
plé bános
esperes
plé bános
plé bános
plé bános
premontrei
pp. titkár
érsek, Papi
Kongr. titká ra
paró chus
bencé s
paró chus
plé bános
esperes
gimn. tanár
plé bános
plé bános
plé bános
plé bános
plé bános
fő apá t-pü spök
paró chus
plé bános
ny. ev. lelké sz
plé bános

Hivatalos címünk
MINDEN nekünk (azaz a BDSZ-nek, elnöksé gé nek, adminisztráció jának stb.) szánt küldemé nyeteket ide küldjé tek:
BDSZ Hűvösvölgyi Dokumentáció s 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 BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE

„Vajh hol van lakásuk?”

Területi szervezeteink

Aki tud ró luk, szó ljon. Ké rem, címváltozásotokat azonnal jelentsé tek. Jelenleg 98 cím hibás. A listát naponta helyesbítem, mé gis minden alkalommal sokat – legutó bb vagy 32-t –
elköltözés stb. miatt visszahoz a posta, így a hiba mindig
„ú jratermelődik”. – Köszönöm az eddig is sok visszajelzé st!
Dr. Könyves Tóth Ká lmá n (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
Ács Tamás dr.
Auer Tibor
Bácskay Mikló s
Bálint Aladár
Balogh Bé la dr.
Bandinter Tamás
Bánsági Bé la
Bata Nándor
Bé kány Tamás
Beőthe Tamás Zsolt
Berecz Loránd
Beregi István
Bitskey Gábor
Bonta Kálmán
Boros János
Borsos László
Böröcz László
Breglovics Tamás
Bujdosó Gé za
Bundics Antal
Czömpöly Tamás
Csermely Szabolcs
Deák András
Dovicsák Tamás
É dl Medárd
Eggenhofer Tamás
Farkas János dr.
Gaál László
Gábor Bé la
Gencsy András dr.
Gereben István
Gló ner Csaba
Gulyás Gábor
Günter Tamás
Györgyi János
Hansághy Pé ter
Hauberl Gergely
Hegedű s János
Horváth István
Horváth Jó zsef dr.
Horváth Sándor
Horváth Tivadar dr.
Jaczkó Jó zsef dr.
Kámán Attila
Kassai Gábor
Kende György
Kerekes László
Ké ri Ferenc
Keszthelyi Gyula

Gy
Ph
Gy
Gy
Cs
…
…

69
99
52
48
52

Sm
Sz
Bp
Gy
Fk

Né v, vé lt gimn., é v é s szervezet

Kiss Sándor
Kocsis András
Kovács Ferenc
Kovács Jó zsef
László G. Farkas dr.
Lelkes Pé ter
Majthé nyi István v.
Sm Máthé Antal
…
Zc
Melegh Attila László
Ph 91
Menyhárt Károly
Ph 88 Vác Mező György
Ptl
Km Molnár Mikló s
Ph 80 Bp Murányi Mihály
…
Nagy Endre dr.
Sm Né meth András
Ptl
Kh Né meth Barnabás
Ph 98
Novák Árpád
Gy 67 Sz
Ohetring Pál
Gy 54 Gy Padeczky Jó zsefné
Gy 76 Sz
Pálhegyi Sándor
Ph 94 Se Paló cz András
Ph 74 Vác Patkó Márton
Ph 82 Bp Pé ch Bé la
Ph 82 Vp Pethő István
Pp 39 Vp Rácz Mikló s
Gy
Sz
Rentenher I. dr.
Eg 47 Bp Ruzsics Balázs
Gy 70 Sz
Sallai Gé za
Bp 31 Bp Seszták Oszkár
Bp 33 Bp Sinka András
So 51 So Solté sz László
Gy 89 Km Sugár Mikló sné
Ph 76 ZK Szabó László
…
Pe Szalay Bé la dr.
Ph 75 Db Szeké r Mikló s
Ph 69 Bp Sztankay Árpád dr.
Ph 98 Bp Takáts János
…
So Tihanyi Sándor
Gy 33 Gy Tó th János
Gy 76 Gy Tó th Pé ter-Pál
Gy 94 Sz
Török Lajos Sándor
Ph 75 So Török Mikló s
Ph 85 Gy Vámossy Bé la
Ph 82
Varga Barnabás
Ph 86
Varga Gyula dr.
Ph 64 Se Vité z Zoltán
Ph 56 Bp Wilhelm Gyula
Ph 76 Db Zelecsé nyi Bé la
Gy 64 Gy Zseli Mikló s dr.

2002. augusztus 1. 15.
XIII. é vfolyam 2. szám

Kg
Ph
Kg
…
Ko
…
Eg
Pp
Pp
Ph
Ph
Gy
…
Ph
…
…
Ph
Ptl
Gy
…
Ph
Ph
Ph
Gy
…
…
Gy
Gy
Ph
Ptl
Ptl
Ph
Ph
Gy
Ph
So
Gy
…
Ph
Ph
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Bp
…
Ph

40 Sz
76 Bp
38 Gy
Fe
34 Fk
Zc
43 Se
39 Gy
46 Vp
89 Sm
84 Db
50 Se
60 Bp
80 Vp
Gy
Bp
87 Sz
Gy
58 Gy
61 Bp
65 Gy
93 Gy
Zc
85 Bp
83 Ny
68 Sz
Ny
Kg
83 Fk
64 Gy
69 Fe
74 Db
50 Sz
79 Fe
Vp
91 Km
57 Gy
50 Gy
82 Bp
81 Pp
77 Gy
71 So
48 Bp
94

A BDSZ fontosabb dátumai 2002-ben
augusztus 20. – A BDSZ a Szent Jobb körmeneten
szeptember 13. – Az ügyvezető elnöksé g ülé se
októ ber 12. – Elnöksé gi ülé s
november második szombatja (9.) – Ké zfogás – Tihany
november 15. – Az ügyvezető elnöksé g ülé se
november utolsó szombatja (30.) – Küldöttgyű lé s. (A karácsonyi hírlevé l lapzártája.)
december 13. – Az ügyvezető elnöksé g ülé se
Advent minden vasárnapján az este ½ 8-as szentmisé hez
kapcsoló dó an „bencé s” gyertyagyú jtás kezdődik a budapesti Egyetemi templomban
(ü .e.)

A * - gal jelölt szervezetek önálló jogi szemé lyek. [Rövidíté s]

BDSZ Budapesti Szervezete [Bp]
1085 Budapest, Jó zsef krt. 43.
1/266-6750
Ember Károly (Bp 51)
BDSZ Debreceni Szervezete [Db]
4026 Debrecen, Jó kai u. 22.
52/446-186
Dr. Surányi Bé la (Ph 61)
BDSZ Dé lkelet-magyarországi Szervezete [Dm]
6722 Szeged, Boldogasszony sugárú t 13.
62/310-753
Rákos Gyula (Ph 54)
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 Tállya, Rákó czi u. 37.
47/398-118
Dr. Só ja Szabolcs (Ph 58)
BDSZ Fővároskörnyé ki Szervezete [Fk]
1211 Budapest, Kossuth L. u. 24. 8/35.
1/277-2186
Kovács Dezső (CS 51)
*BENCÉ S DIÁKOK Győri Egyesülete [Gy]
9021 Győr, Árpád u. 41.
96/310-156, 96/317-148 Dr. Tamasits Ernő (Gy 55)
BDSZ Keszthelyi Szervezete [Kh]
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 84.
83/515-113, 515-110
Benkő Zoltán (Gy 84)
BDSZ Komárom-Esztergom megyei Szervezete [Tb]
2800 Tatabánya, Bé la király krt. 20. I.2.
34/334-973
Domnanovich Tamás (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 Nyíregyháza, Tompa M. ú t 17. fszt. 2.
42/316-812
Gondos Lajos (Ph 57)
*BENCÉ S DIÁKOK Pé csi Egyesülete [Pe]
7621 Pé cs, Perczel M. u. 35.
72/326-768
Hábel János (Ph 82)
BDSZ Piliscsabai Szervezete [Pp]
1125 Budapest, Mátyás király ú t 47.
1/466-7615
Dr. Maró th Mikló s (Ph 61)
BDSZ Somogyi Szervezete [Sm]
7400 Kaposvár, Biczó Ferenc köz 4. II.e. 1.
82/411-558
Dr. Benkő András (Gy 86)
BDSZ Soproni Szervezete [So]
9400 Sopron, Templom u. 1.
99/338-843
Dr. Varga Jó zsef (Gy 75)
BDSZ Szé kesfehé rvári Szervezete [Fe]
7013 Cece, Deák F. u. 30.
25/235-020
Kovács János (Ph 86)
BDSZ Szentendrei Szervezete [Se]
2000 Szentendre, Szarvashegy 5.
26/310-911, 310-318 fax Dr. Kovács Attila (Ph 55)
BDSZ Szombathelyi Szervezete [Sz]
9700 Szombathely, Deák F. u. 51.
94/317-793, 313-275 fax Harangozó Bertalan (Gy 73)
BDSZ Tolna megyei Szervezete [To]
7720 Pé csvárad, Plé bánia
30/574-836
Antal Gé za sac. (Ph 66)
BDSZ Váci Szervezete [Vác]
2600 Vác, Gerle u. 26.
27/313-072
Laczus Gé za (Ph 58)
*BENCÉ S DIÁKOK Veszpré m Megyei Egyesülete [Vp]
8200 Veszpré m, Varga u. 4/c
88/425-933, 401-366 este Bischof Pé ter (Ph 75)
BDSZ Hűvösvölgyi Dokumentáció s Helyi Szervezete [HD]
2083 Solymár, Terstyánszky u. 10.
26/360-810 este (fax is), 30/964-6632 Horányi Márton (Ph 83)
1/391-1413 (fax is)
Bognár Melinda
e-mail: auditkft@mail.datanet.hu
Kiadja a Bencé s Diákszövetsé g, felelős Faber Miklós, a BDSZ elnöke.
Szerkesztőbizottság:
Deli Gergely, Feiszt György, Krá mli Péter, Szikora József,
olvasó - é s technikai szerkesztő: dr. Könyves Tóth Ká lmá n,
főszerkesztő: dr. Scherer Norbert
Nyomta a Komp Nyomda, Budapest, XIII. Tel.: 329-7655

Szak

Adamovich Károly dr.
csecsemő-gyermekgy., neonatoló gia; adjunktus
Antal László dr.
ált. orvos, sebé sz, traumat.; háziorv., polgármester
Baján György dr.
ált. orvos, uroló gus; főorvos
Balogh Gyula
gyó gyszeré sz
Benkő András dr.
ált. orvos; oszt. orvos
Beregi Attila dr.
állatorvos, egyetemi adjunktus
Besenyei Pál
mentő szakápoló
Breglovics Tamás
gyó gyszeré sz
Csiba Árpád dr.
orvos-fogszakorvos, orálpatoló gus ny. egyetemi docens
Csiba László dr.
ált. orvos, neuroló gia, psycholó gia; vez. főorvos
Csontai Ágoston
ált. orvos, patholó gus, gyermek-uroló gus
Csuka Pál
csop. vez. konduktor-tanító
Czeglé dy Ferenc dr.
ált. orvos, sebé sz, háziorvos
Fedina László dr.
ált. orvos, fizioló gus; főoszt. vez.
Fodor László dr.
ált. orvos
Fornet Bé la dr.
oszt. vez. főorvos
Gádory Elemé r dr.
ált. orvos, belgyó gyász; háziorvos
Gara István
gyó gyszeré sz
Gara István dr.
ált. orvos; alorvos
Gimesi István Mikló s
közegé szsé g- é s járványügyi felügyelő
H. Szendrő Katalin dr.
ált. orvos, üzemi szakorvos, üzemi főorvos, ig. főo.h.
Hanis Bé la dr.
ált. orvos, belgy., kardioló gus; adjunktus
Horvát Gyula dr.
ált. orvos, belgy., gastroenteroló gus; adjunktus
Horváth Jó zsef dr.
ált. orvos, vállalkozó háziorvos
Jeviczki Simon dr.
szülé sz-nőgyó gyász é s háziorvos szakorvos
Kapp Pál dr.
állatorvos, egyetemi tanár
Kelé nyi Gábor dr.
ált. orvos, patholó gia; egyetemi tanár
Kiss Jó zsef dr.
gyermekorvos
Kolonics Gyula dr.
csecsemő-gyermek szakfőorvos; házi gyermekorvos
Komló ssy Attila dr.
ált. orvos, sebé sz, fogszakorvos
Korzenszky Emőd dr.
igazgató főállatorvos
Kovács Attila dr.
fogorvos, szájsebé sz
Kovács István dr.
orvos
Kovács Jó zsef Ferenc
gyó gyszeré sz
Körmendy Szabolcs dr. ált. orvos, tüdőgyó gyászat; alorvos
Kuncz Elemé r dr.
ált. orvos, pszichiátria, neuroló gia; főorvos
Lei Attila dr.
ált. orvos, csecsemő- é s gyermekgyó gyász
Lövey Jó zsef dr.
ált. orvos, onkoló gus; alorvos
Major Zoltán dr.
ált. orvos, belgyó gyász; háziorvos
Molnár Zoltán vité z dr.
ált. orvos, röntgenorvos; orvos főtanácsos
Nagy Bé la dr.
Né meth Jó zsef dr.
fogorvos, fog- é s szájbetegsé gek, szájsebé szet
Niederland Vikmos dr.
ált. orvos, belgyó gyász, igazságügyi orvosszaké rtő
Oberling Antal
mentő, mű tős szakápoló ; szaktanácsadó
Oberling János dr.
ált. orvos, háziorvos
Pállinger dr.-né Thierry É .gyó gyszeré sz
Papp Károly
idősek otthona, Poroszló , inté zmé nyvezető
Patonai Attila dr.
ált. orvos, patholó gia; egy. tanársegé d
Pé ley Iván dr.
ált. orvos, gyermekorvos, infektoló gus; főorvos
Prugberger Emil dr.
ált. orvos, tüdőgyó gyászat; főorvos
Simkó Elemé r dr.
nyugd. orvos
Só ja Szabolcs dr.
ált. orvos; háziorvos
Somogyi Szilveszter dr. ált. orvos, sebé sz, baleseti sebé sz; o. v. főorvos
Suskó Mihály
szülé sz-nőgyó gyász
Szántay György L. dr.
fogorvos
Szelestei Gábor dr.
ált. orvos
Szelestei Tamás dr.
uroló gus
Szelestei Tamás Ottó dr. belgyó gyász
Tolnay Lajos dr.
Uhlár Tivadar dr.
orvos, városi kó rház, III. körzet
Ulbing István dr.
ált. orvos, belgy., társadalomorvostan; o. v. főorvos
Varga Jó zsef dr.
ált. orvos, sebé sz, gastroenteroló gus; adjunktus
Világi Gyula dr.
ált. orvos, belgy., kardioló gus; egy. docens
Völgyi Balázs dr.
gyermekgyó gyász, háziorvos, üzemorvos

Né v
7626
7523
2132
4564
7400
1165
3300
9700
1053
4032
1051
2085
9700
1202
7354
1115
2459
7500
7500
6722
1016
3300
3300
4130
3770
1011
7635
1105
8800
3530
7100
8360
6345
7000
6300
1118
6527
1126
7020
9700
4300
6722
9022
7623
7394
1119
3462
1087
7624
9700
1062
3907
1118
3231
1118
8360
8360
7624
1137
8500
1026
9400
1034
6500

Isz.

Lakástelefon/mobil

Pé cs, Rákó czi u. 73/c.
72/312274
Kaposfő, Kossuth u 163.
82/477187, 30/9793109
Göd, Szeder u. 24/2.
27/336377
Nyírmada, Ady E. u. 5.
45/492022
Kaposvár, Biczó F. köz 4.
82/411558
Budapest, Farkasfog u. 42.
1/4070194, 20/9549793
Eger, Darvas u. 35.
36/321260
Szombathely, Bem Jó zsef u. 31/c. II. 8.
Budapest, Mú zeum krt. 23-25.
1/3176873
Debrecen, Soó R. u. 35,
52/350528
Budapest, Vörösmarty té r 3.
1/3183750
Pilisvörösvár, Hunyadi u. 79.
26/331055, 20/9268579
Szombathely, Barátság u. 19.
94/318320
Bugapest, Kiss Ernő u. 3.
1/2843510
Váralja, Kossuth u. 72.
74/458457
Budapest, Mohai u. 2/B.
1/2035569
Rácalmás, Korányi té r 4.
25/340042
Nagyatád, Jó kai u. 2/c.
82/454444
Nagyatád, Korányi S. u. 4. II.8.
Szeged, Bokor u. 12/b.
62/321003
Budapest, Bé rc u. 19-21. B/5
386-4256
Eger, Hadnagy u. 11.
36/310441
Eger, Szé kelyudvarhelyi u. 13.
36/410924, 20/9650290
Derecske, Dr. Mustó Sándor u. 6.
Sajó szentpé ter, Petőfi u. 30.
48/343005
Budapest, Vám u. 1/b.
1/2012451
Pé cs, Puskin u. 9.
72/323910
Budapest, Kőrösi Cs. ú t 35-37. VII.95. 20/9318292
Nagykanizsa, Bajza u. 4.
93/312661
Miskolc, Szemere u. 6.
46/355531
Szekszárd, Tartsay ltp. 47. I/6.
74/313001
Keszthely, Bem Jó zsef u. 13.
83/318407
Nemesnádudvar, Hunyadi u. 46.
79/478-390,30/903-1103
Sárbogárd, Attila u. 12. III/9.
25/361843
Kalocsa, Csalogány u. 12.
I/5.78/466559
Budapest, Mé nesi ú t 28.
1/3853016
Nagybaracska, Szabadság té r 38.
79/361421, 30/9452080
Budapest, Agárdi u. 18.
1/2144168
Dunaföldvár, Szőlőskertek u. 2.
75/342658
Szombathely, Mártírok tere 5/a. I/5.
94/312390
Nyírbátor, Kossuth u. 6.
Szeged, Tábor u. 6/A
62/322069, 30/2055898
Győr, Batthyány té r 12/b.
96/312206
Pé cs, Tompa Mihály u. 37/1.
72/318916
Magyarhertelend, Petőfi u. 26.
72/390795, 20/9389411
Fehé rvári ú t 145.
204-9935
Borsodivánka, Jó zsef Attila ú t 8.
30/2185160, 20/9753220
Budapest, Százados ú t 20/B. II/9.
1/3335791
Pé cs, Nagy J. u. 18.
72/323341
Szombathely, Thököly u. 45. II/6.
94/312296, 30/9275969
Budapest, Andrássy ú t 99. I.8.
3210610, siel@matavnet.hu
Tállya, Rákó czi u. 37.
47/398118
Budapest, Előpatak u. 33.
1/3195209
Gyöngyössolymos, Tihanyi u. 8.
37/370759, 30/9959404
Budapest, Kelenhegyi ú t 12-14.
1/3658827, 20/9776345
Keszthely, Ró zsa u. 13.
Keszthely, Vak Bottyán u. 56.
83/311972
Pé cs, Veres Pé ter u. 24. III.12.
Budapest, Szent István park 21/a.
1/3298341
Pápa, Tizedik u. 2/a
89/313869
Budapest, Pasaré ti ú t 111. fsz. 1.
1/2008073
Sopron, Zsilip u. 17.
99/312725
Budapest, Viador u. 11.
1/3886221
Baja, Deszkás u. 8.
79/426824, 30/3807502

Helysé g, utca

99/312120
1/3504760

89/313869

83/311060

37/312491

47/398398

Ph/89
Gy/47
Ph/84
Ph/86
Ph/72
So/32
Ph/61
Ph/88
Gy/48
Gy/83
Gy/79
Cs/53
Ph/62
Ph/86
Ko/44
Ph/56
Bp/50
Ph/58
Ko/44
Ph/81
Ph/84
Ph/88
Pártoló
Ph/85
Gy/48
Pp/47
Cs/52
Gy/75
Ko/44
Ph/89

Ph/57
Gy/66
Gy/89
Pt./70
Cs/51
Gy/75
Gy/78
Gy/71
Gy/68
Gy/43
Bp/44
Ph/80
Ph/61
Ph/67
Ph/66
Gy/83
Ph/77

Gy/47
Ph/70
Bp/50
Gy/83
Ph/69
Cs/52
Bp/37

Ph/72
Ph/73
Ph/59
Ph/55
Gy/86
Ph/81
Gy/78

SOTE
SOTE
SOTE, HIETE
SOTE
POTE

SOTE
SOTE
SOTE
POTE

POTE
SOTE
Gyó gyped.
SOTE, HIETE
POTE
POTE
SOTE
DOTE, TF
SOTE

SZOTE
SZOTE

ÁOTE
POTE
POTE
SOTE
SZOTE
SOTE
SZOTE
SOTE
SZOTE
PPTE

DOTE

ÁOTE
SOTE, POTE

POTE
SOTE
POTE
Eü., belk. fisk.
SOTE
DOTE
DOTE
SOTE

SZOTE
POTE
SOTE
SZOTE
POTE
ÁOTE
Eü. szki.
SOTE
SOTE
DOTE
SOTE
Pető Int.
SOTE
SOTE
SOTE

A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE

95/320104

36/553038
1/2661698

72/390795

43/11711
62/545283

79/362136
1/2248600

74/415422
83/340183
79/422-233
25/235020
78/461444

93/311374

48/352120

36/411444

1/2033639
25/440032
82/351004
82/504400

52/415176
1/3212200
1/2241577

72/310144
82/477187
1/2091300
45/492022
82/377300
1/4784138
36/411644
Gy/67
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