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Ora et labora!

Első küldöttgyűlé sünk Pannonhalmán
A Bencé s Diákszövetsé g 2004. május 29. napján 9.30 ó rakor
é vi rendes kü ldöttgyűlé sé t hirdette meg Pannonhalmára. Sajnos, az eredeti idő pontban a kü ldöttek nem kellő lé tszáma –
kevesebb, mint a kü ldöttek 2/3-a jelent meg – miatt határozatké ptelen volt a kü ldöttgyűlé s, ezé rt azt a meghívó ban közöltek
szerint új idő pontban, 10 ó rakor tudtuk é rdemben megtartani.
Ez volt az első olyan é vi rendes kü ldöttgyűlé sü nk, amelynek a
pannonhalmi kolostor adott otthont; de az is, amely m ájus 31.
napja elő tt megtartva fogadhatta el az elő ző é vi beszámoló t.
Mindkettő rendkívü li jelentő sé gű a BDSZ é leté ben, bár az
utó bbihoz hozzá fogunk szokni.
A kü ldöttgyűlé sen meghozott dönté sek alapvető en meghatározzák a Szövetsé g jövő beni é leté t. A BDSZ elnöksé ge már
é vek ó ta vizsgálja, hogy a szervezet közhasznú egyesü letké nt
törté nő bejegyezteté se milyen hatással lehet a Szövetsé g é leté re. Mik azok a plusz elvárások, amiknek meg kellene felelni,
é s mik azok az elő nyök, amik miatt é rdemes ezeknek a –
többlet feladattal is járó – felté teleknek megfelelni.
A civil társadalomban é rzé kelhető változások megé rlelté k
azt az elnöksé gi dönté sen nyugvó elő terjeszté st, hogy a kü ldöttgyűlé s elé kerü ljön egy olyan, az Alapszabály mó dosítására vonatkozó javaslat, amely elfogadása eseté n ké rhető a
Győ r-Moson-Sopron Megyei Bíró ságtó l a Bencé s Diákszövetsé g közhasznú szervezetké nti nyilvántartásba vé tele. Ez a
javaslat elő ször a 2003. novemberi kü ldöttgyűlé sen kerü lt
napirendre, ahol azt – a jogos aggályok megfogalmazásával –
átdolgozásra azzal adták vissza, hogy egy jogászokbó l álló
bizottság mó dosított formában terjessze azt elő a 2004. tavaszán megtartandó kü ldöttgyűlé s elé .
Első sorban a bizottság elnöke, dr. Jobbá gy Lajos (Ph 69)
kecskemé ti diáktársunk alapos szakmai munkájának köszönhető en a kü ldöttgyűlé s 2004. május 29-é n olyan javaslatró l

tárgyalhatott, amelyet az Alapszabály szellemé hez illeszkedő nek talált, továbbá alkalmasnak íté lt a közhasznú besorolás
elé ré sé hez; ezé rt változtatás né lkü l elfogadott.
A kü ldöttgyűlé s megtárgyalta azt is, hogy a Bencé s Diákszövetsé g a győ ri é s a pannonhalmi gimnázium vé gző sei számára az é v kezdeté re olyan jellegzetes ajándé kot adjon,
amely azon túl, hogy felkelti irántunk a fiatalok figyelmé t,
szívesen használt tárgy is lehet.
A kü ldöttgyűlé s mé g azt is megvitatta, hogy a jövő ben az é vi
rendes kü ldöttgyűlé st Szent Benedek március 21. napi ü nnepé hez kapcsoló dó an kellene megrendezni. E tárgykörben
döntött arró l is, hogy a jövő ben a kü ldöttgyűlé s é s az elnöksé g
határozatait a Hírlevé lben rendszeresen közzé fogjuk tenni.
1/2004. (V.29.) számú határozat:
A Küldöttgyűlé s a Bencé s Diákszövetsé g 2003. é vi
pé nzügyi beszámolóját egyhangú határozattal elfogadta.
2/2004. (V.29.) számú határozat:
A Küldöttgyűlé s egyhangú határozattal kimondta, hogy a
Bencé s Diákszövetsé g a közhasznú jogállást meg kívánja
szerezni.
3/2004. (V.29.) számú határozat:
A Küldöttgyűlé s egyhangú határozattal elfogadta a
közhasznú jogállás megszerzé se é rdeké ben a Szövetsé g
elnöke által elő terjesztett módosított é s egysé ges szerkezetbe foglalt Alapszabályt.
Egyidejűleg a Küldöttgyűlé s felhatalmazza a Szövetsé g
elnöké t, hogy a szervezet közhasznúsági nyilvántartásba
vé tele é rdeké ben a szüksé ges inté zkedé st tegye meg.
Dr. Németh Szilá rd (Ph 81)
ü gyvezető elnök

Beszámoló a BDSZ Mária Kongregáció VII. – bodajki – zarándoklatáról
A szé kesfehé rvári egyházmegyé hez tartozó magyar, né met é s
szlovák lakosú Bodajk közsé g egyben a SEGÍTŐ MÁ RIA
kegyhelye. Ezé vi zarándoklatunk, mely immár a hetedik, ide
vezetett, hogy ké rjü k a Szűzanya oltalmát, segítsé gé t hazánkra, a BDSZ tagjaira, a ré sztvevő kre é s valamennyiü nk hozzátartozó jára.
Egyes szerző k a legré gibb magyar búcsújáró helynek tartják. A telepü lé s környé ké t már Anonymus is említi. A 12. század vé gé n a falut III. Bé la király a dömösi apácák, Szent Margit pré postságának adományozta. Az ott lé vő kápolnát é s forrást – a török hó doltság alatt – a törökök is használták, s így,
ha ré szben tönkremenve, átalakítva, de fennmaradt. 1697-ben
a Mó ron letelepedett kapucinus atyák újjáé pítetté k Bodajkon a
kápolnát. Az újjáé pített templomnak barokk stílusú oltárai,
szó szé ke é s orgonája ma is csodálatra mé ltó . Colloredo bé csi
gró fnő a passaui Segítő Szűzanya kegyké pé nek (Mariahilf)
másolatát adományozta a templomnak. A bodajki Szentkút
vize ekkor már híres volt. A forrás vizé bő l a búcsúsok vittek é s
visznek haza ma is. Fő búcsúját Mária neve napján (szeptember 12-é n) tartják.
A Szűzanya – a kissé hűvös reggel után – napközben csodálatos idő t biztosított a ré sztvevő knek, akik busszal, vonattal
vagy é ppen autó kkal é rkeztek a BDSZ terü leti szervezeteinek
mintegy felé bő l. 112-en voltunk, igaz, nemcsak BDSZ tagok
é s családtagjaik, hanem a Legio Christi fel ü gyelete alatt Budapesten a Fő utcában működő Szent Benedek Á ltalános Iskola
é s Gimnázium VIII/b osztályának 17 fő s csoportja Papp-Törek
Jó zsef osztályfő nök úr vezeté sé vel, valamint a kő bányai

lengyel templom Ró zsafü zé r Társulatának 7 tagja is közösen
imádkozott velü nk.
A korábban é rkező k a templom melletti zarándokudvarban
gyü lekeztek. Egy ré szü k elsé tált a közelben lé vő Kálváriához,
amelyet 1737-ben é pítettek. A kő fal mögött a torony né lkü li
kápolna, a kő kereszt é s a párosával elhelyezett stáció k állnak.
A keríté sen egykor angyalszobrok álltak, Krisztus kínszenvedé sé nek eszközeivel.
A hagyományoknak megfelelő en a zarándoklat ü nnepi
szentmisé je elő tt megé rkezett a BDSZ elnöke, ü gyvezető elnöke családostul é s fő titkára is. A zsúfolásig megtelt templomban, a 11 ó rakor kezdő dő szentmisé nek dr. Bíró Lá szló
pü spök atya (Ph.58) volt a fő celebránsa. Homiliájában napjaink társadalmi problé máinak felszámolására, egyik legfontosabb gyó gymó dké nt, az isteni kegyelemnek ké t igen fontos
elemé t: a család szerepé t, a kü lönböző korú, cé lzatú katolikus
közössé gek egymásrautaltságát é s szü ksé gszerű összetartozását, egysé gé t fejtegette. A templom barokk orgon áján Ková cs Dezső (Cs 51) karnagy úr, diáktársunk játszott, akinek
aznapra mé g helyettesrő l is gondoskodnia kellett a csepeli
Jé zus Szíve templomban. Kü lönösen megható volt a szentáldozáson ré sztvevő öreg diákoknak é s családtagjaiknak, a
vendé geknek, valamint a VIII/b osztály tanuló inak átszellemü lt, áhítattal teli magatartása.
A szentmise után valamennyien – most már ismerő ské nt,
egy nagy család tagjaiké nt – beszé lgetve vonultunk át az
átellenben működő Gaja vendé glő be. Itt é ppenhogy elfé rtü nk,
de a kiváló minő sé gű é s bő sé ges ebé det mindenki jó ízűen
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elfogyasztotta. A finomságok mellett a gyors, szakszerű kiszolgálásé rt is elismeré s jár a gazdának é s az ott seré nykedő knek. Az ismerő sök, szomszé dok, ré gi diáktársak hangos
beszé dé tő l, neveté sé tő l volt tele a nagy terem. Mé g pü spök
atya is – ebé d vé gezté vel – a ré gi osztálytársak asztalánál
kötött ki. Az asztali áldás után a jelenlé vő k megállapodtak,
hogy zarándoklatunkat a jövő é vben is megtartjuk, ha a
Mindenható is úgy akarja. Hogy mikor é s hol lesz, mé g
pontosan nem tudni, de szervezé se már elkezdő dött.
Az elbocsátó litánián pü spök atya megköszönte Bodajk
esperes-plé bánosának kedvessé gé t, segítsé gé t, a szervezé st,
é s Isten áldásával bocsátott utunkra. A zarándokudvarban
mé g egy kis beszé lgeté st é s rendcsinálást követő en, lé lekben
feltöltő dve mindenki hazaindult, kivé ve a fiatalokat, akik osztályfő nökü kkel mé g ké t napig a környé kkel ismerkedtek.
Szentendre, 2004. Nagyboldogasszony havában.
Dr. Ková cs Attila (Ph.55)
a BDSZ Mária Kongregáció jának szervező je

Karlovitz Bé la (1904– Pp 22 – 2004)
(Emlé kbeszé d Pannonhalmán 2004. május 29-é n)
Fő tisztelendő Bencé s Atyák!
Tisztelt Elnöksé g! Kedves Diáktársak!
Karlovitz Béla bencé s öregdiákra emlé kezü nk, aki a 100. é leté vé ben hunyt el. 1904. november 9-é n szü letett, halála az
idé n tavasszal következett be; így nem é rhette meg a jubileumi, 100. szü leté snapját.
A Karlovitz-csalá d generáció kon keresztü l a pápai é letnek
közismert szereplő je. É desapja Karlovitz Adolf gyó gyszeré sz,
é desanyja a pápai Hanauer vaskereskedő leánya, akinek fivé ré t, Hanauer Á . Istvá n váci pü spököt a magyar katolikus társadalom jó l ismerte. A Karlovitz-patika a bencé s gimnázium
é pü lete mellett lé tesü lt, így sokan – é s a bencé s diákok valamennyien – ismerté k. A patikát államosították, helyé n korábban mosoda, ma bankfió k működik.
Három testvé re közü l ő a legfiatalabb. Bencé s diák lesz,
1922-ben é rettsé gizik. 1926-ig a Műegyetem gé pé szmé rnöki
karán tanul. Ekkor fivé ré vel Zü richbe megy, az Eidgenössische Hochschulé ra, ahol elektromé rnöki ké pesíté st szerez (ez
a kar akkor mé g Budapesten nem lé tezett).
Karlovitz Bé la emlé ké t idé zve, a pápai bencé s gimnáziumró l –
teljes nevé n Katolikus Szent Mó r Gimnázium – szeretné k szó lni. A gimnáziumot 1638-ban a pálosok alapították. II. Jó zsef
feloszlatta a rendet, jó ideig ké tsé ges volt az iskola – a kisgimnázium – fennmaradása. 1806-ban a bencé s rend vette át,
első igazgató ja Borsó s Gellért. A kisgimnáziumbó l (három
osztály), algimnáziumot (né gy osztály), majd fő gimnáziumot
(nyolc osztály) szerveztek. 1915-ben tartották az első é rettsé git. A bencé sek 142 é ven át, az 1948-as államosításig tanítottak itt. Az államosított iskola ké ső bb Tü rr István nevé t vette fel.
1988-ban – háromnapos ü nnepsé g kereté ben – ü lté k meg a
350 é ves jubileumot. A díszes jubileumi könyvben bencé s
öregdiákok írásait is megtaláljuk. 1996-ban a gimnázium fő bejárata melletti falon – a volt bencé s diákok kezdemé nyezé sé re é s áldozatvállalásábó l – emlé ktáblát helyeztek el a volt
bencé s tanárok emlé ké re. A szé p ü nnepsé gen a város polgármestere é s a gimnázium igazgató ja után bencé s öregdiák
mé ltatta az esemé nyt é s a 142 é ves múltat.
A mai iskola az elő dre emlé kezve sohsem mulasztja el
annak szellemé t felidé zni, é s a hajdani bencé s iskola eré nyeit
követendő pé ldának tekinteni.
Karlovitz Bé la é letútjára visszaté rve: Svájci leányt vesz felesé gü l, a diploma után hazaté r, é s a Fő városi Elektromos Művekné l helyezkedik el. Egy fejleszté si elké pzelé s kidolgozása
vé gett – amire itthon nem talált lehető sé get – 1938-ban az
amerikai Westingshouse cé ghez megy ki. Családja egy é v
múlva szándé kozik követni. A hajó útra ké szü lnek, a hajó
csomagteré be kerü lő „egyenládák” már csomagolva. Ekkor
azonban kitör a háború, a család itthon reked, majd az
asszony é s gyermeke Svájcba megy. Csak a háború után,
1946-ban tudnak a családfő höz kiutazni.
Szé nior diáktársunk odakinn kü lönböző laborató riumokban
dolgozik. Fő kutatási terü lete a plazmaállapot energetikai
hasznosításának a ké rdé se é s a turbulens lángokkal kapcsolatos problé mák voltak.
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Az 50-es é vekben, majd azt követő en nem volt ajánlatos
kü lföldrő l hazatelepü lni. Bizalmatlanság, vegzatúra lett az osztályré sze azoknak, akik valamilyen okbó l ezt mé gis megtetté k.
Így Bé la bátyánk is ott kinn maradt, annál is inkább, mert az
é vek során szé p egzisztenciát lé tesített magának.
Mindazonáltal az itthoni család é s Pápa iránt ő rizte a szeretetet, ragaszkodást. Három alkalommal hazalátogatott, é s
hogy ez nem törté nt meg többször, annak szomorú oka abban
rejlik, hogy családtagjai – felesé ge é s ké t gyermeke is – kihalt
mellő le.
Tudományos tevé kenysé gé t mé g nyugdíjas korában is folytatta. 2002-ben egy tanulmányát megkü ldte Fá ber Mikló s
(Bp 48) barátunknak, a BDSZ elnöké nek. Ezzel a bencé s
diákmúlt nem feledett emlé ké t, a hozzá való ragaszkodást is
demonstrálta. Három gyermeke é s 14 unokája volt.
Karlovitz Bé lára emlé kezve nem tudjuk megkerü lni a 20.
századi magyar törté nelmet. A tehetsé ges ifjú nem akart kü lföldön maradni. A kinti munkával azt a cé lt akarta elé rni, hogy
ismereteit gyarapítsa, s itthon hasznosan é rvé nyesíthesse.
Németh Lá szló egyik tanulmányában vé rvesztesé geinkrő l ír.
A magyarságnak azokró l a vesztesé geirő l, amik a törté nelmi
kudarcok, megpró báltatások miatt következtek be az é vszázadok során. A második világháborúig veszi sorra az okokat. 56
után azonban már nem írt errő l. Pedig 200 ezer magyar,
nyugodtan mondhatjuk, a nemzet színe java, tehetsé ges ifjúsága hagyta itt a hazát.
A 20. századi magyar törté nelembő l mé g egy tapasztalatot
vonhatunk le. A második világháború elő tt a parasztság sorsa
sokakat foglalkoztatott, ezt az osztályt vallották a nemzetfenntartó erő nek. A szü ksé ges földreformot azonban elmulasztották megvaló sítani.
A második világháború után a munkásságró l hirdetté k
ugyanezt, de közben a munkásság é rté kes egyedeit íté lté k el,
zárták internáló táborokba, mé g Recskre is jutott belő lü k. A
hivatalos propaganda azonban munk ásállamró l beszé lt; ekkor
a munkásságot deklarálták nemzetfenntartó té nyező nek.
Ma a tudás társadalmáró l beszé lnek. Á ltalánosságban, kívánalomké nt. Nem nehé z azonban meglátnunk, hogy a korábbi
osztálykonjunktúrák után ma a mű velt középosztá lyra hárul a
nagy feladat: annyi megpró báltatás után ismé t felfelé ívelő
pályára állítani Magyarországot.
Karlovitz Bé la ennek a tehetsé ges, kötelessé gtudó közé posztálynak volt a gyermeke. A mai közé posztálybeli ifjaknak
talán nem kell már kü lföldre vándorolniuk vagy menekü lniü k.
Betölthetik azt a nemzetfenntartó kü ldeté st, amit tradíció juk,
műveltsé gü k é s szorgalmuk által – remé ljü k, – - meg is tudnak
való sítani.
El nem hangzott kiegé szíté s:
A Karlovitz-né v é s a pápai emlé kek
A 80-as é vek elejé n a kü lkereskedelmi vállalattó l – ahol dolgoztam – megbízást kaptam né gy takarmánykeverő algé riai
lé tesíté sé nek kü lkereskedelmi menedzselé sé re. 22 hó napos
határidő vel, gyáranké nt egymás utáni kezdé ssel, összesen 29
hó nap alatt kellett azokat átadni. (Sikeresen é s határidő re
mindegyiket átadtuk.) A kinti magyar csúcslé tszámunk 966 fő
volt. A kü lkereskedelmi vállalat hé t irodát nyitott, né gyet a telepeken, kettő t a kikötő kben a hajó szállítmányok fogadására, s
a központit Algírban. Ehhez francia nyelvismerettel rendelkez ő
munkavállaló k kellettek.
Ú jsághirdeté ssel kerestü k a jelentkező ket. Így kaptam egyik
nap ké zhez egy jelentkező fiatal é letrajzát. A jelentkező leírta,
hogy hívő katolikus, a vallását gyakorolja, általában a szövegbő l erő sen kitűnt a világné zete. A családi neve Karlovitz volt.
A rokonszenves fiatalember szemé lyes megjelené sekor említettem, hogy vezeté kneve Pápán közismert. Mondta, hogy
ebbő l a családbó l származik.
É n pedig elmondtam neki, hogy a k ü lkereskedelemben az
állampárt uralma mellett sajátos hallgatag megegyezé s lé tezik. Az állami nyelvvizsgával rendelkező , több nyelvet beszé lő
diplomások általában pártonkívü liek é s nem vallanak színt
minden nap a világné zetü krő l. Szerencsé re ezt nem is kívánják. A világné zetü nket ő rizzü k, de nem beszé lü nk ró la. A kü lföldi kikü ldeté s összehasonlíthatatlanul kedvező bb, mint a
hazai díjazás. Ennek ára a csendes hallgatás. Elfogadta az
é rveket, s nyomban diktáltam ré szé re az új é letrajzot. Felvettü k, s odakinn jó l megállta a helyé t.
Dr. Harsá nyi Lá szló (Pp 43)
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Bencé s Diákok Győ ri Egyesülete
Közös é rettsé gi találkozó Győ rött
Szent Pált idé zve – „Ha szent a gyöké r, szentek lesznek az
ágak is” (Ró m 11, 16) – kezdte megemlé kező beszé dé t
Balogh Á dá m, a győ ri „Czuczor Gergely” Bencé s Gimnázium
50 é ve é rettsé gizett diákja. A tanárokat mé ltatva pedig Dániel
pró fé tátó l idé zett: „Akkor az é rteni tudó k ragyogni fognak, mint
a fé nylő é gbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tü ndökölnek örökkön-örökké , mint a csillagok” (Dán 12,3).
A Bencé s Diákok Győ ri Egyesü lete é s a Gimnázium közös
szervezé sé ben, 2004. május 22-é n találkoztak a gimnázium
5– 10– … – 60– 65 é ve vé gzett diákjai. A Szent Ignác templomban hálaadó szentmisé n, majd a díszteremben, fennkölt ü nnepsé gen, közel 500-an vettek ré szt. A 65 é ve é rettsé gizett 7
öregdiák a Gimnázium Emlé ké rmé t kapta Csó ka Gá spá r igazgató úrtó l. A találkozó , osztályokra bomolva, a tantermekben
folytató dott, é s terített asztaloknál zárult. A megjelentek lelké t
az egymás látásának öröme, a hálával teli, kegyeletes emlé kezé s hatotta át, az arcukró l pedig bizakodó mosoly sugárzott.
Dr. Magassy Dá niel (Gy 57)
Megemlé kező beszé d
Fő tisztelendő Igazgató Ú r, kedves Gáspár Atya!
Tisztelt Tanári Kar! Kedves Ö regdiák Barátaim!
Kedves ifjú Diáktársaim! Kedves Vendé gek!
„Ha szent a gyökér, szentek lesznek az á gak is… S te
vad olajfa létedre beléjük lettél oltva, és részese lettél az
olajfa gyökerének és dús nedvének.” (Ró m 11, 16-17)
Szü ksé gü nk van lelki é s szellemi magaslatokra, amelyek
segítenek megismerni a ránk váró utat, é s ahonnan magunk
mögé tekinthetü nk, megé rthetjü k az utat, amelyet megtettü nk.
Bencé s templomunk é s iskolánk a mi lelki é s szellemi magaslataink, ahonnan a diáké vek vé gé n, 1954-ben Isten kegyelmé bő l Te Deum-mal indultunk, é s ma, ötven é v után a Gondviselé s jó voltábó l hálaadó szentmisé vel visszaté rtü nk. Mert az
ezeré ves magyar bencé s közössé g jó olajfájának szent
gyökeré bő l egy é letre szó ló é ltető erő t szívtunk magunkba. A
szent gyöké r ő sforrása pedig – jó l tudjuk – Szent Benedek é s
Regulája. Szent Benedek, aki Istenhez igazított mindent; aki
imádkozva dolgozott; aki bé ké ben, harmó niában é lt Istennel,
embertársaival é s önmagával; é s akitő l az „ora et labora” é vezredeken átívelő é letprogramját kaptuk. Regulája pedig nemcsak szorosan vett szerzetesi é letszabály, mert mindenki
tanulhat belő le mé rté kletessé get, befogadásra való ké szsé get, engedelmessé get, felelő ssé get é s eré nyeket. Mindenki,
é ljen bármilyen közössé gben. Szennay Andrá s (Bp 39) fő apát
úr írja Szent Benedekrő l: „Utat mutat ma is: biztos, hitbő l
fakadó , remé nysé gbő l é lő é s a szeretet tetteiben kiteljesed ő
utat. Utat a vé gső beteljesü lé s, az abszolút jövő , a mennyei
otthon felé . Bárcsak ezen az úton járnánk é s követnő k ő t,
hogy mi is lakó társaivá lehessü nk az örök hazában.”
Gimnáziumunk elő tt ké talakos szobor áll: Jedlik Á nyosé é s
Czuczor Gergelyé ; az é pü let homlokzatán pedig Szent Benedeké . E három szobor a tudás, a hazafiság é s a kereszté nybencé s szellemisé g jelké pei. Azt jelentik, hogy iskolánk kereszté ny-bencé s hagyományok szellemé ben nevelt ké tszáz
é ven át é s nevel ma is magyarságukra é s tudásukra bü szke
generáció kat. Amikor vé lemé nyeket hallunk é rté ksemleges
tudományró l, színtelen-szagtalan szaké rtelemrő l, amikor látjuk
a hit- é s erkölcsmentes oktatást, a mé ltó ságátó l megfosztott
nevelé st, é s lassan ön- é s közveszé lyessé váló szabadosságot, akkor bü szké n lé pü nk be iskolánk kapuján. Mert tanáraink
arra tanítottak bennü nket, hogy munkánkat, kü zdelmeinket,
é letü nket szenteljü k meg imádsággal; hogy szeressü k hazánkat, családunkat, társainkat; hogy legyü nk fogé konyak a szé pre, a jó ra, az igazra; hogy gyűjtsü nk maradandó erkölcsi é s
szellemi é rté keket; hogy tiszteljü k az ember mé ltó ságát, é s é ljü nk szeretetet sugárzó közössé gben. Ilyen útravaló t kaptunk
ötven é vvel ezelő tt, köszönjü k, iskolánk!
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Az ő si é pü let, a hely szelleme azt sugallja – mi így é rezzü k –
hogy ifjúságunk é vei nem é rtek vé get, ma is folytató dnak.
Igaz, úgy jöttü nk haza gimnáziumunkba, hogy tudjuk, a ré giek
közü l már senki sincs. Ú j fiúk futnak a folyosó kon, é s új tanárok utasítása hallatszik: az iskola mé gis, most is a mié nk!
Tisztelettel é s szeretettel köszöntjü k az Alma Matert. Ké rjü k,
Isten bő sé ges áldása kísé rje továbbra is iskolánk é leté t,
igazgató ját, tanári karát, összes dolgozó ját é s minden diákját.
Ő szinte hálával emlé kezü nk szeretett tanárainkra. Köszönjü k
Istennek szentelt papi é letü ket, csendes, alázatos szerzetesi
pé ldájukat, tanári következetessé gü ket. Köszönjü k, hogy é rtü nk é ltek, imádkoztak é s dolgoztak. Szé p csángó magyar kifejezé ssel: Isten szárnya alatt növeltek minket. Kiemelt szeretettel é s hálával gondolunk Holenda Barnabá s igazgató úrra, a
bencé s rend kimagasló szemé lyisé gé re. Só lymos Szilveszter
atya írja ró la: „Tudó s tanár, pé ldás é letű pap, jó szerzetes é s
mé lyen hívő ember volt. Megingathatatlan hite é s benső sé ges
kapcsolata Istennel olyan nyugodts ágot é s szelíd bé ké t kölcsönzött neki, amit kifelé is sugárzott.” Legá nyi Norbert fő apát
úr pedig így mé ltatta: „ Ő volt é s lesz szememben mindig az
imádkozó é s dolgozó bencé s eszmé nye.” Taná rainkra emlé kezve Dániel pró fé ta szavaival mondhatjuk: „Akkor az é rteni
tudó k ragyogni fognak, mint a fé nylő é gbolt, s akik igazságra
tanítottak sokakat, tü ndökölnek örökkön-örökké , miké nt a
csillagok.” (Dán 12, 3)
Pannonhalmán a bencé s atyák ezer é v ó ta naponta imádkoznak hazánké rt, a magyar né p fennmaradásáé rt, nemzetü nk minden tagjáé rt. Mé ltó é s illő tehát, hogy a mai szé p
ü nnepü nkön mi is megemlé kezzü nk magyar né pü nkrő l é s
fohászkodjunk hazánké rt, nemzetü nké rt. Ezé rt befejezé sü l
Jó kai Anna Ima Magyarorszá gért című versé bő l olvasok fel:
Ö registen, Nagyisten

ha Te nem, ki segítsen? …
É rted só várog ma minden …

Erő síts a hitben
hogy ami ké sik
azé rt el nem múlik
é l mé g a Te nyájad
bárha sző re hullik …
Más remé ny nincsen
mint igazad kegyelmed
hogy Te szabj vé gü l rendet
maradé k országnak
adj é letes kedvet
a lecsonkolt többit
gyó gyítgasd ne engedd
önnön gyilkosává válni
haza kell találni! …
É rlelj az eszmé ben de a rögeszmé t távoztasd
hiszté riát űzz el indulatunk meghagyd
a ránk szabott lecké t beteljesíthessü k
gő gösek se legyü nk ké tsé gbe se essü nk …
melegítsd eszü nket, okosítsd szívü nket
biztass hogy a testvé rharc megszűnhet
göngyöld e Földgolyó t Fiad köntösé be
é des hazánkat annak is kellő s közepé be
a lapulást-alkuvást váltsa már való di bé ke.
Annyi gyalázatos koron át
ő rizd meg számunkra misztikus koronád …
törvé nyed vezessen
hogy e kis né p oda ne vesszen
át ne lyukadjon helyü nkön a té rké p
ki ne radírozzon a világi lé t vé gké pp
serkentsd fel szolgád a Magyarok Istené t
kend meg könnyektő l elhomálylott szemé t
kü ldd le a magasbó l újra e vé res-veres földre
tartsd köztü nk szellemé t most é s mindörökre …
Balogh Á dá m (Gy 54)
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Memento – Nagy Julián György
1946 szeptemberé ben ismerkedtem meg egy új típusú bencé s
matematikatanárral. Borbély Kamill tanár úr (a „Fabula Bácsi”)
után ez egy forradalom volt. Egyszeriben többé semmit sem
é rtettem, hogy ez meg micsoda.
Matematika. Egy új gondolati fegyelem, a gondolatok koncentrált fegyelmezettsé ge, é s ennek az emberi é s társadalmi
fegyelmezettsé g elé helyezé se. A dolgok felismeré se, belső
betekinté se, é s az absztrakt ismeretek közé rthető sé gé nek feltárása. Ez akkor egy kamaszgyerek számára (vagy talán nem
csak nekem?) valami egé szen új volt: egy ilyen embert, szerzetest megismerni. – Az ő számára nem volt elé g ismerni a
szabályokat, azok alkalmazása egyené rté kű volt számára a
megismeré ssel. Ki csinálta meg a házi feladatot, é s ki írta le a
másikró l – Ora et labora! – , megdolgoztál-e az eredmé nyé rt,
vagy hogyan szerezted meg magadnak… Ezek a tulajdonságok, jobban mondva ezek termé szetes gyakorlata lett ké ső bb
é letem eredmé nyeinek alapja.
Az egyházi iskolák államosítását követő é vek a Rend számára nagy anyagi megrázkó dtatást is jelentettek (egyebekrő l
most nem beszé lve). Nagy Julián találta ki azt a lehető sé get,
hogy otthoni munkával é letlehető sé get teremtett sokszáz
akkori kitaszított embernek, úgynevezett bedolgozó i alapon.
Kötő gé peket szerkesztett, é s organizált kardigán- é s harisnyaköté ssel – ké zműipari szövetkezeti alapokon – foglalkoztatott
nyomorba dő lt családokat: Ora et labora! – Ez a tevé kenysé g
akkor nem talált a Renden belü l nagy megé rté sre. Nagy Julián
az elé rt eredmé nyeit a Bencé s Regula é rtelmé ben a Pesti
Bencé s Közössé g megé lheté si alapjának rendelkezé sé re
bocsátotta…
Az 1950-es állam é s egyház közötti konkordátum megköté se után a bencé s rend ké t iskola működteté sé re kapott lehető sé get. A választás Pannonhalma é s Győ r gimnáziumára esett.
Ekkor a Rend Nagy Juliánt a győ ri gimnáziumba kü ldte matematikatanárnak. Ekkor kerü lt a felszínre egy é vtizedek ó ta
lappangó konfliktus a bencé s rend é s annak ké pviselő i, valamint Nagy Julián között, aki az Ora et labora! é s az elnyomottak/nyomorba jutottak é rdekei, valamint a konzervatív hűsé g é s igazság közötti ellenté tek malomkövei között felő rlő dött. A bencé s rend akkori konzervatív vezeté se nem tudta
megé rteni é s tü relemmel feldolgozni ezt a konfliktust. Nagy
Juliánt elbocsátották a rendbő l, é s civil állapotba helyezte ő t
az Egyház.
Ettő l az idő ponttó l Nagy György Juliá nró l kell beszámolnom,
aki ezután is bencé s szerzetesnek é rezte é s tartotta magát,
betartván a Regula minden szabályát, elvé gezvé n a napi
breviáriumot is. É n errő l tanúskodhatom, Isten é s minden
ember elő tt, mert tudtommal rajtam kívü l nem volt sok tartó s
látogató ja Gyuri bácsinak.
1950-ben a rendi esemé nyek után dr. Vörös Imre, a Budapesti Műszaki Egyetem ké ső bbi rektora, szinté n egykori győ ri
bencé s diák, tett ajánlatot Gyuri bácsinak, egyeté rté sben az
akkori Villamos-Kar matematika-tansz é ké nek professzorával,
tanársegé di alkalmazására. Ekkor kezdő dött a levelező tagozati oktatás felé píté se. A villamos-kari matematikaoktat ás
mó dszertani kidolgozását Nagy György Juliánra ruházták.
Ezzel a lé pé ssel Gyuri bácsi új lehető sé get nyert eddig felhasználatlanul benne rejlő ké pessé geivel egy absztrakt tudományt elé rhető vé tenni szeré nyebb műveltsé gű/ké pzettsé gű
emberek számára is.
A következő é vek során alkalmam lett Gyuri bácsinak – az
akkori idevágó szakkönyvek é s egyetemi oktatási anyag
műfaját ké pviselő – Jegyzeteit megismerni. Engem lektork é nt
alkalmazott, sokat vitatkoztunk differenci álegyenletek prezentáció s fogalmairó l: az é rthető sé gnek, a fogalmak hozzáfé rhető sé gé nek lehető sé geirő l. Így lett belő lem egy „cé lt té vesztett
gé pé szmé rnökbő l” mé rnök-matematikus. Ekkor é rtettem meg,
hogy a mi modern társadalmunk egyik támasztó oszlopa a
matematikai logika, a differenci álegyenletekbe való belelátás
é s azok belü lrő l törté nő megé rté se. Ez volt az, ami számomra
Nagy Juliánban mást adott, mint egy rideg matematikai logika
ismeretanyagának ké pviselő jé t.
Nagy György Julián elő tt nem foglalkoztak a differenciálegyenletek té rbeli fogalmainak té rbeli ábrázolásával, azzal,
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hogy egy diferenciálegyenlet egy té rbeli alakzatot fejez ki. Ő
ezt annyira ké pes volt áté rteni, hogy té nyleges háromdimenzió s modelleket ké szített kartonbó l é s ré tegelt lemezbő l a
differenciálegyenletek elvont nyelvé nek közé rthető bbé té telé re. Egy ilyen té rbeli alakzat (modell) a szó első dleges é rtelmé ben „megtestesítette”, konkré t való sággá tette, szemlé letessé varázsolta a differenciálegyenlet elvontságát. Ezáltal
elé rhető , hogy ha valaki ráné z egy differenciálegyenletre,
akkor abban ne egy száraz, elmé leti, sokszor é rthetetlen é s
„kapásbó l” taszító hatású rideg spekulatív ké pző dmé nyt lásson, hanem átlássa annak a lé nyegé t, követni legyen ké pes a
tömör mondanivaló ját, ső t gyakorlati következteté sekre is juthasson ezen keresztü l.
A formális megoldás általánosságban sem egyenlő a tartalmi é rté ssel. A differenciálegyenleteknek a való ságot absztraháló , a folyamatokat matematikai formul ákban kifejezni ké pes,
„leké pező ” szerepe – ha azokat valaki „belü lrő l” é rti – meglepő en nagy é s szé leskörű. Modern világunk megé rté sé hez,
áramlástudományi folyamatok elemzé sé hez, mágneses té rrendszerben lejátszó dó folyamatok elemzé sé hez é s szabályozásához nagymé rté kben hozzásegíthet. – Mindezeknek „kulcsa” az említett háromdimenzió s megjeleníté s (modellezé s)
konkretizáló é s szemlé ltető ereje.
Doktori disszertáció m ké szíté se közben többször vitatkoztunk Gyuri bácsival, ő mindenkor a dolgok é rthető sé gi feltárására, é rthető prezentáció ra ösztönzött. Igen ingerü lt volt mindig, amikor é n a dolog komplikáltságával pró báltam meg kimagyarázkodást találni. Tő le tanultam meg elvontan gondolkodni, é s gyakran elvont, absztrakt gondolataimat m ások
számára is é rthető vé tenni…
Gyuri bácsit é n privát emberké nt ismertem (gyerekkoromtó l)
felnő tt fé rfiké nt, minden takargatás né lkü l. Ő egy bencé s
szerzetes volt é s maradt „emigráció jában”, viselkedé sé ben,
lé nyé ben, utolsó só hajtásáig.
Halála elő tt utoljára a budapesti Múzeum-kertben találkoztunk. Ott volt friss levegő t szívni, a sok dohányzás lé gzé si
problé mával sújtotta.
Aztán besé táltunk a Tanszé kre, ott mutatta be számomra
legújabb Jegyzeteit, é s vitattuk meg az é n disszertáció mmal
kapcsolatos matematikai k é rdé seket. – Mé g emlé kszem öreg
aktatáskájára, amit már nem tudott a kezé ben hordani, hanem
vállára akasztotta egy vállszíjjal. Segíteni akartam vinni a táskát, a Múzeum-kertbő l a Szerb utcáig, de ezt nem lehetett, ő
semmi segítsé get nem fogadott el. – Osztályának találkozó jára ké szü lt, arra a találkozó ra, ahol egy volt iskolatársunk
megállapította a tanár úr súlyos betegsé gé t.
Az Óbudai temető ben temetté k el, a Rend ké pviselete
né lkü l… Az Ö rök Világosság legyen jutalma é leté nek művé é rt;
Isten adjon megnyugvást lelké nek.
Azó ta mintegy fé l é vszázad telt el. Minden megváltozott
körü löttü nk. Az örök é rté kek jelentő sé ge azonban változatlan.
Ú gy vé lem: Nagy Julián emlé ké t is az igazi é rté kek alapján
kellene reflektorfé nybe állítani!
2004. május 30– 31.
Dr. Paulovits Imre (Bp 51)

Rendszeres baráti összejöveteleink
Az összejöveteleknek alkalmanké nt más-más a programja. A
ré szletekrő l a rendező szervezet saját tagjainak pontos é rtesíté st kü ld. De a konkré t meghívó tó l fü ggetlenü l:
Minden programunkra minden bencé s diákot é s minden
ismerő st szeretettel várunk, függetlenül attól, hol lakol, vagy
hogy egyáltalán BDSZ-tag vagy-e.
Keszthelyi szervezet: havonta az 1. hé tfő n Keszthelyen a
Margaré ta vendé glő ben (Bercsé nyi Mikló s u. 60.) 18 ó rakor; 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: havonta a 2. hé tfő n 17.00 ó rakor a Szt.
Benedek Iskola dísztermé ben, Budapest, I. ker. Fő u. 30.
Budapesten havonta (általában) a 3. hé tfő n 19 ó rátó l „Bencé s sörözé s” a Kisvigadó é tteremben (Villányi út 34.)
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Levé lváltás
Tisztelt Diá kszövetség!
Fé rjemé k osztálya a Budapesti Bencé s Gimnáziumban 1944ben é rettsé gizett, ennek kapcsán nagyon emlé kezetes 60.
é rettsé gi találkozó t tartottak május 20-án. A szokásos szentmise dé lután fé l né gykor volt a jó zsefvárosi templomban, ahol
a 60. é vforduló hoz mé ltó ü nnepi é rettsé gi diplomához jutottak.
Termé szetesen, mi is elmentü nk erre a találkozó ra, ilyen idő s
korban az ember kíváncsi, kik, mire, hova jutottak – konkré tan:
karrier, elő menetel szempontjábó l – , é s nem utolsó sorban,
hogy ki, milyen egé szsé gi állapotban, kondíció ban é rte meg
ezt a 60. é vet. A szentmise után ellátogattunk a ré gi iskolába,
ahol első nek a tornaterembe vezettek bennü nket. A tornateremben aztán az egyik jó kondiban lé vő osztálytársuk rögtön
bemutatta, hogy 78 é ves korában milyen nagyszerűen tud a
köté len felkúszni, mindnyájunk tetszé sé re!
Rendszeresen jártunk az é rettsé gi találkozó kra – az enyé mekre is, termé szetesen – , é s mindig é rdeklő dve figyeltü k barátaink sorsát, elbeszé lé sé t az eltelt é vtizedekrő l. Volt mit é szrevenni! Ez a 60 é v nem akármilyen é lethelyzeteket, sorsokat
ké nyszerített embertársainkra. Fé rjem osztálytársainak zöme
diplomát szerzett – mint orvos, kutató , gyó gyszeré sz, állatorvos, köztisztviselő stb. ment nyugdíjba – , csak né hányuknak
nem sikerü lt diplomát szereznie. Fé rjemnek sem, pé ldául,
mert 1948-ban kikerü lt az orvosi egyetemrő l – ebben az idő ben az „osztályidegen” származás nem volt jó ajánló levé l.
Ezt az é lethelyzetet szerettem volna itt megemlíteni… Aztán
mint iparos kereste a kenyeré t, de a bencé s nevelé st,
bármilyen nehé z megpró báltatásokkal terhelt é leté ben soha
nem tagadta meg, arra mindig bü szke volt! Sokat emlegette a
bencé s iskolaé veket, a kiváló tanárokat, a sok szé p iskolai
emlé ket, amelyeket gyermekeink is sz ívesen meghallgattak.
Az é rettsé gi találkozó k alkalmával, bár nem mondta, é reztem, mennyire fáj a szíve, hogy annakidejé n tönkretetté k az
é letpályáját, nem vé gezhette el az egyetemet. Kegyetlen volt a
sors hozzá, é s mé g sok mindenkihez is, ha vé giggondoljuk az
é letü nket. Sok honfitársunkkal tette ezt a politika a m últ században, é s nekü nk ezt el kellett – felemelt fejjel! – viselnü nk,
mert nem hagyhattuk magunkat az agyagba d öngölni, a gerincü nk a sok munkában, nem a tisztessé gtelensé gben hajlott
meg. Ké t fiunk felnevelé sé re nagy gondot fordítottunk, ha már
nekü nk nem adatott meg a tanulás lehető sé ge.
Magam is igen szegé ny családbó l származom: tizenkettedikké nt jöttem a világra, szegé nyparaszt családba, az é let nem
ké nyeztetett bennü nket. Házasságunkkal ké t szegé ny pára
kerü lt össze, de a szü lő i házbó l kapott útravaló val a tarsolyunkban meg tudtunk kü zdeni az é let nehé zsé geivel – s nem
utolsó sorban – az Isten segítsé gé t ké rve é s megkapva! Fiaink
nevelé sé re nagy gondot fordítottunk, családunké rt az ún.
„szocializmus”-ban anyatigriské nt harcoltam, amikor a hatalomnak minden inté zkedé se a család inté zmé nye ellen hatott.
A bencé s é letfilozó fia, „Ora et labora”, é letü nket – házasságköté sü nk, 1951 májusa ó ta – vé gigkísé rte. Családunkban annakidejé n, amikor az unokák kicsik voltak, 8 unokábó l ötnek a
patronálásábó l 15 é ven át jó cskán kivettü k ré szü nket, amikor
a szü lő k nem tudták kire hagyni az apró ságokat, betegsé g,
nyári szü net idejé n. Ezt mi nagy-nagy szeretettel, odaadással
tettü k. Nekü nk ugyanis, az 50-es é vekben, senki nem tudott
segíteni gyermekeink betegsé ge, nyári szü nete alatt, ezé rt
elhatároztuk, ha unokánk lesz, minden segítsé get megadunk
a nevelé sü khöz (nem anyagiakat, arra nem volt mó dunk). De
szeretetet, – azt tudtunk adni nekik, minden mennyis é gben!
É s amikor már nem volt ránk szü ksé gü k, amikor felcseperedtek, új szerepkörbe kerü ltü nk: idő s, beteg, magányos testvé reim – akik engem kicsi koromban felkaroltak – szorultak rá
segítsé gü nkre. Itt is elvé geztü k minden alkalommal az irgalmasság testi é s lelki cselekedeteit. Ahogy J é zus mondta:
„Amit egynek tesztek a legkisebbek k özü l, nekem teszitek.”
Az Istennek hála, sokszor örü lhettem mások örömé nek,
mikor idő s, beteg hozzátartozó imnak örömet okozhattam, akár
csak egy szívé lyes látogatás, örömöt okozó primő r gyü mölcs
erejé ig, – anyagiakkal nem tudtunk szolg álni.
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Szeretetben szolgá ltunk és szolgá lattal szerettünk. – A jó
Isten így kárpó tolt bennü nket az é let nehé zsé geié rt. É s ha a
segítsé gü nket attó l nem is kapjuk vissza, akit kedvezm é nyeztü nk, ott fönn bizonyára felírják a nagykönyvbe, é s tiszta
lelkiismerettel állunk: mint a kiscserké sz, a napi jó cselekedetrő l nem feledkezü nk el. Ez okozott örömöt nekü nk, é s a családunk!
A 60 é ves é rettsé gi találkozó kapcsán ezeket szerettem volna feljegyezni – egy bencé s öregdiák családjáró l. Feladatainkat lelkiismerettel elvé geztü k, mé g szeretné nk egy pár nyugodt é vet magunknak, – é s nem utolsó sorban HAZÁ NKNAK!
Budapest, 2004. május 28.
Csá nyi Gyulá né (Bp 44 felesé ge)
Igen tisztelt Asszonyom, kedves … !
A megszó lítás kipontozott helyé re é rtse oda saját keresztnevé t. Ha tudnám, akkor így szó lítottam volna meg. Mert a
diáktestvé r szeretett hitestársa számunkra is barát é s testvé r.
Köszönöm nagyon szé p levelé t. Jelentő s ké sé ssel vettem
ké zhez, ezé rt ugyancsak ké sé ssel tudom továbbítani a
Benclé s Diákszövetsé g sajtó felelő sé nek, aki Hírlevelü nket (is)
szerkeszti. Amennyiben nincs ellene kifog ása, szeretné m ott
megjelentetni.
Fé rjé nek, Gyuszinak osztálya köreinkben nevezetesnek számít. Nem csupán azé rt, mert osztályfő nökü k, Vendel, a tró nörökös királyi herceg nevelő je volt, de osztálytársai közü l Erdő
Sanyi prímásunk é desapja, ketten – Diezl Laci é s Unden Miki
– pedig é letü ket áldozták a hazáé rt a szovjet katonai (vé r)bíró ság törvé nysé rtő é s megalapozatlan halálos íté lete nyomán.
Levelé nek mé ly gondolata, hogy „ha segítsé gü nket attó l
nem is kapjuk vissza, akit kedvezmé nyeztü nk, ott fönn bizonyára felírják”. Nagyon egyeté rtek, é s a hangsúlyt az „attó l”
szó ra tenné m. Mert nem csupán fölírják, hanem igenis visszakapjuk már itt(!) a földi lé tben. Legföljebb való ban nem attó l.
Higgye el, lé tezik egy szeretetbank, amelybe mindnyájan
befizetü nk, é s ahonnan mindnyájan ré szesü lü nk.
Adjunk hálát ismé telten a 60 esztendő é rt, Maguk pedig
kü lön is az 55-é rt, amit a Jó isten kegyelmé bő l mó djuk volt a
szolgáló szeretet szellemé ben együ tt lenniök. Az Ő áldása legyen továbbra is kedves Mindnyájukkal AD MULTOS ANNOS!
Ké zcsó kkal, szeretettel
Faber Mikló s (Bp 48), a BDSZ elnöke

A BDSZ segé lyalapja
Kedves Diá ktá rsaim!
Bizonyára emlé keztek, hogy három é vvel ezelő tt megszavazásra kerü lt egy Segé ly Alap felállítása. Az elmúlt é vek során
több – önhibájukon kívűl – nehé z helyzetbe kerü lt diáktársunkon, ill. családjaikon pró báltunk segíteni.
Az idé n mé g egyik tagszervezetü nktő l vagy tagunktó l sem
é rkezett megkeresé s, ill. javaslat, hogy mely rászorultakon
tudnánk segíteni. A befolyt tagdíjbevé teleknek é s a cé lirányos
befizeté seknek köszönhető en az Alap által felállított bizottság
a – segé lyezé sre fordítandó – most már jelentő s összeg (több
mint 1 millió forint!) elosztásában tudna dönteni.
Annak é rdeké ben, hogy az e cé lra felhasználható összeget
miné l haté konyabban tudjuk szé tosztani, tudnunk kellene a
környezetetekben é lő , segítsé gre szoruló tagjainkró l é s/vagy
családjaikró l.
Ké rlek Benneteket, a rászorultak megsegíté sé re tett javaslataitokat jelezzé tek helyi szervezetetek vezető iné l, hogy miné l
elő bb segíteni tudjunk nekik.
Sá rdy Csaba (Ph 83)
Ké rjü k, hogy tagdíjatokat (aktívaknak 2500 Ft/é v, nyugdíjasoknak 300 Ft/é v, 75 é v felett: nem kérünk, de megköszönjük), ha
nem terü leti 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.
Csekkszámlaszámaink:
10403356–33500155–00000000 Bencé s Diákszövetsé g
10403356–33500155–00008888 Bencé s Diákszövetsé g
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Reflexiók
A következő levelek közé rdekűek, ezé rt közrebocsátom.
Akinek hozzáfűzni-való ja van, ké rem, szó ljon.
Könyves Tó th Ká lmá n (Ph 47)
Dr. Károly Istvánnak (Bp 40)
Kedves Istvá n!
Nagy é rdeklő dé ssel olvastam az Almanach 2004-ben „Bencé s
diákok tegnap é s ma” címmel megjelent kedves írásodat. Sok
é lmé nyt kavart fel bennem, kü lönösen a „fodrászü zleti” törté net. Ehhez szeretné k kis kiegé szíté st fűzni.
A 13-as EZERMESTER csapat (nem 113-as) a Magyar Á llami Gé pgyár tanonciskolájának volt a cserké szcsapata. Itt nevelté k a ké ső bbi kiváló szakmunkásokat. Ő k é pítetté k pl. a
gödöllő i Jamboree közműveit. Van egy fé nyké pem, amelyen
Horthy István (akkor a gyár igazgató ja), é desapám (a 13-as
cserké szcsapat parancsnoka) é s egy detektív (kemé nykalapban) ellenő rzik a cserké szek munkáját.
A cserké sznevelé s kiváló eredmé nyé re vonatkozó an van
egy komoly é lmé nyem.
É desapámat a háború után a gyárban a GPU (a szovjet
titkosrendő rsé g) letartó ztatta é s elhurcolta. É desanyám ké tsé gbeesetten rohant a gyárba egy volt öregcserké szhez, aki
akkor vezető pozíció ba kerü lt, mert a felesé ge nyomdász volt
é s nagy kommunista. Az illető öregcserké sz rögtön a gyár
orosz parancsnokához fordult, vele együ tt azonnal elmentek a
GPU-hoz, é s sikerü lt apámat kihozniuk. Apám mondta: pont
jó kor é rkeztek, mert a nyomozó é ppen felszó lította: „Vegye le
a szemü vegé t”, s kezdté k volna verni. Mikor szegé ny apám
meghalt 1964-ben, ez az öregcserké sze, aki már miniszter is
volt, eljött a temeté sé re.
Tanulság: Mé g a kommunista ideoló gián is áttör a cserké sznevelé s. – Szeretettel ü dvözöl
Kemenes Ottó (Bp 39)
Hozzászólás ’56-hoz
Az alábbi írást Mihá lyi Géza (Ph 48) diáktársunk kü ldte Ró mábó l, miután az Almanachban elolvasta Gyapay Dénes (Ph 47)
nekroló gját. „ Ő banálisnak tartotta a törté netet – írja ró la Gé za
– , de szerintem azé rt akkor, olyan körü lmé nyek között, volt
szü ksé g né mi bátorságra is. – Vagy, ahogy az olaszok mondanák: aveva il fegato [~ ‘volt mája, bátorsága, volt hozzá
mersze’].” Dé nes hozzászó lása a Magyarorszá gi Olasz Kultúrintézet 1996. októ ber 1–2-á n tartott „Olaszorszá g és az 56-os
magyar forradalom” című rendezvé nyé n hangzott el.
(KTK)
Mindenkinek megvan a maga törté nete a forradalomró l. Az
enyé m nem hő si cselekedet, inkább banális. De kötelessé gemnek é rzem, hogy közzé tegyem, mert országaink törté neté hez tartozik, é s megmutatja az olaszok szolidaritását irányunkban, Magyarországnak ebben a drámai idő szakában.
Ezenfelü l, mint fiatal újságíró , szoros kapcsolatban álltam
Maléter Pá l, a Nagy Imre-kormány honvé delmi minisztere felesé gé nek családjával. Más barátokkal együ tt gyakran voltam
az ezredes vendé ge a budai dombvidé ken lé vő otthonában.
1956 októ bere dicső sé ges napjaiban ké t fiatal nő maradt a
lakásban. Judit, a felesé g, é s nő vé re, Mária. Malé ter rám bízta, hogy legyek velü k é s vé djem ő ket minden veszé ly ellen.
Sohasem fogom elfelejteni azt a november 3-i est é t 1956ban. A miniszternek egy kormánykü ldöttsé ggel a Budapestkörnyé ki tököli szovjet támaszpontra kellett mennie. Este h é t
ó ra felé megölelte felesé gé t, aki könnyes szemmel könyörgött:
„Ne menj ilyenkor, nem tudni, mi törté nhet veletek!” De a miniszter tré fásan mondta: „Fekü dj le korán, é s mielő tt elalszol,
biztosan újra itt leszek! Nem tehetjü k, hogy ne fogadjuk el az
oroszok ajánlatát: ő k eljöttek ma dé lelő tt a parlamentbe, most
rajtunk a sor, hogy visszaadjuk látogatásukat é s aláírjuk az
okmányokat a magyarországi csapatkivonásró l.”
Egy búcsúcsó k, egy ölelé s, é s mielő tt becsukta az ajtó t, a
fü lembe súgta: „Ha megteheted, maradj itt é jszakára. Ki
tudja!… ”
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Hosszú beszé lgeté s után é jfé l felé eloltottam a lámpát. A
pesti rádió azt a hírt közölte, hogy a csapatkivonásró l szó ló
tárgyalások a legkedvező bb kilátásokkal indultak. A szovjet
hadseregnek három hé t, legfeljebb ké t hó nap alatt kellene
elhagynia az országot.
Reggel öt ó ra felé – ahogy Indro Montanelli írja „Magyarország 1956” című könyvé ben – baljó s állandó dü börgé s hallatszott, mint a lavinaomlásé . A Kossuth Rádió ezután Nagy
Imre ké tsé gbeesett ü zeneté t közvetítette a szabad világba…
Mit tegyek? A pár telefonhívás nem hagy ké tsé get: Malé ter
Pál é s a kü ldöttsé g sorsáró l semmit nem lehet tudni, az biztos, hogy nem té rtek vissza a szovjet támaszpontró l. Judit é s
Mária rettenetesen aggó dnak, é n pedig tanácstalan vagyok.
De a meggyő ző dé sem, hogy Malé ter felesé ge nem maradhat
egydü l otthonában, ha az oroszok ágyúzzák Budapestet é s
tankokkal jöttek vissza vé getvetni a magyar forradalomnak.
Eldöntöttem, hogy valamifé le diplomáciai vé dettsé get kell
találni Málé terné nek. De hol, é s hogyan? Az az igazság, hogy
a Rákosi-diktatúra nyomasztó é veiben semmifé le kapcsolatom
nem volt diplomatákkal: 1948-ban súlyosan megfizettem az
Olasz Követsé gen kifejtett működé semé rt, az Á VÓ, a titkosrendő rsé g elfogott.
Az Olasz Követsé g? Itt a megoldás! Telefonálok a követ lakására, a Donáti utcába. „Ké rem, a Nagykövet úrral szeretné k
beszé lni.” A válasz: „A követsé gen van”. Ú jabb telefon Franco
követnek, aki rögtön megé rti a helyzetet, de meg kell ké rdeznie Ró mát, a Kü lü gyminiszté riumot. Várnunk kell vagy fé l ó rát.
Közben a rettentő harci zaj felhallatszik a dombokig. L átni,
hogy é g a város. Igazi háború ez. Ú jra hívom a Követsé g számát. A válasz rövid é s nagyon kedves: „Malé terné asszonyt
szívesen látják a rezidencián. Várják!”
De mivel lehet eljutni a Donáti utcába? Rögtön hívjuk Pá linká s-Pallavicini Antal ő rnagyot (a híres olasz-magyar ő rgró fcsalád tagját), aki kiszabadította Mindszenty bíborost az Á VÓ
fogságábó l é s Malé ter barátja volt. Alig fé ló rai várakozás után
megé rkezik az ő rnagy egy katonai jeep-pel. Á tmegyü nk Budán, az Alagúton, a Lánchídnál már ott állnak az orosz tankok.
Mé g öt perc é s megé rkezü nk a követ házához. Malé ter Judit
túl van minden veszé lyen, az Olasz Köztársaság vé delme
alatt. Hála Istennek é s az olasz barátoknak.
Judit egy hó napig maradt a követsé gen. Malé ter Pált é s
Pálinkás-Pallavicini ő rnagyot halálra íté lté k é s kivé gezté k.
Bü szke vagyok, hogy – mint hazám milánó i fő konzuljának –
elfogadták javaslatomat é s megbíztak, hogy a Magyar Köztársaság elnöké nek nevé ben magas kitü nteté st adjak át Indro
Montanelli újságíró nak fooradalmunkró l írt tudó sításaié rt.
Nos, ez az é n törté netem 1956-ró l. Megtisztelteté s, ha
megörökítik.
Gyapay Dénes (Ph 47)

Ü zenet a fiatalokhoz
Az idő elszáll, mint a felhő k,
S máris ti lesztek öregek,
Gondoltatok-e vajjon arra,
Hogy akkor ki tisztel titeket?

Ő k haltak meg a Don-kanyarban,

Szívemnek kedves fiatalok,
Szebb jövő t álmodó gyerekek,
Hálás lé lekkel é s ő szinté n
Tiszteljé tek az öregeket!

Gyermekek, ti voltatok árvák,
Mé gis Ember lett belő letek,
A Szü lő k Nagyszü lő kké váltak,
Szeressé tek az öregeket!

S fagytak meg szovjet földeken,
Sírtak az Anyák, Felesé gek,
Á rvákat neveltek özvegyen.

Ő k adtak é ltet a romoknak,

Hajuk fehé r lett, arcuk ráncos,
Felé pítetté k a hidakat,
Válluk meggörnyedt, fáj a lábuk,
É hesen, fázó n, nyomorultan Ti vagytok az Ő remé nysé gü k,
Megrengetté k a zsarnokokat. Bü szkesé gü k, jövő jü k, álmuk.
Dolgoztak sokszor é jszakákig,
Otthon s a gyárakban görnyedezve,
Vigyázzatok, mint drága kincsre
A mé g é lő szent öregekre!
Budapest, 2002. március 4.
Dr. Nedeczky György (Bp 36)
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Gondolatok az ún. „könnyű egyházzené rő l”
A BDSZ Almanach 2004-ben (109–125. lapokon) olvashattuk
Jáki Sándor Teodó z OSB (Ph 47) diá ktá rsunknak–taná runknak (az ifjabbakná l mindkettő igaz lehet) – taná rkollégá ja, Jakab Gábor kérdéseire adott vá laszokként fogalmazva – élete
folyá sá t, különlegesen értékes csá ngó útjait, folkló r munká já t,
gondolatait, véleményét. (Hivatkozá saim erre a cikkre vonatkoznak, lapszá mmal.) – Teodó z atya véleménye főleg az egyhá zi zene, ill. a népének vonatkozá sá ban figyelemre méltó ,
hiszen szakmá ja – bencés szerzetespapi hivatá sá n túl – az
egyhá zzene. Abban azonban, ami az ún. egyhá zi könnyű zenét
illeti, előbbre lehet, sőt kell is – szerintem – lépnünk.
Bizony, illő é s igazságos, mé ltó é s ü dvössé ges nagyonnagyon sajnálatosnak tartanunk, hogy a – fő leg városi, de a
falusi – katolikusok (sem ifjak, sem id ő sek-öregek) túlnyomó
többsé ge nem ismeri (honnan is ismern é ?), ezé rt nem szeretheti, nem is é nekelheti a harmincezernyi ő si magyar né pé nek
né hányát sem. Elmennek, eljárnak – ha eljárnak – a templomba, de ott legtöbbször é leté rzé sü ktő l távol álló , tő lü k nagyon
idegen, mé g jó , ha egyé bké nt művé szi zené t, é neket hallanak.
Észre kell azonban vennünk – Ady Endre (Kis, karácsonyi
é nek, Halmos Lá szló kó rusa) szavával – kínzó vágyukat:
Szeretném az Istent
Nagyosan dicsé rni,
De még kicsi fiú vagyok,
Csak most kezdek é lni.
Istendicsé retre
Mégiscsak kiállok…
„Istendicsé retre mé giscsak kiállok”! – Mielő tt folytatnám,
hangsúlyoznom kell, hogy amit folkló r-nak mondunk, az nem
csak a múltban, de a jelenben, ső t a jövő ben is lé tezik, é l,
működik. Semmi sem indokolja, hogy csak a m últat fogadjuk
el. Igenis lé tezik kortárs né pművé szet, kortárs folkló r. S hogy
bennü k mi az igazi é rté k, azt persze, az idő mutatja majd meg.
Az Ady-versre gondolva é szre kell vennü nk, hogy ő k is né p,
így ró luk is szó l Ratzinger bíborosnak a magyar pü spökökhöz
inté zett mondata: „A né pi vallásosságot – megtisztítva ferde
kinövé seitő l – meg kell ő rizni, (… ), a helyesen gyakorolt né pi
vallásosság egysé get teremt, míg a túlé rté kelt intellektuális
vallásosság polarizál, megosztottságot hoz lé tre.” (124. lap)
Igazolja megállapításomat – sokunk megállapítását – az is,
hogy nagyon nagy élmény megtapasztalni, ha a – fő leg ifjúsággal, de idő sekkel is – dugulásig teli templomban megszó lal
a gitár~kithara (egyé bké nt ez a hangszer, sok rokonával, hozzávető legesen né hány ezer é vvel idő sebb magasban tró noló
orgona-öccsé né l), akkor ugyanúgy, mint a né pi „diktáláskor”
(idé zem a 118. lapró l): „3. a jelenlé vő k ezt fülükkel hallják é s
megvilágosodik az agyukban, – 4. leszáll szívükbe, ott felforró sodik é s nagy-boldogan kiéneklik” lelkü k imáját, pé ldául
(Sillye Jenő dala):
… Kicsi vagyok é n, mé gsem fé lek é n,
Semmi baj nem lehet, mert engem J é zus szeret… ;
vagy (Sillye Jenő dala):
Te vagy az Ú t, az Igazság, Te vagy az É let.
Hozzád megyek, áldom Neved, Á ltalad é lek.
Megszabadítottál! Kenyeret s bort adtál!
Tested é s vé red táplál, hűsé ged é ltet! … Allelúja!!!!!… ;
meg (Deá k Gá bor dala):
Á ldásoddal megyü nk, megyü nk innen el,
Né ked é nekelü nk boldog é neket.
Te vagy mindig velü nk, ha útra kelü nk,
Ő rizd é letü nk minden nap!… .
Nem tudom, akik ezt az igé nyt – a szolgálati papságnak, a
tudománynak, a zenei műveltsé gnek tekinté lyé re hivatkozva –
a priori (eleve) elíté lik, valamikor is a posteriori né zté k, vagyis
megtapasztaltá k-e? Hallották-e, látták-e a sok fiatalembert,
leányt, idő s né nit, bácsit, amint az é ppen hallott dalokat dúdolgatják, é nekelgetik? Ahogyan zeng az egé sz templom, hogy
né ha beremegnek az ablakok is? S hogy ut ána, az utcán, míly
örömmel beszé lgetik meg egymással lelki é lmé nyü ket?
Mert való ban magukkal viszik, ki az utcára, napi é letü kbe a
dalt: dallamot é s szövegé t együ tt, ugyanúgy, ahogyan annak-
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idejé n mi is magunkkal vittü k (persze latinul, „gregoriánul”):
„Ezt a csodát tette Jé zus legelő ször tanítványai elő tt!” – (Bort
adott nekik! [A kánai menyegző n; ré szlet a Vízkereszt utáni
2. vasárnapi mise communió jábó l])
Bizony, erre a jelensé gre is é rvé nyesek, nagyon igazak, é s
Ratzinger bíboros 2001-bő l imé nt idé zett mondásán túlmutatnak a Szentatya szavai (124. lap): „A lelkipásztoroknak a
né pi jámborságot becsü lniü k é s támogatniuk kell, s meg is
kell újítani úgy, mint Isten né pe bölcsessé gé nek sajátos
kifejező dé sé t.” (Az egyhá z Euró pá ban – apostoli buzdítá s,
2003 – 79. pont)
„Meg kell újítani úgy, mint Isten né pe bölcsessé gé nek
sajátos kifejező dé sé t” – ismé tlem, hangsúlyozom. Isten né pe
bölcsessé ge, mint ahogyan Istennek magának a bölcsessé ge sem, nem korlátozható senki é s semmi által a (ré g)múltra. Semmivel nem lehet ezt a megszorítást indokolni!
(Vö.: A Lé lek ott é s akkor fú, ahol-amikor akar.) Hogy mennyire így van, ehhez hadd idé zzem a Magyar nyelv értelmező
kéziszó tá ra (Akadé miai Kiadó , 1972): szó cikké nek ré szleté t:
„megújít ts ige 1. Vminek az anyagát újjal, frissel cseréli ki.
(… ) 2. Vminek az é rvé nyessé gé t meghosszabbítja (… )”
Jogosnak é rzem, hogy mindezt itt elmondjam, hogy ebb é li
gondolataimat kifejtsem, mert egyr é szt – bár zené sz nem
vagyok – rendszeresen kamaramuzsikálok magam is otthon,
másré szt – kissé tré fásan, diákosan kifejezve magam – felté tlenü l igazam van, hiszen Teodó z atya osztálytársamnál tizenegy nappal idő sebb vagyok.
Szeretettel (az aláírás Clemens Non Papa zeneszerző nevé nek mintájára):
Nem Pá pa – de Papa, ső t nagyPapa – Elődus
[Könyves Tó th Ká lmá n (Ph 47)]

Mit szólsz Dávid, ha ezt elolvasod?
Berhidán törté nt, a Magyar Költé szet Napján, 2004. április 14é n. Fé rjem, Boksay György (Ph 47) „Párbaj a Balaton jegé n”
c. köteté nek 25. ü nnepé lyes bemutató jára gyü lekeztü nk a közsé g szé psé ges kultúrházában. Zené vel, dallal, ő szinte szó val.
– Mé ltó a helyszín a gondolat, a közlé s művé szeté nek megjeleníté sé hez! – állapítottuk meg hű barátaimmal, a közreműködő szemé lyekkel: Sz. Csordá s É vá val (pró za), Veresné Petrőcz Má riá val (é nek), Berzevici Zoltá nnal (gitár) é s most
másodjára dr. Rednik Andrá s (Ph 60) fő orvossal, fé rjem (é s
sokak) pannonhalmi diáktársával. A fé lkörben ü lő hallgató ság
soraiban 6– 7 cigánygyereket is láttam, tízé vestő l kamaszig.
Ilyen bemutató nk mé g nem volt! Ö rü ltü nk az ifjúságnak.
Az ü nnepsé g felé né l a legkisebb gyermek szemmel l átható an egyre nyugtalanabbá vált. Halk nevetgé lé se, mosolygása
egyé rtelművé tette: ő nem bírja csendben tovább. Társai megvető en é s szé gyenkezve csó válták fejü ket.
Csordás É va tapintatosan megállt a felolvasásban é s biztatta a fiút, hogy nyugodtan menjen ki a folyosó ra. Meg is
tette, é s a közönsé g látható an megkönnyebbü lt.
Rednik doktor odasúgta: – É vike, é n venné k egy könyvet
ennek a fiúnak! Mire é n: – Jó , de felezzü k meg az árát! – Ez a
kis pé nz csak úgy jött… – é s tiltakozásul András a fejé t rázta.
Ö rü ltü nk, hogy az áttetsző ü vegen át láttuk a fiú mozgását:
kint hallgatta Stulhof Sebestyé nnek, a Tihanyban nyugvó faragó mesternek tragikus-szé p törté neté t.
A műsor után behívtuk a cigánygyereket, é s Rednik doktor,
mint jó gyó gyító , többek döbbent tekinteté re megszó lította é s
megajándé kozta a fiút. Ké rdezte nevé t, é n pedig biztattam,
hogy vigyázzon a könyvre é s olvasson fel belő le másoknak is.
A kis roma feszesen, megzavarodottan állt a körben, de felfogta a törté né sek lé nyegé t. Kezé ben szorongatta a vé dő köté sbe burkolt kötetet. Könyvet mé g soha, senkitő l nem kapott!
– É n elteszem ezt emlé kbe! – hihető en hangzott. Majd felné zett az általam hozott ké t tabló ra, Boksay György fé nyké peire:
– Té nyleg az a bácsi írta ezt a szé p könyvet? Bó lintásunkra
egy felnő tt komolyságával reagált: – Isten nyugosztalja!
Ké ső bb megtudtuk, D. Dá vid magatartás-zavara miatt nem
tanulhat együ tt osztálytársaival. Magántanuló . Á m veleszü letett, termé szetes intelligenciáját környezete ismeri.
É s a lelké t?
Boksay Györgyné (Ptl) ny. tanító
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Freskók é s találkozó Esztergomban

Somogy megyei szervezet

A volt esztergomi bencé s gimnázium (Fő apát utca 1.) lé pcső házában lé vő restaurált freskó k ü nnepé lyes átadására öregdiáktalálkozó kereté ben, 2004. június 12-é n kerü lt sor.
Az átadás alkalmábó l prof. dr. Prokopp Má ria művé szettörté né sz tartott elő adást. Ez alkalommal nyújtottuk át a 60 é s
65 é ve é rettsé gizett diáktársainknak a Bencé s Diákszövetsé g
emlé klapját.
A találkozó n a diáktársak megemlé keztek a tudó s tanár,
cserké szvezető é s ifjúsági lelkipásztor, dr. Mattyasovszky
Kassziá n OSB (Eg 1897) gimnáziumi igazgató szü leté sé nek
125. é vforduló járó l, valamint a tiszteleté re – az 1935-ben
tragikus körü lmé nyek között bekövetkezett halálának 3. é s
munkásságának oly fontos ré szé t kitevő esztergomi cserké szcsapat megalakulásának 25. é vforduló ja alkalmábó l a gimnázium Kossuth Lajos utcai homlokzat án az inté zet diákjainak,
ré gi diákoknak, tisztelő inek jelenlé té ben – g. Fekete Géza
szobrászművé sz által ké szített nagymé retű bronz dombormű
átadásáró l. [Erre a megemlé kezé sre az Almanach 2005-ben
visszaté rü nk. – A szerk.]
A rendezvé ny után lehető sé g nyílt közös ebé dre Párkányban a Szent Fló rián-é tteremben (Szé chenyi út 6/a, a párkányi
hídtó l mintegy 500 mé terre). Akik eljöttek, családtagjaikkal
együ tt, a gimnáziumtó l kb. 45 perces sé tával é rtü nk el oda.
Mind a sé tát, mind az ebé det kellemes beszé lgeté ssel fűszereztü k.

1. A 2004. é v első találkozó ját március 21-é n tartottuk Sió fokon. Az eső s idő ellené re már 10 ó ra tájban gyü lekeztek az
öregdiákok a belvárosi plé bánia elő tt. A szentmisé t volt diáktársunk, Má rfi Gyula (Ph 62) veszpré mi é rsek úr celebrálta.
Ezután a plé bánia alagsori közössé gi termé ben a ké t fő szervező , Meggyes Gá bor (Ph 60) é s dr. Ruff Fló riá n (Ph 81)
házigazdák köszöntötté k a megjelenteket, majd ízes ebé d
következett, melyet zamatos somogyi borokkal öblítettü nk le.
A hangulat é s a jó kedv az ebé d folyamán emelkedett.
Az ebé d után Wirth Já nos, Ripszá m Já nos (Gy 76) é s
Putyora Gá bor (Gy 98) elő adásait (Gáboré : BDSZ Almanach
2004) hallgathattuk meg. Az elő adásokat hosszas beszé lgeté s
é s eszmecsere követte. A szomszé dos megyé kbő l é rkezett
diáktársak regionális jelleget kölcsönöztek az összejövetelnek.
Vendé geink voltak (abc sorrend né lkü l; csak a BDSZ-tag
diáktársak iskoláját é s é rettsé gi é vé t tudjuk feltü ntetni):

Szoleczky Ferenc (Eg 46)

Dr. Boromisza Tibor (Eg 45)

Szórakoz(tat)ás
Mondd meg, hogyan töltöd a szabadidő det, s megmondom, ki
vagy! Jó esetben a nap né hány ó rája alkalmat ad vágyaink é s
lehető sé geink szemé lyü nkbő l fakadó , szabad megvaló sítására, azaz „szabad” idő .
Ő seink mé g nem ismerté k a szabadidő fogalmát. Az é lelem
megszerzé se, a maguk é s családjuk, valamint a horda lé té nek
biztosítása kötötte le é ber idejü ket. Földművelő apáink napjait
a szántás-veté s-betakarítás törvé nyszerűsé gei uralták. Az ipari forradalom hajnalán a munkaidő mé g napi tizenné gy-tizenhat ó rát tett ki. E szigorú idő beosztást legfeljebb a Mindenható nak szánt, megszentelt nap lazította fel kissé .
A felvilágosodást követő szellemi é s társadalmi változások
során a pihenő idő biztosítása a feltörekvő osztályok egyik
alapvető követelé sé vé vált. A háromszor nyolc ó ra jelszavát
skandálva, fé nyes szellő k fújta lobogó k alatt hatalmas tömegek vonultak Euró pa utcáira. A heti munkaidő a 19. század
ó ta fokozatosan zsugorodik. Franciaorsz ágban jelenleg a harmincöt ó rás munkahé t bevezeté se van napirenden. Ké rdé s,
hogy az így felszabaduló idő é rtelmes eltölté sé re fel vagyunke ké szü lve. Sokan szabadidejü k nagy ré szé t is kenyé rkereső
munkával töltik. Többnyire ké nyszerűsé gbő l. Mások ezt az idő t
művelő dé sre, tanulásra fordítják. Az emberek szabadidejü kben barátkoznak, ápolják családi kapcsolataikat, hité letü ket.
A szabadidő ugyanakkor csábító alkalom is. Az é letet uralni
vágyó szó rakoztató ipar egyre kifinomultabb eszközökkel köti
le az emberek idejé t, von el akár napi három-né gy ó rát is. A
legmodernebb technika áll rendelkezé sü kre azoknak a láthatatlan hatalmaknak, amelyek az emberek gondolkod ását e
szabadidő ipar segítsé gé vel befolyásolják.
Az emberisé g a modern társadalmakban kivívta magának a
szabadidő jogát, de mé g nem tanulta meg a szabadidő eltölté sé nek emberi, szemé lyes, é rté kes mó djait. „Szó rakozik”, pontosabban szó rakoztatják. A tömegember a tömegszó rakoztatás alanya, áldozata, a szabadidő t nem betölti, hanem „eltölti”,
nem használja fel alkotó mó don, inkább csak megtörté nik
vele. Nem csupán munkaideje, de keservesen kivívott szabad
ó rái is idegen törvé nyeknek engedelmeskednek.
Szerencsé re egyre többen vannak, akik újra birtokba veszik
szabad ó ráikat. Ö römü ket lelik abban, hogy gazdagabbá, é rté kesebbé tehetik önmaguk, családjuk, egyházi é s civil közössé geik é leté t. – (Utá nközlés az Ú j Ember 04.02.01-i szá má bó l)
Dr. Tringer Lá szló (Ph 57) pszichiáter

Dr. Márfi Gyula (Ph 62) é rsek, Zinauer Sándor, Szalai Bé la (Ph 58), dr. Né meth
Szilárd (Ph 81), Endrő di István (Ph 63), dr. Könyves Tó th Kálmán (Ph 47) é s
Könyves Tó th Kálmánné , dr. Szelestei Tamás (Ptl), Mü ller Imre (Ph 60) é s Mü ller
Imré né , Tó th Ambrus (Ph 88) é s Tó thné Soltra Csilla, dr. Antal László (Ph 73),
Leitner Jenő (Gy 41) é s Leitnerné dr. Kovács Erzsé bet, Wirth János, Polgár
Ró bert, Fábián Sándor, Kovács Pé ter (Gy 80), Kovács György, Benkő Zoltán
(Gy 84), dr. Benkő András (Gy 86), Buzás Antal (Ph 64), Lehner Ferenc, Kovács
László (Gy 81), Megyeri Sándorné (Ph 72 é desanyja), Dakos László , dr. Varga
Lajos (Ph 54), dr. Bizse László (Ph 86) é s Bizse László né , Varga Gyula
(Gy? Ph? 77), Láng András (Gy 67), dr. Ruff Fló rián (Ph 81), Meggyes Gábor
(Ph 60) é s Meggyes Gáborné , lányuk Noé mi é s unokájuk, Giegler András
(Ph 91), Vincze Jó zsef, Kálmán István, Bánáti Mikló s, Schell Tamás (Ph 02),
Putyora Gábor (Gy 98), Putyora Tibor (Gábor öccse, piarista diák), Magyarosi
Gyula, Ripszám János (Gy 76), Bálint Bé la (Gy 92), Isó Károly, Bischof Pé ter
(Ph 75), Varga László (Gy 66)

2. Somogyvári találkozó nkra július 3-án, napsugaras, kellemesen meleg nyári idő ben közel harmincan gyűltü nk össze. A
Kupaváron, a romoknál Ungvá rszky Imre atya, helyi plé bános
é s bencé s diáktársak celebrálták a szentmisé t.
Dé lben az árnyas fákkal ölelt Kiskupa é tteremben költöttü k
el az ebé det, majd a teraszon Gereben Ferenc (Ph 60) professzor úr, diáktársunk elő adását hallgattuk meg a magyarok
nemzettudatáró l. Az é rdekes elő adásbó l megtudtuk, hogy a
környező országokban é lő magyarok közü l az olvasott irodalmi művek alapján Erdé lyben é s a felvidé ken a legerő sebb a
kötő dé s. Mi, az anyaországban é lő k, nem tulajdonítunk kü lönösebben jelentő sé get magyarságunknak.
Az elő adást követő en a Szé chenyi-kasté lyt tekintettü k meg
Mó ring Jó zsef Attila polgármester úr vezeté sé vel, majd a Kupaváron a feltárásró l é s a további tervekrő l beszé lt a telepü lé s
első embere. Elhangzott, hogy a jő vő é vi Szt. László -jubileum
úgy lenne teljes – a jelenlevő k megfogalmazásában – , ha bencé s jelenlé t erő sítené az ü nnepet.
E gondolatokkal zártuk ké ső dé lután a találkozó t.
3. 2004 július 8-án 18 ó rakor Bencé s Nap volt a kaposszentjakabi bencé s apátsági romkertben. Az 1061-ben alapított
apátságot 2002. augusztus 20-án Ambrus atya é s a polgá rmester adta át felújítva a városnak. Csodaszé p lett a romkert,
kilátó t is é pítettek, valamint van egy klassz bográcsolási hely
is (nemré g egy kis társasággal kipró báltuk).
A programban volt: Pannonhalma dr. Rados Tamá s OSB
szemével (fotó anyag a pannonhalmi gimnázium kortörté neti
é rté kű gyűjtemé nyé bő l) é s dr. Cs. Varga Istvá n (Gy 64) diáktársunk könyvbemutató ja: Rokonföldön – szellemi utazá s Erdélyben és Csá ngó földön. Beszélgetés a szerzővel és Já ki
Teodó z OSB (Ph 47) bencés taná r úrral. A könyveket a helyszínen a Szent István katolikus könyvesbolt árusította.
4. Szeretné nk egy koraő szi találkozó t, „szeptember vé gé n” –
az idő pont alapján akár irodalmi is lehet – rendezni. Jó lenne
valakit irodalmi té mában megnyerni (Richárd Atyát?). Van
alkotó ház é s konyha, ahol egy jó bogrács alapját megteremthetné nk. Ha találnánk egy művé szt is, akinek a ké peit,
alkotásait ki lehetne állítani, az mé g több embert vonzhatna.

Mindenkit szeretettel várunk családostul a következő alkalmakra!
Tó th Ambrus (Ph 88)
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Együtt örvendünk é s gratulálunk!
Legutó bbi hírlevelü nk nyomdába adása ó ta a következő diáktársak megtisztelteté sé rő l szereztü nk tudomást:
Dr. Oloffson Placid OSB (Bp 33) atya 2004.06.18-án ü nnepelte pappá szentelé sé nek 65 é ves é vforduló ját: vasmisé s
lett! Vasmisé jé t az é vforduló napján Pannonhalmán, rá ké t
napra, vasárnap, szolgálati helyé n, a Szent Imre templomban, majd Ró mában is bemutatta.
Szalai Béla (Ph 58) barátunknak (aki „mellé kesen” a BDSZ fő titkára), az esztergomi Mária Valé ria híd újjáé píté se ny. miniszteri biztosának a magyarországi közúti közlekedé s
infrastruktúrája megvaló sításához nyújtott több é vtizedes
tervező i, háló zatfejlesztő i, közlekedé sbiztonsággal kapcsolatos szabályozási tevé kenysé gé é rt é s a Nemzetközi
Ú tü gyi Világszervezetben ellátott ké pviseleté é rt a Magyar
Köztársaság Elnöke a Magyar Köztá rsasá gi É rdemrend
Tisztikeresztjét adományozta.
Czigá ny György (Gy 48) diáktársunk, költő , író , zongoraművé sz, televízió s é s rádió s ismeretterjesztő , affé le „ezredforduló s polihisztor” a Szent István Könyvhé ten a Stephanus Alapítvány é s a Szent István Társulat rangos irodalmi
elismeré sé ben, a Stephanus-díjban ré szesü lt.
Szeghalmi Elemér (Bp 47) diáktársunk „csak” 75 é ves. Az Ú j
Ember 2004. június 20-i számában kedves gondolatokkal
mé ltatta Tó th Sá ndor „A megtartó irodalom szolgálatában”
címmel „öreg” munkatársát.
Isten á ldá sa kísérje tová bbi életeteket, munká tokat is!
A BDSZ elnöksége

Kedves Pápai Bencé s Ö regdiákok!
(Olvasd el, körlevél helyett!)
Kedves Barátaim!
Az idé n június 20-án tartottuk az öregdiákok összejövetelé t a
pápai volt bencé s gimnáziumban. A tavalyi 11 fő s ré szvé tellel
szemben az idé n 25 fő volt jelen, amit mindannyian örömmel
regisztráltunk.
A találkozó számunkra legfontosabb ré sztvevő je Koczor
Lá szló volt, aki gimnáziumunkban 1934-ben é rettsé gizett. Ő
tehát – sajnálatos mó don az osztályukbó l egyedü l – tartotta a
70 é ves jubileumát. Mind ő t, mind kedves felesé gé t nagy szeretettel fogadtuk, s gratuláltunk frissessé gü khöz, fiatalos megjelené sü khöz.
Bősze Béla barátunk ugyancsak megtisztelte az összejövetelt – tavaly ő volt a doyen – , most viszont az é rettsé gijü k 65
é ves jubileumát ü nnepelté k. Ugyanezen osztálybó l dr. Vattay
Gyula ny. sebé szfő orvos, Vattay Laci bátyja szinté n megjelent. Ezzel nem fogytunk ki a jubileumokb ó l: az 1944-ben
é rettsé gizettek a 60 é ves találkozó jukat tartották, s az
osztályukbó l Doroszlay Bélá t, Gá ti Lacit (ő tavaly is eljött),
Molná r Misit (kedves felesé gé vel együ tt) é s dr. Németh Lacit
köszönthettü k.
Paksi Pista az idé n is kü lönfé le figyelmessé gekkel kedveskedett: a bencé s templombó l három színes felvé telt kaptunk
(egyiken a fekete Krisztus is látható a mellé koltár mellett,
boldogult dr. Orbá n Dezső osztályfő nökü nk misé zett ott mindíg, s mi ministráltunk). Ugyancsak ő hozta a Pápa é s vidé ke
törté neté rő l a Pápai Jó kai Mó r Városi Könyvtár kiadásában
idő szakosan megjelenő LAPOK-bó l azokat a pé ldányokat,
amelyek é rté kes tájé koztatást adnak a város múltjáró l (a fehé r
barátok templomkriptájáró l, a valamikori, rettenthetetlen pápai
ejtő ernyő sök parancsnoka, vitéz Szügyi Zoltá n vezé rezredes
egy 1945-ben kelt memorandumáró l, a marcaltő i ré gi – 1945
után elpusztult – Esterházy-várkasté lyró l). Hálás szívvel vettü k
tő le az ajándé kokat, amik valamikori gimnazista l é tü nk városának, környé ké nek múltját ré szletezik, de a jelenrő l is dokumentumot szolgáltatnak: arró l, hogy a város kulturális é lete
ismé t virágzik, pezseg, nem hiába hívták a várost a Dunántúl
Athé njé nek.
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Balogh Laci az elhunyt diáktársakró l emlé kezett meg, szavai
után „ Üdvözlé gy Máriát” mondtunk. Ő vetette fel, hogy a találkozó inkon nincs közös ré szvé telü nkkel tartott szentmise. Ennek okait tisztáztuk: a fő ok a paphiány, fő leg vasárnap. Erre
is tekintettel a jövő é vi találkozó t szombati napon tartjuk,
szándé kunk szerint a bencé s templomban kezdjü k, s utána
megyü nk át a gimnáziumba. A szervezé st a pápai diáktársak:
Gá ti Laci, Balá zs Laci, Paksi Pista vállalták. A szervező k
tájé koztatására mondom el, hogy Pintér Ambrus atyával
(gimnáziumi tanár) találkoztam Pannonhalmán. Ő is pápai
diák volt, már az államosított gimnáziumban. Jelezte, hogy
szándé kában áll egyszer eljönni a pápai találkozó ra.
Sajnos, a jelenlé ti íven a ré sztvevő k nem tü ntetté k fel a
címü ket, telefonjukat; ez ü gyben a nyomozást megkezdtü k.
Sajnálatos halálhírekrő l kaptunk é rtesíté st: Mayer Laci
(Pp 44) a közelmúltban hunyt el. Polgá r Jó ska (Pp 43) osztálytársunk tavaly halt meg, de menyé tő l csak az idé n kaptam
é rtesíté st a szomorú esetrő l. Nyugodjanak bé ké ben!
Osztályunkró l né hány hír: Turner Feri é s Virá g Laci elő zetesen kimentetté k magukat; megjelent viszont Dekovics Sanyi,
akinek a szívé n nemré g hajtottak vé gre by-pass műté tet.
Ö rü ltü nk a felé pü lé sé nek. Nemes Béla ismé t vállalta a jövő é vi
közös ebé d megszervezé sé t, amit köszönü nk.
Né hány kulturális, ré szben a pápai bencé s öregdiákokat is
é rintő hír:
– Tavaly ő sszel jelent meg „A DUNA-MEDENCE – TEGNAP,
MA – HOLNAP; Prof. Dr. Varga Jó zsef (1923-1998) pápai
diák, recski rab, bé csi professzor” c. könyv a Pápai Jó kai Mó r
Városi Könyvtár gondozásában. A könyv első ré sze Varga Jó zsef (Pp 42) é letrajzi adatait é s tudományos munkásságának
ismerteté sé t tartalmazza, a második ré sz e munkákbó l közöl
válogatott szemelvé nyeket. A kis pé ldányszámbó l a java ré sz
már elfogyott. Jó ska barátunk 1942-ben é rettsé gizett, é s sok
szenvedé sen ment keresztü l. R.i.p.!
– Ez é v június 3-án tartotta Pápán dr. Hauber Ká roly a
„Tü rrös fü zetek 2.” c. könyv bemutató ját (szerk.: Gruber Marianna – dr. Hauber Ká roly – Vékony Judit). A sorozat szé p kezdemé nyezé s, a gimnázium volt tanárait mutatják be. (A Tü rrös
fü zetek 1.-ben Mayer Pista bátyánk szerepelt.) A most megjelent 2. sz. könyvben Kelemen Krizosztom fő apát é s dr. Szalay Jeromos fő iskolai tanár, párizsi fő lelké sz é letútja olvasható . A gimnázium – figyelmessé gbő l – a könyvet június 20-án,
találkozó nkon az aulában kiállította, abbó l az öregdiákok közü l
többen vásároltak. A pé ldányok a gimnáziumban kapható k, ill.
megrendelhető k.
– Nem bencé s, de katolikus vonatkozású hír, hogy „Budai
Atlantisz” címmel megjelent a volt Budai Szent Imre Koll é gium
(1900-1948) é s az utána az é pü letben működő állami egyetemi diákotthon törté neté t bemutató könyv. Kiadó a Budapesti
Műszaki é s Gazdaságtudományi Egyetem Baross Gábor
Kollé giuma é s a Műegyetemi Kiadó . Bolti forgalomba nem kerü l, cseké ly nyomdai költsé ghozzájárulás mellett a Kollé giumban (1114 Bp., Bartó k B. u. 17. /tel.:463-4158/) kaphat ó .
Jelen körlevelet postai úton nem kü ldöm szé t, mert ígé retet
kaptam dr. Könyves Tó th Kálmán (Ph 47) barátunktó l, hogy a
legközelebbi Bencé s Hírlevé lben közzé teszi. A június 20-i
összejövetelü nkön né hány diáktárs belé pé si szándé kát jelezte
a BDSZ-be, adataikat továbbítottam, megtakarítva számukra a
levelezé s fáradságát.
Azoknak, akik az é rettsé gi találkozó kon megjelennek, szívet
melengető é rzé s a volt Alma Mater é s a ré gi diáktársak
köszönté se. Ennek oka – a tradíció n túlmenő en – az, hogy
é letü nk során nyolc é ven keresztü l aligha voltunk egy közössé g tagjai úgy, hogy a szemé lyek nem változtak, a szervezeti
keret állandó maradt. Ezt a feltevé st igazolja az is, hogy a
né gy é ves gimnáziumi rendszerben a találkozó k vonzó ereje
jelentő sen kisebb.
A jövő é vi pápai találkozó nkat
2005. június 25-é n szombaton de. 11 órai kezdettel
tartjuk meg, terveink szerint a bencé s templomban celebrálandó misé vel kezdve, utána a gimnáziumban jövü nk össze.
Mindannyiatokat szeretettel várjuk!
Valete!
Dr. Harsá nyi Lá szló (Pp 43)
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Keszthely – zalai szervezet
Kedves Diáktársak!
Jó l sikerü lt a nyári Szent Benedek-ü nnepsé gü nk, mely 2004.
július 18-án Nagykanizsán a piarista kápolnában szentmisé vel
kezdő dött. Vendé glátó nk Szabó Á dá m (Gy 70) plé bános atya
volt. Velü nk ü nnepelt Ladocsy Gá spá r dr. (Gy 70) pü spök
atya, a szentbeszé det a koncelebráció s szentmisé n Bá nhegyi
Miksa OSB atya mondta. Megtisztelte ü nnepsé gü nket Szalai
Béla (Ph 58), szervezetü nk fő titkára is.
További második fé l é vi programjainkra is hívunk, ké rjü k,
rendezvé nyeinken miné l nagyobb számban jelenjetek meg.
2004. szeptember 18-19. (szombat, vasárnap): Autó buszos
kirándulás: Tokaj-Szerencs-Sárospatak. Jelentkezni július
1-ig 2000,– Ft/fő foglaló val lehet, Nagykanizsán dr. Kolonics Gyulá nál (Ph 61, mobil: 06/20/808-4789), Zalaegerszegen Major Zsoltnál (Ph 77, mobil 06/30/417-1026),
Keszthelyen Fentős Attilá nál (Gy 85, mobil: 06/30/2176443). A kirándulás várható költsé ge 8-10 000 Ft/fő , ez
tartalmazza az utazás, a szállás é s ké tszeri meleg é tkezé s
díját. Jelentkezé seket max. 50 fő ig tudunk elfogadni.
2004. október 16. (szombat) 11.00: elő adás a keszthelyi fő té ri
plé bánia hittantermé ben. Elő tte 10.00: szentmise a
Magyarok Nagyasszonya templomban (fő té ri templom).
Elő adó nk: Dr. Oloffson Placid OSB (Bp 33).
2004. november 14. (vasárnap) 10.00: Bencé s szentmise
Zalaegerszegen, a ferences Szent Márton templomban
(Rákó czi u. 66.).
A sörözé sek idő pontja: minden hónap első hé tfő jé n 18 óra
Keszthelyen, a Margaré ta É tteremben.
Diáktársi ü dvözlettel
Benkő Zoltá n (Gy 85) elnök

Bencé s Diákok Veszpré m Megyei
Egyesülete
DÍSZELegtünk – 2004. június 20. vasárnap
Veszpré mi barátaink meghívására nem elő ször vettem ré szt a
tavasz vé gé n, nyár elejé n tartott, immár hagyományos egé sznapos öszejövetelü kön. Az alapgondolat nagyszerű – ezé rt
más szervezeteinknek is ő szinté n ajánlható – ré szint azé rt,
mert a program családos (egyfajta „házas hé tvé ge”), ré szint
pedig azé rt, mert a mesteri szervezé s ré vé n a lé lek, a szellem
é s a test egyaránt úgy kap táplálé kot, hogy mindegyikben
öröm ré szesü lni é s ké ső bb öröm rájuk visszagondolni.
A nagyszerű összehangoltság annak tudható be, hogy szinte minden egyetlen szemé lyre é pü l. Dr. Varga Ottó (Ph 69)
diáktársunk az, aki kigondolja, elő ké szíti, megszervezi, lebonyolítja, aki gondoskodik a helyszínrő l, a szentmise celebráló járó l, (szü ksé g eseté n, amint most is) annak segé deszközeirő l, egy vagy több nívó s ismeretgazdagodás elő adó inak meghívásáró l, a közös ebé d nyersanyagainak beszerzé sé rő l, ső t
elké szíté sé rő l (!) is.
Mindez nagyon jó nekü nk, akik önfeledt é lvező i vagyunk
csupán a pompás együ ttlé tnek, de bizonyára ó riási teher Ottó
barátunk vállán, aki úgy elké nyeztette ezt a kis közössé get,
hogy alig akad valaki, aki fölajánlaná neki segítsé gé t. Így
törté nt ez idé n is, amikor a találkozó helyszíne TAPOLCA volt
é s a városhoz tartozó szomszé d telepü lé s, DÍSZEL.
Maradandó é lmé nyt nyújtott már a gyü lekezé s is a hó nap
elejé n fölavatott Trianon-emlé kműné l. Szívet szorító , de egyben gyönyörködtető a kompozíció : né gy, zsámoly-magasságú
szegmensben ü veglapkákkal lefedett 16-16 té gelyben látható
a nagy haza 63 vármegyé jé nek é s Fiumé nak földjé bő l egyegy maré knyi. Az emlé kmű közepé re egykori tanítványom,
Tihanyi Zoltá n é pítő mé rnök-tervező közös sisakkal lezárt né gy
karcsú oszlopot álmodott. A nyitott tornyocskában egy 35 kgos szé p hangú harang lakik. Meg is szó lal minden dé lután fé l
öt ó rakor. A szomorú é s szé gyenletes diktátum aláírásának
idő pontjában elsírja a „városnak é s világnak”, hogy 1920.
június 4-é n Muhinál é s Mohácsnál sokszorta nagyobb tragé dia
szakadt árva nemzetü nkre.
Kis ü nnepsé g kereté ben dr. Kővá ry Gyuri (Ph 69) tolmácsolásában meghallgattuk a tervező cikké t, utána dr. Bartalis Imre
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barátunk elgondolkodtató emlé kbeszé dé t, gyönyörködtü nk
Varga Ottó kislányának, Gyöngyikének a megrendü lt áhítatot
csengő hangokká oldó ü de é neké ben, majd – javaslatomra –
Já ki Teodó z OSB atya (Ph 47) ott helyben megtanultatta a
fiatalabb é vjáratú diáktársakkal is a Magyar Hiszekegy-et,
amelyet mi öregek az 1948-as államosítás elő tt szinte minden
iskolai ü nnepsé gen elé nekeltü nk:
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni, örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! [Amen]
A találkozó további ré szeinek immár DÍSZEL-ben Lá zá r Jani
(Gy 70) adott otthont. Tanyájának közössé gi terme könnyedé n
befogad 50-60 embert. Itt vettü nk ré szt a vasárnapi szentmisé n. Teodó z atya jó l elő ké szítette: szöveges-kottás segé dletet
osztott ki, ami mé g ü nnepibbé tette a liturgiát. Homiliájában –
tő le megszokott mó don – „csángoló giai” ismereteinket is gyarapította. Igazi családias mise volt: Szent Benedekhez szállt
fel az é nek, de termé szetesen elhangzottak nemzetü nk imái, a
Himnusz é s a Szó zat is.
Ezután folytató dott a szellemi töltekezé s. Elő bb Somogyi
György művé szettörté né sz vetített ké pekkel kísé rt elő adását
hallgattuk meg a Balatonnal kapcsolatos k é pző művé szeti alkotásokró l, majd Szentmihá lyi Szabó Péter (Ph 63) ké sztetett
együ ttgondolkodásra közé letü nk idő szerű ké rdé seirő l.
Idő ben eddig eljutván jó té konyan megmozdultak gyomornedveink is. Nem is váratott magára a nagyszerű é s bő sé ges
ebé d. Fő fogásának – é s egyben attrakció jának – , a vaddisznó -pörköltnek a szabadté ri bogrács felő l szállongó illata már
az elő adások alatt szeré nyen bár, de ínycsiklandozó an bebelátogatott termü nkbe. Amint közelé be fé rkő ztü nk, megragadta második é rzé kszervké nt szemü nket is. É leterő s pirosságában fensé gesen ragyogott, gyönyörűsé gesen rotyogott.
A bográcsot – hosszú fakanállal a kezé ben, vajon ki más
kevergette, mint maga az alkotó . Aztán tányé rjainkra kerü lt a
párolgó gasztronó miai csoda: Ottó mesterműve. Á llítom, a
harmadik é rzé kszerv é lmé nye nem csupán betető zte, de meg
is koronázta mindazt, amit a korábbi kettő csak sejtetni
engedett. Igazi „Gesamtkunstwerk” volt; egyszó val: remeklé s!
Kedves Veszpré miek, de mindenek elő tt é s fölött: Kedves
Ottó ! Ismé telten megköszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy
Veletek lehettem. Nagyon szé p napot szerezté l, szervezté l
minden ré sztvevő nek. Kicsit szé gyelljü k is magunkat. Mé ltán,
mert minden tennivaló ezúttal is a Te nyakadba szakadt. Szé gyelljü k, hogy nem segítettü nk, de máris várjuk a jövő é vi
találkozást. Igyekszü nk majd jobban viselkedni: több beleé rző
segítő ké szsé ggel, tehát több szeretettel, tehát bencé sebben!
Faber Mikló s (Bp 48)

Vándordal
Ezt az országot
jó zanul kell szeretni,
mint hűs kezé t
favágó apánknak.

Ezt az országot
szerelmesen kell szeretni,
mint a forró földeken
kapáló lányokat.

Ezt az országot
egyszerűen kell szeretni,
mint gyermeket,
aki vé rü nkbő l való .

Ezt az országot
leborulva kell szertni,
mint a tarka temető t,
mely anyánkbó l virágzik.

Ezt az országot
megsiratva kell szeretni,
mint suttogó párunk könnyeit,
melyekkel eltemet.
Czigá ny György (Gy 48)

Bácskai szervezet
2004. szeptember 17-é n, pé nteken este immár az 5. Bajai
Bencé sdiák Halászlé evé sre kerü l sor a megszokott helyen,
ahol a szervező k szerint a halászlé é s a hangulat semmivel
sem lesz rosszabb, mint a korábbi né gy együ ttlé ten. Ré szletes
programró l é rdeklő dni é s a ré szvé telre jelentkezni lehet a
BDSZ bácskai szervezeté nek elnöké né l, Vancsura Lá szló nál
(Ph 84). Mobil telefon: 06/30/488-0470.
(Sz. B.)
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Dé lkelet-magyarországi szervezet

Budapesti szervezet

Rá kos Gyula (Ph 54) lemondott a szervezet vezeté sé rő l,
helyette, egyelő re megbízottké nt (a közeljövő ben esedé kes
választásig), Atlasz Henrik (Ph 52) diáktársunk „bonyolítja”
(mint szokás mondani, de remé ljü k, inkább egyszerűen vezeti)
a szervezet ü gyeit. A BDSZ elnöksé ge ezúton is kifejezi köszöneté t Gyula barátunknak eddigi fontos munk álkodásáé rt,
másré szt Isten áldását kívánja Henrik tevé kenysé gé re.

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

Tolna megyei szervezet
1. Elnökü nk, Antal Géza atya (Ph 66) meghívására június
12-é n a pé csváradi plé bánián bencé sdiák találkozó volt: A
gyü lekezé st követő en Te Deum a templomban, majd eb é d.
2. Legutó bbi (2004.03.09.), Szekszárdon tartott összejövetelü nk – a megelő ző súlyos hó vihar ellené re 15-en voltunk! – jó
hangulatban telt: Gé za a szokott mé ly é s é rté kes „útravaló val”
látott el bennü nket a nagyböjtre; együ ttlé tü nk é rté ké t „plé bános atyáink” ré szvé tele, megnyilvánulásai, s diáktársunktó l a
korábban megbeszé ltek szerinti elő adás emelte. – Megbeszé ltü nk a szervezeti é lettel kapcsolatos törté né seket is.
3. Bíró Lá szló pü spök úr (Gy 69) június 27-é n – Szent László
király ü nnepé n – Szekszárdon a belvárosi templomban mutatott be szentmisé t 30 é ves papi, 10 é ves pü spöki jubileuma
alkalmábó l. Bizonyosan örömé re szolgált, hogy közü lü nk is
valahányan megjelentü nk é s köszöntöttü k.
4. Ugyancsak Bíró Lá szló pü spök úr mondott ü nnepi szentmisé t Szekszárdon a belvárosi templomban 2004. július 25-é n
(vasárnap) 11 ó rakor, bajor vendé gei ré szvé telé vel.
Endrődi Istvá n (Ph 83)

Kedves Diáktársaim!

Ez é v júliusában elhunyt dr. Vá gvölgyi Á dá m, a budapesti
bencé s gimnázium 1940-ben é rettsé gizett egykori diákja;
é pítő mé rnök, a számítástechnika mé rnöki alkalmazásainak
egyik hazai úttörő je, veterán sportrepü lő é s é lete utolsó ké t
é vtizedé ben a repü lé störté net kutató ja.
Vé letlenü l ismerkedtü nk össze, talán nyolc é vvel ezelő tt: ő is
Kő bányán lakott, pár száz mé terre mindössze. Ha né hány
é vtized kü lönbsé ggel, de ugyanabban a mé rnöki szakmában
dolgoztunk, é s közös volt é rdeklő dé sü nk a számítástechnika
iránt is, amelynek legújabb vívmányait fiatalokat megszé gyenítő tü relemmel, felfedező ké szsé ggel é s hozzáé rté ssel használta most is.
Szerencsé s ember volt – ha ez szerencsé n múlik – , mindvé gig megő rizte szellemi frissesé gé t, jó zanságát, hogy é leté nek sok nehé zsé ge ellené re sem vált megkeseredett emberré .
Szovjet hadifogság, gyakori elbocsátások – amelyek közü l
csak egy, de nem az utolsó volt az az 1957. februári, amelyet
ké t é s fé l é vi fizikai munka követett – , kímé letlen vagy gerinctelen fő nökök, párttitkárok, szemé lyzetisek, az utó bbi é vek
köpönyegforgató i: mindezekre nagyvonalúan legyintett, é s
mié rt is ne, hiszen elé g azt tudni, hogy vé gü l neki lett igaza.
Jó né hány é ve nem volt már a diákszövetsé g pannonhalmi
találkozó ján, de az idé n megromlott egé szsé ge ellené re is felté tlenü l ott akart lenni. Együ tt mentü nk, é s hogy bármikor haza
tudjunk indulni, ha netán rosszullé t jönne rá, ezé rt – más
jármű híján – egy öreg Trabanttal. Kalandos é s hosszú volt az
út, mert az autó állapota miatt elkerü ltü k az autó pályát, é s ha
már arra jártunk, útba ejtettü k a túloldali Komáromot is, az
Euró pai Unió adta szabad határátkelé st kipró bálni. Pannonhalmán szomorúan konstatálta, hogy egyetlen osztálytársát
sem találta, é s ismerő st se nagyon. De azé rt jó hangulatban
telt el a nap, é s minden megpró báltatás ellené re baj né lkü l.
Másnap örömmel mondta, milyen jó t tett a kirándulás,
elmaradt az utó bb rendszeressé vált é jszakai rosszullé t is.
Ké t hé t múlva kó rházba kerü lt, ahol csak a betegsé g
elő rehaladott voltát állapították meg. Ú jabb ké t hé t múlva,
július 1-jé n meghalt. Idé n lett volna 83 é ves.
A pannonhalmi találkozó napjáró l találtam né hány felvé telt a
fé nyké pező gé pemben: Komáromban az Euró pa-té r é s a volt
bencé s gimnázium, a Hegyen az eső elő l az árkádok alá
húzó dva ebé delő diáktársak, a baráti találkozó . Vágvölgyi
Á dám már egyik ké pen sem található .
Nyugodjé k bé ké ben!
Szalay Mikló s (Ph 69)

09.13. – Dr. Németh Andor (Bp 37): Esztergom é rseksé ge é s
é rsekei
10.11. – Szikora Jó zsef (Ph. 67): Hit é s mé dia
11.08. – Sasvá ri Szilá rd: Mé dia a 21. században
11.13. – „Ké zfogás” találkozó , Tihany
11.13. szombat 17.00 – Közös rekviem elhunyt tanárainké rt
é s diáktársainké rt a Margit körúti ferences templomban
(Budapest, II. ker.). Utána agapé a Tamás Alajos Közössé gi Házban (II. ker. Ró mer Fló ris u. 2-4.). Szeretettel hív
é s vár mindannyiunkat a ferences diákszövetsé g é s az
egyházi iskolák öregdiákszervezeteinek a szövetsé ge, a
Pax Hungarica (ennek a BDSZ is tagja).
11.27. – Kü ldöttgyűlé s
12.13. – Gereben Balá zs (Ph 52): Robert Schuman, Euró pa
atyja
2005.01.10. – Tó th Gá bor igazgató : A budapesti Szent Benedek Á ltalános Iskola é s Gimnázium
Ember Ká roly (Bp 51)
1085 Budapest, VIII. Jó zsef krt. 43. tel.: 266-6750
„Bencé s sörözé s” Budapesten: általában a hó nap 3. hétfőjén – szeptember 20., októ ber 18., november 15., december
20., 2005. januá r 17. – 19 ó rá tó l kb. 23 ó rá ig, a Kisvigadó
é tteremben (Budapest, XI. Villányi út 34.). Akár fé l ó rára is
gyere el é s hozd magaddal osztálytársaidat! A „dr. Né meth”
né ven foglalt hosszú asztalhoz bátran ü ljetek le. Az elnökség

Né ma angyal
A pannonhalmi gimnázium gyűjtemé nye Budapesten
A pannonhalmi bencé s gimnázium é s kollé gium kortárs művé szeti gyűjtemé nyé bő l nyílt kiállítás Néma angyal címmel a
Pintér Sonja Kortá rs Galériá ban (Budapest, Falk Miksa u. 10.)
Már számos magyar é s kü lföldi kortárs festő - é s fotó művé sz
ajándé kozta egy-egy alkotását a pannonhalmi bencé s gimnáziumnak az elmúlt é vek során. Ezek az alkotások az iskola
falaira kerü ltek, azzal a nem titkolt szándé kkal, hogy a gyermekek „szokják” a kortárs művé szetet, hiszen ő k ebben a
világban é lnek, s talán ezek a ké pek ró luk is szó lnak, fontos
ü zenetet hordozhatnak a diákok é s tanáraik számára. Akár
egy rendhagyó keresztútra – amelynek stáció i hé tköznapi
helyzeteket, embereket bemutató fé nyké pek sorozata – , akár
ké t kopasz fa egyszerű, mé gis beszé des fotó jára vető djön is
az ember tekintete.
Ezek a műalkotások veszik körü l a diákokat a tanó rákon, a
folyosó kon, a diákotthoni szobákban, é letü k ré szé t ké pezik –
akarva-akaratlanul. Az iskola igazgató jának, Horvá th Dori
Tamá snak a szavait idé zve: „A ké pek úgy vannak ott, mint az
angyalok. Szó tlanul, né mán, de mé gis sugárzó n – beszé desen. Nem nekik kell megtanulniuk a mi nyelv ü nket, hanem
nekü nk az övé ket. É s a kamaszok el-eljárnak ebbe az örökké
nyitva tartó nyelviskolába.”
Az elmúlt é vek során mind több alkotás kerü lt az iskola
falaira. Így lassan a legnagyobb magyar egyházi ké zben lé vő
kortárs művé szeti gyűjtemé ny jött lé tre. A pannonhalmiak
pedig úgy döntöttek, megosztják velü nk azt, amit ezek a né ma
angyalok közvetítenek számukra, s most már számunkra is.
Ahogy Marosi Ernő művé szettörté né sz a kiállítás megnyitó ján
fogalmazott: „Az angyal hírvivő , lé lektő l lé lekig közvetíti a műalkotást. Jelenté st hordoz, né mán, s mi a szemü nk segítsé gé vel é rthetjü k meg ezt a jelenté st.”
Az alkotások ugyan nincsenek megszokott k örnyezetü kben,
de talán mé gsem é rzik magukat idegenü l, hiszen egy volt
bencé s diák felesé ge ad nekik otthont galé riájában, Budapesten. A kiállítás, sajnos, csak augusztus 19-ig l átható . – (Utá nközlés az Ú j Ember 2004. má jus 2-i szá má bó l)
Bodná r Zita
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„Vajh hol van lakásuk?”

Területi szervezeteink

Ké rem, címváltozásotokat azonnal jelentsé tek. Jelenleg 84
cím hibás. A listát folyamatosan helyesbítem, mé gis minden
alkalommal sokat – legutó bb vagy 25-öt – elköltözés stb. miatt
visszahoz a posta, így a hiba mindig „újratermelő dik”.
Dr. Könyves Tó th 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, vélt gimn., é v é s szervezet
Bandinter Tamás
Bánsági Bé la
Bata Nándor
Bella Gábor
Bitskey Gábor
Bonta Kálmán
Borsos László
Böröcz László
Breglovics Tamás
Czömpöly Tamás
Császár Zsolt
Cseh Gellé rt György dr.
Csermely Szabolcs
Csíky László dr.
Csizmazia Antal
Csordás György
Dovicsák Tamás
Fábián Jó zsef dr.
Filiczky István dr.
Gló ner Csaba
Györgyi János
Hamrák Sándor
Hó man Bálint dr.
Horváth Jó zsef dr.
Horváth Sándor
Hutton-Mills, René
Kalácska Jó zsef dr.
Kálmán István
Kelemen Attila
Kemé ny András
Kemé ny Gyula dr.
Keszthelyi Gyula
Kisida István
Kiss Zsolt gk. pap
Kocsis András
Kricsfalusy Mihály dr.
László G. Farkas dr.
Lelkes Pé ter
Makay László
Melegh Attila László
Mé száros Jó zsef
Mé száros Zsolt

Zc
Ph 90 Sm
Gy 90 Dm
Ph 80 Bp
Ptl
Ph
Gy
Ph
Gy
Gy
Ph
Pp
Gy
Gy
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Bp
Bp
Gy
Gy
Ph

98
67
94
83
92
74
34
35
73
82
78
83
89
75
46
36
76
94
85

Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Ko
Ph
Bp
Pp
Ph
Ph

72
90
80
54
64
68
87
76
75
34
63
48
46
66
82

Kh
Pe
Sz
Se
Fe
Pe
Vác
Bp
Gy
Km
Vp
Bp
Bp
Km
Db
Bp
Bp
Gy
Sz
Bp
Vác
Sm
Gy
Bp
Km
Gy
Pe
Ny
Bp
Bp
Fk
Zc
Bp
Vp
Vp
Vp

Né v, vélt gimn., é v é s szervezet
Mihályfi Mikló s
Miskolczi László
Nagy Endre dr.
Nagy Ferenc
Nagy Zoltán
Né meth András
Né meth Barnabás
Né meth Ernő
Né meth István
Né meth Jó zsef dr.
Ohetring Pál
Ő sz István
Padeczky Jó zsefné
Pálhegyi Sándor
Paló cz András
Pataky László
Pé k Győ ző
Rácz Mikló s
Radziwon András
Rentenher I. dr.
Ruzsics Balázs dr.
Sági Pé ter dr.
Sallai Gé za
Solté sz László
Steiner Mátyás
Sugár Mikló sné
Szalay Bé la dr.
Szé pe László dr.
Sztankay Á rpád dr.
Tihanyi Sándor
Tó th Bé la
Tó th Bé la
Tó th János
Török Lajos Sándor
Unger Ilona
Vámossy Bé la
Vannay-Skody Tamás
Varga Mikló s dr.
Volf Kálmán
Wessely Antal ifj.
Wilhelm Gyula
Zelecsé nyi Bé la

Pp
Ptl
Ph
Ph
Gy

Gy
Ptl
Ph
Ptl
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Gy

Ph
Gy
Ptl
Ph
Ptl
Ph
Eg
Ph
Gy
Ph
Gy
Ph
Ptl
Gy
Gy
Gy
Gy
Bp

42 Bp
Km
60 Bp
85 Bp
65 Gy
Pe
Pe
82 Gy
96 Dm
88 Dm
Gy
63 Bp
Bp
87 Sz
Gy
89 Bp
73 Ny
93 Gy
88 Tb
Zc
Pe
87 So
85 Bp
Ny
80 Bp
Kg
64 Gy
30 Fk
74 Db
79 Bp
81 Se
90 Sz
Vp
57 Gy
Kg
82 Bp
86 Bp
85 Sz
69 Vp
Fk
48 Bp

Hivatalos címünk
1. A BDSZ-nek, elnöksé gé nek, adminisztrációjának szánt
kü ldemé nyeiteket a BDSZ Hűvösvölgyi Dokumentációs
Helyi Szervezete címé re kü ldjé tek:
Horá nyi Má rton (Ph 83)
H 2083 Solymár, Terstyánszky u. 10.
tel.: 26/360-810 este (fax is), 30/964-6632
vagy Bogná r Melinda ü gyvivő
tel.: 1/391-1413 (fax is)
e-mail: auditkft@mail.datanet.hu
2. A Hírlevé llel é s az Almanachhal kapcsolatos kü ldemé nyeiteket (címváltozást!), ké rem, közvetlenül nekem kü ldjé tek:
Dr. Könyves Tó th Ká lmá n (Ph 47)
H-1103 Budapest, Salamon u. 11/b
Tel.: 1/262-5071; e-mail: drktk@freemail.hu
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A * - gal jelöltek önálló jogi szemé lyisé gű egyesü letek. – [Rövidíté s]

BDSZ Bácskai Szervezete [Bá]
6500 Baja, Szeremlei u. 20.
79/321-028, 30/488-0470
Vancsura László (Ph 84)
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]
6791 Szeged, Barátság u. 2/a
62/460-288
Atlasz Henrik (Ph 52)
BDSZ Egri (Heves megyei) Szervezete [He]
3300 Eger, Hadnagy u. 11.
36/310-441
Dr. Hanis Bé la (Gy 75)
BDSZ Északkelet-magyarországi Szervezete [Km]
3907 Tállya, Rákó czi u. 37.
47/398-118
Dr. Só ja Szabolcs (Ph 58)
BDSZ Fő városkörnyé ki Szervezete [Fk]
1211 Budapest, Kossuth L. u. 24. 8/35.
1/277-2186
Kovács Dezső (Cs 51)
*BENCÉ S DIÁ KOK Győ ri Egyesü lete [Gy]
9022 Győ r, Szé ché nyi té r 9. (Jedlik terem)
96/550-844
Molnár Zsolt (Gy 85)
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 Kő szegi Iskolaszervezete [Kg]
9730 Kő szeg, Bajcsy-Zs. u. 19.
94/360-223
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
BDSZ Nyíregyházi Szervezete [Ny}
4400 Nyíregyháza, Tompa M. út 17. fszt. 2.
42/316-812
Gondos Lajos (Ph 57)
*BENCÉ S DIÁ KOK Pé csi Egyesü lete [Pe]
7621 Pé cs, Perczel M. u. 35.
72/326-768
Hábel János (Ph 82)
BDSZ Piliscsabai Szervezete [Pp]
1125 Budapest, Mátyás király út 47.
1/466-7615
Dr. Maró th Mikló s (Ph 61)
BDSZ Somogyi Szervezete [Sm]
7523 Kaposfő , Kossuth L. u. 163.
82/477-187, 30/9793-109
Dr. Antal László (Ph 73)
BDSZ Soproni Szervezete [So]
9400 Sopron, Templom u. 1.
99/523-766
Venesz Ernő (Gy– Ph 49)
e-mail: szentbenedek@mail.datanet.hu
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.
26/718-138, 70/941-4635
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)
7100 Szekszárd, Kő rösi Csoma Sándor u. 32.
74/314-364, 20/423-517 ü gyv. e.: Endrő di István (Ph 63)
BDSZ Váci Szervezete [Vác]
2600 Vác, Gerle u. 26.
27/313-072
Laczus Gé za (Ph 58)
*BENCÉ S DIÁ KOK Veszpré m Megyei Egyesü lete [Vp]
8200 Veszpré m, Varga u. 4/c
88/425-933, 401-366 este Bischof Pé ter (Ph 75)
BDSZ Hűvösvölgyi Dokumentációs Helyi Szervezet [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, felelő s Faber Mikló s, a BDSZ elnöke.
Szerkesztő bizottság:
Deli Gergely, Feiszt György, Krá mli Péter, Szikora Jó zsef,
olvasó - é s technikai szerkesztő : dr. Könyves Tó th Ká lmá n,
fő szerkesztő : dr. Scherer Norbert
Nyomta a Komp Nyomda, Budapest, XIII. Tel.: 329-7655
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TÁ JÉKOZTATÁ SUL, hogy mindenki jól é rtelmezhesse a minden é vben megküldött kimutatást

egyé ni
azonosító

é rettsé gi helye, ideje.
Ha ismert !

né v,
lakcím

„Tartozik” = tagdíj
kötelezettsé g elő írás

Fekete Pé ter Pál

„Követel”=
tagok által
befizetett
összegek

Amelyik
é vre a tagdíj kötelezettsé g
vonatkozik
pl: 94, 95,
96 é vek

„Egyenleg” = a tag számlapozíció ja
azaz
„Tartozik” = tagdíj elmaradás van nyilvántartva, a mellé kelt csekken ké rjü k
befizetni a hiányzó összeget
Befizeté sek dátuma:
pl. 1998.05.30
1997.12.22

„Követel” = tagdíj túlfizeté s van nyilvántartva
Jelen esetben 800 Ft túlfizeté s van kimutatva!

Kedves Diáktársam! A fenti formátumú folyó számla-kimutatást tájé koztató jelleggel kü ldjü k. A jobb é rtelmezé s
kedvé é rt bemutatjuk az egyes adatok konkr é t tartalmát. Amennyiben elté ré st tapasztalsz, ké rünk, ne haragudj, é s
hogy levé lben, vagy az alábbi telefon vagy fax számok, illetve e-mail cím egyiké n jelezd azt nekü nk.
Ké rünk, felté tlenül ellenő rizd azonosító adataidat: NÉ V, LAKCÍM, É RETTSÉ GI HELYE, IDEJE. Amennyiben rossz
alapadatokat tartunk nyilván ró lad, ké rjü k ennek mielő bbi jelzé sé t a megadott címeken, telefonokon.
Egyé ni azonosítódat, ké rjü k, minden kü ldemé nyeden tü ntesd fel, így azt biztosabban azonosítjuk é ppen veled, s nem
kerü l té veszté sü nkbő l teljesen új lapra vagy valaki más nevé re (bizony, né ha sokan vagytok azonos nevűek!).
* ivatalos címü nk:
H
Bencé s Diákszövetsé g
2083 Solymár Terstyánszky u. 10.
*
06-26/360-810 (ü zenetrögzítő +fax); 06-1/212-2371 (munkaidő ben); 06-1/212-2321;
(
06-1/212-2320 (fax)
(
06-30/964-6632 (mobil)
(
1/391-1413 (fax is, BDSZ Hűvösvölgyi Dokumentáció s Helyi Szervezet, Bognár Melinda)

e-mail: auditkft@mail.datanet.hu vagy marci@auditservice.hu
Horá nyi Má rton (Ph 83)

