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A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE
Ö ntsü nk tiszta vizet a pohárba, – de inkább: Tisztítsuk

meg poharainkat
az ÉLŐ VIZEK befogadására, továbbítására!

Rö viden így fogalmazhatjuk meg, mit várunk a 21. században
Egyházunktó l, magyar Egyházunktó l. Szavaink megváltoztak,
az azonosak is mást jelentenek. Ismé t, mint mindig, újra meg
újra, mai kö rü lmé nyeink kö zö tt, nem csupán a teoló gusok, hanem az egé sz társadalom számára, új szavakba kell ö ntenü nk
– szavaink mai é rtelmé vel számolva – , mi is a mi remé nysé gü nk, mi is az a jó hír, yaggélio n , amit a világnak s benne
magunknak be kell(ene) fogadnunk, meg kell(ene) tartanunk.
Hadd illusztráljam azonban mondanivaló mat a mai vasárnap
(05.06.05.) evangé liumának egyetlen szavával: „irgalmassá got
akarok, nem áldozatot” (Mt 9,13; de ez itt is idé zet Oz 6,6-bó l).
Irgalmas, irgalmassá g, irgalmaz: mi jut előszö r is eszü nkbe
ezt a szó t hallva? Nekem az, hogy valakinek, mé gpedig súlyos
valamit (sé rté st stb.) felté telezve ré szé ről, ezt neki elné zzem,
neki megbocsássak. Igen ám, de ez nem mindennapi dolog,
az emberek viselkedé sé re, a társadalom műkö dé sé re nem
általánosan jellemző esemé ny. Akkor pedig mié rt ennyire
fontos a mi Mesterü nknek, Jé zusnak?
Né zzü k meg a szó tárakat! Az eredeti gö rö gben itt lé vő szó :
õ le o $ ~ részvét, szá nalom; a magyar fordításokban: irgalmassá g. A Vulgata-ban: misericordia ~ szá nakozá s, könyör, könyörü let, irgalmassá g (aha!). Lássuk mé g a Magyar Nyelv É rtelmező szó tárát is: irgalmaz ~ irgalmat tanú sít(va megkegyelmez); irgalom ~ 1. segítő könyörü let, 2. szá nalom, megbocsá tá s. Lám, ez utó bbi az, amelyet a szö vegbe, felfogásakor,
beleé reztem. Az eredeti gö rö g szó jelenté se azonban inkább a
magyar 1. jelenté st – segítő könyörü let – támasztja alá.
Amire tehát Mesterü nk itt biztat minket, ez: Sokkal inká bb
szeretem, ha embertá rsaitokkal szemben vagytok figyelmesek,
gondosak, könyörü letesek, mint ha – esetleg nagynak képzelt
– á ldozatokat hoztok nekem, beleértve ebbe még sajá t
keresztá ldozatomnak a megú jítá sá t, a szentmiseá ldozatot is! A
figyelmessé g, gondosság, segítőké szsé g pedig manapság
leginkább a másik (nem kereszté nyek is!!) megszó lításában, a
vele való beszé lgeté sben, meghallgatásában való sulhat meg.
Annál is inkább így kell ezt é rtenü nk, mert – az őskereszté ny
mondás szerint – vidisti fratrem tuum, vidisti Dominum ~ amikor embertestvéredet lá tod, igazá ból az Urat lá tod. Ki ez az
Ú r? Kö zvetlenü l: Jé zus Krisztus. É s kicsoda Ő ? Az Ú r ~
Dominus ~ K ú r io $ ~ Adonai ~ JHVH asszociáció -sor árulkodik: Ő Maga az Isten! – Hé tkö znapira fordítva a szó t: Az az
egyé n, akárki – rokon, barát, munkatárs, vadidegen – lé gyen
is, aki mellettem, velem szemben áll, számomra itt é s most
maga az Ú r Jé zus Krisztus, maga az Isten! Vajon ennek megfelelően viselkedem-e vele, reagálok-e problé máira??? …

E vázlatosan kifejtett pé lda után címszó szerűen sorolok fel
né hány té mát, amelyekkel kapcsolatban fontosnak é rzem,
hogy tisztá zzuk „végre közös dolgainkat!” – Ilyenek pé ldául:
– A szolgá lati papsá g igazi funkció ja, celibátusa, viszonya a
kirá lyi papsá g (1Pé t 2,9) tö megeihez, a „christifideles laici”hez, hozzánk. – Egyré szt tudtommal csak a 11. században vált
tö rvé nnyé a ró mai katolikus papság kö telező nőtlensé ge, azzal
a határozott cé llal, hogy az egyházi (nagy)birtokok ne apáró l
fiúra ö rö klődjenek; másré szt az egyházszervezetben (lé vé n ez
emberi dolog) nem minden funkció kíván felszentelt állapotot.
Ezé rt indokolatlan, hogy itt csak papok lehetnek „főnö kö k”,
laikusok ellenben csak „beosztottak”.
– A vá lsá gba jutott há zassá gok kezelé se. – Egyre gyakoribb,
mé g né gy gyermek szü leté se után is (ismerek ilyet!), a
házasság válsága eseté n annak ab ovo é rvé nytelensé gé t „kideríteni”. Csakhogy ez a „megoldás” utó lag nyilvánítja bűnö snek azt a kapcsolatot, amelyet a felek szentsé gi házasságké nt
é ltek meg! Azt hiszem, alaposabban megvizsgálva é s é rtelmé t
jobban fö lfogva, alkalmazható lehetne ilyenkor a privilegium
paulinum, a pá li privilégium: „Ha a hitetlen fé l elválik, hadd váljé k el. Ebben az esetben a testvé r vagy a nővé r nincs lekö tve,
hiszen bé kessé gre hívott titeket az Isten” (1Kor 7,14– 15).
– Harmadikké nt említem az előzőhö z kapcsoló dó an a szü letésszabá lyozá s ké rdé sé t. – Az Egyház álláspontja alapvetően
az, hogy nem csak a házasságnak magának, de – sőt! – minden házassági aktusnak nyitottnak kell lennie a gyermekáldás
vonatkozásában: csak az ú n. természetes fogamzásgátlás
számít nem bűnö s cselekedetnek. Azt hiszem azonban, hogy
a „termé szetes” nem ugyanazt jelenti az é rtelem né lkü li (állat-)
világban, mint az emberné l. Az emberi termé szetnek ré sze az
é rtelem, a cé lirányos gondolkodása is, ezt hangsúlyozottabban
lehetne (kellene) figyelembe venni (ó vszer, gyó gyszer
használata stb.). Ehhez az első lé pé s megtö rté nt: a házassági
aktus cé lját most már nem csak a gyermeknemzé sben, hanem
„ad fovendam mutuum amorem ~ a kölcsönös szeretet
elmélyítésében” is látja az Egyház (Humanae vitae enciklika).
Egyelőre elé g a pé ldákbó l. A kereszté nysé g: „szellem és
élet”, erre kell tö rekednü nk. A szellem nem elegendő, kell az
élet is. Mintha ez utó bbi eddig nem lett volna kellően hangsúlyos. Legalábbis nem a mindennapokban, nem elé ggé a
templomokban, nem a szentbeszé dekben, nem a hittanoktatásban. – Pró báljuk meg a keresztény É LET-et átü ltetni a
mindennapi életbe, a napi munkába, minden embertá rsunkkal
való érintkezésbe, mindenbe. Adja Isten, hogy sikerü ljö n!
Dr. Könyves Tóth Ká lmá n (Ph 47)

Ebben a té mában P. Henri Boulad S.J. atya vé lemé nye:
„Egyiptomi iskolánkban 5– 18 é ves gyerekeket é s fiatalokat
tanítunk. Hatvan százalé kuk muzulmán vallású, é s természetesen iszlá m hitoktatá sban részesü l. Az iszlám nem tűri, hogy
valaki vallást változtasson, pé ldául kereszté nnyé legyen.
Ugyanakkor III. Sheruda kopt pápa adatai szerint é vente mintegy húszezer kopt kereszté ny té r át az iszlám vallásra, főleg a
szegé ny né pré tegekből, gyakran anyagi előnyö k remé nyé ben.
Az euró pai egyházaknak jobban kellene tö rődniü k a tanítá s
nyelvezetével. Olyan szakkifejezések, mint pl. » megváltás«,

» eredeti bűn«, a mai ember számára nehezen é rthetők. Meg
kellett volna má r talá lni a korszerű kifejezéseket, pl. a » megváltás«-ra talán ezt: » teljes é let«.”
Az egyházi hierarchia nem lehet olyan, mint sokszor a
kamaszfiúk szü lei, akik nem é rtik meg gyerekü k szándé kait. A
legfontosabb a kritikus hangokra való odafigyelé s. Megbántó dás helyett inkább azon kellene tö prengenü nk, mit akar tőlü nk
Isten e kritikus hangok ré vé n?
Rosdy Pá l cikké ből *
* Az Ú j Ember 05.07.03-i számábó l. A kiemelé sek tőlem. – KTK
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„Helös!” *

Érettsé gi – hatvan é vvel ezelőtt **

Szombathely Város Kö zgyűlé se 2005. május 26-i ü lé sé n utcát
nevezett el Szigeti Kiliá nró l, a város szü lö tté ről.
Szigeti Já nos vasúti irodakezelő családja Szombathelyen a
Sö ptei utca 35. szám alatt é lt. Fia, Szigeti Miklós 1913. április
19-é n szü letett. A premontrei gimnázium hat osztályának elvé gzé se után jelentkezett bencé snek Pannonhalmán. É rettsé gije után 1931-ben kapta a Kiliá n nevet. Latin– tö rté nelem-szakos tanári oklevelet szerzett, majd Kelemen Krizosztom főapát
úr Ró mába kü ldte a Pontificio Instituto di Musica Sacra
egyházzenei egyetemre, ahonnan né gy é v múlva egyházzenei
doktorátussal té rt haza.
Ezt kö vetően egé sz é leté t Pannonhalmán tö ltö tte. A gimnáziumban tö rté nelmet (olaszul!) é s é neket tanított, e mellett
főiskolai tanár é s a rendi kó rus vezetője (regens chori) volt.
1950 után a szé kesegyház őre, ebben a minősé gé ben ké t
harangot is ö ntetett a bazilika ré szé re, é s ő ké szíttette a Szent
Benedek-kápolnában lé vő Jé zus Szíve-szobrot. 1947– 1949
kö zö tt a budapesti Liszt Ferenc Zeneművé szeti Főiskolán
orgonatanulmányokat folytatott.
Pannonhalmi munkásságának sajátos termé ke a „Rosa
mystica” c. ké ziratos kö tet, amelyben lelki író k é s misztikusok
műveit fordította. Az 1942-ben megjelent bencé sdiák-imakö nyv
(„Opus Dei”) é nekes ré szé t ő szerkesztette.
Munkásságának elejé n a magyar kö zé pkori liturgia tö rté neté vel foglalkozott. É leté nek utolsó szakaszát az orgonatö rté net, az orgonakutatás é s -é píté s munkálatai tö ltö tté k ki. Halála
után jelent meg Mü nchenben a Dissertationes Hungaricae ex
Historia Ecclesiastica sorozatban Pfeiffer Já nos veszpré mi kanonokkal kö zö sen írt, a „Veszpré mi szé kesegyház zené jé nek
tö rté nete” c. műve.
A ré gi orgonákat hatalmas szorgalommal kutatta, é s szaké rtővé vált az orgonaé píté s terü leté n. Megkezdte a magyar
orgonák tö rté nete c. kö nyvsorozat megjelenteté sé t. 1974-től a
Kőszeg, Szombathely, Győr, Pé cs é s Eger ré gi orgonáiró l írt
műve jelent meg, Szegedről írt kö tete csak halála után hagyta
el a nyomdát. Pannonhalma kö rnyé ké nek ré gi orgonáit a
Millenniumi emlé kműben gyűjtö tte ö ssze.
1981 karácsonyán a győri kó rházban halt meg. Szigeti Kilián
olyan ember volt, akiben a ké pessé gek, a szorgalom é s a szívó s akarat harmó niában volt a gyakorlati é letvitellel. Diákjai
szeretté k, ó rái mindig é let- é s é lmé nyszerűek voltak. Olyan
tanár volt, aki akarva-akaratlanul nevelt.
Zeneszerzőké nt is jelentőset alkotott, sok zenei előadást
tartott. Felállította é s gondozta a pannonhalmi Musicotheca-t.
Írt egy Karácsonyi Orató rium-ot is. „Magyar misé ”-jé t vasárnaponké nt ma is százezrek é nekelik. Azon jeles bencé sek kö zé
tartozott, akik talentumaikat jó l kamatoztatták.
Feiszt György (Gy 68)

2005 – nagy világtö rté nelmi esemé nyek jubileumai esnek erre
az é vre. De egy kis kö zö ssé g is ekkor emlé kezik 1945-re: tagjai é leté be alaposan beleszó lt a világtö rté nelem. Az esztergomi
bencé s gimnázium nyolcadik osztályos tanuló i voltunk az
1944/45. tané vben, harmincnyolcan, tizennyolc é vesen. A második világháború tombolásának utolsó szakasza zajlott ekkor.
1944 szeptemberé nek elejé n a szokásos mó don elkezdődö tt
a tané v, de októ ber 31-é n be is fejeződö tt, a vidé ki diákok
hazamentek. A hadműveletek már egyre kö zeledtek. Esztergomba előszö r december 26-án vonultak be a szovjet csapatok, de 1945. január 6-án visszafoglalták a né metek, s a városban ismé t nyilas ható ságok parancsoltak.
1945. március 4-é n plakátokon jelent meg a totális mozgó sítás miniszteré nek utasítása: minden 14– 21 é v kö zö tti fiatalnak be kell vonulnia, azonnali kivé gzé st ígé rve az ellenszegü lőknek. Osztályunk mintegy fele esztergomi lakos volt, őket –
más, hasonló korúakkal együ tt, tö bb százukat – elvitté k előbb
a komáromi erődbe, majd Né metországba, kiké pzé sre. Serédi
hercegprímá s azonnal kemé ny hangú levelet írt Szá lasi Ferenc
„nemzetvé dő”-nek a fiatalok hazabocsátása é rdeké ben, de
sikertelenü l. (Mindez eszü nkbe juttathatja XVI. Benedek pá pa
hasonló sorsát a hitleri Né metországban: ő is 1927-es
szü leté sű, mint mi, s diákké nt őt is ekkortájt vonultatták be
„felkoncolással” fenyegetve katonai kiké pzé sre… )
Esztergomot 1945. március 21-é n foglalták el a szovjet csapatok, s április 5-é től folytató dott a tanítás a bencé s gimnáziumban. Mi, a nyolcadik osztály ittmaradt „vidé ki” fele, újra
ö sszegyü lekezve, folytattuk felké szü lé sü nket az é rettsé gire, a
másik fele azonban „valahol Euró pában” sínylődö tt. Az é rettsé gire 1945. június 9– 10-é n kerü lt sor, s ennek eredmé nyeké nt
mindannyiunkat é rettnek nyilvánítottak: kö rü lö ttü nk a romos
iskola, a romos város, a romos ország. Csonka kö zö ssé g
voltunk: elhurcolt diáktársaink hiányát fájó an é reztü k az é rettsé gi vizsga izgalmai kö zepette is. Ő k azután csak a kö vetkező
é vben kerü ltek haza s tettek é rettsé git.
Mindez – a nagy tö rté nelmi esemé nyek árnyé kában – hat
é vtizeddel ezelőtt tö rté nt. Hatvané ves é rettsé gi találkozó nkat
Boromisza Tibor, Gyü re Istvá n é s Szoleczky Ferenc (Eg 46)
szervezé sé ben 2005. június 11-é n dé lelőtt 11 ó rakor tartottuk
a budai istenhegyi Szent László -templomban. A hálaadó
szentmisé t osztálytársunk, Valentini Géza prelátus mutatta be,
kö zreműkö dö tt Hock Bertalan orgonaművé sz. Megkö szö ntü k
Istennek egykori iskolánkat, tanárainkat, a kapott nevelé st,
oktatást, az akkori nyolc gimnáziumi tané vet s az azó ta eltelt
hosszú időszakot.
Majd fehé r asztalnál beszé lgettü nk sok mindenről. Tö bbek
kö zö tt arró l is, hogy akkor, 1944– 1945 viharos hó napjaiban
vajon az é rettsé gi vizsga tett-e minket igazán é retté , vagy a
kö rü lö ttü nk zajló zűrzavaros „É let”? Vagy a mindegyikü nket
nagy pró ba elé állító „ö tvenes é vek”, s az ez utáni, ugyancsak
„vizsgáztató ” é vtizedek?
Mészá ros Istvá n (Eg 45)

Kedves Barátaim!
A kö zelmúltban halt meg ké t osztálytársunk: Laky Dezső
(2005. január 10.) é s Tibiá ssy Béla Attila (2005. február 22.).
Laky Dezső kettő é vet járt velü nk Pannonhalmán, Győrben
é rettsé gizett. Aztán nyugatra ment, Svájcban é lt 2004 augusztusáig. Akkor hazajö tt már nagybetegen (cor pulmonale ~ jobb
szívkamra elé gtelensé g), s januárban befejezte. Nőtlen, jogász– kö zgazdász volt. Egy ö ccse maradt a Keleti Károly utcában. (Apja, id. Laky Dezső dr. miniszter volt 1940– 1941-ben.)
Tibiá ssy Bélá val vé gig jártuk a né gy é vet. Balatonalmádiba
való volt. Kohó mé rnö kké nt é lte vé gig dolgozó é veit, legalább
húsz é ve vezető pozíció kban. Minden ö sszejö vetelen ott volt.
Sportember volt (felnőttké nt vitorlázott). Felesé ge é s három
gyereke (plusz három unoka) gyászolja. Hasnyálmirigy-rákban
halt meg dö bbenetesen rö vid idő alatt (január vé gé n mé g
ö nálló an autó zott, tíz napot fekü dt ágyban, kó rházban kettőt).
Nyugodjatok bé ké ben!
Bakos Lá szló (Ph 65)

** Utánkö zlé s az Ú j Ember 2005. május 29-i számábó l.

* Kilián atya ajkáró l a „helyes!” mindig így, kecskemétiesen, szögediesen hangzott el, ha ö rü lt valaminek. – Családjukró l é rdemes tudni:
kilencen voltak testvé rek, a fiúk mind bencé sek lettek (Á bel, Paulin,
Kiliá n, Kerény), a leányok pedig (úgy tudom, mind) apácák. – KTK

Bemutatkozom: 1939-ben é rettsé giztem a pesti bencé s gimnáziumban Sarang K. Péter, ö csé m pedig 1942-ben Nagy
Juliá n osztályában. Fájdalomtó l megtö rt szívvel kö zlö m:
Sasvá ri György (Bp 42)
magyar királyi repü lőfőhadnagy, majd kiváló tervezőmé rnö k,
aki a Who is Who tanúsága szerint 2 billió dollár é rté kben tervezett felhőkarcoló t, hidakat, radarállomásokat, stadiont stb.,
hosszú szenvedé s után, de mé gis tragikus hirtelensé ggel, a
betegek szentsé gé vel megerősítve, 81 é ves korában Palmetto-ban (Fl, USA) 2005. március 27-é n, husvé tvasárnap reggel
elhunyt. Gyászolják: felesé ge Kathy, 4 gyermeke és azok népes csalá dja, bá tyja, dr. Sasvá ri Lá szló (Lausanne) é s unokahúga, Trattner Miklósné (Győr) családjaikkal.
Adjon neki az Ú r örök nyugodalmat, békességet
és az örök vilá gossá g fényeskedjék neki!
A gyászoló család nevé ben dr. Sasvá ri Lá szló (Bp 39)
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Sã o Paulo új apátja

Együ tt örvendü nk é s gratulálunk!

A Magyar Bencé s Kongregáció brazíliai Szent Gellé rt Apátságában 2005. május 21-é n dr. Vá rszegi Asztrik pannonhalmi
főapát, a Magyar Bencé s Kongregáció pré zes apátja vezeté sé vel apátválasztás volt. Linka Ö dön (Kg 44) apátúr helyé be
az eddigi perjel, a braziliai Don Paulo de Souza Silva lé pett.
Paulo apátúr 1951-ben szü letett, 1972 ó ta tagja a São Paulo-i (magyar) bencé s kö zö ssé gnek. 1979-ben szentelte pappá
+Udvardy József szeged-csanádi megyé spü spö k Pannonhalmán. Teoló giai tanulmányait a ró mai bencé s Szent Anzelm
Kollé giumban vé gezte. Felszentelé se után sok rendi munkakö rben dolgozott: liturgiát tanított, lelkipásztorkodott, nyolc é ve
az apátság perjele é s az apátsági templom plé bánosa is.
A választás után a pré zes apát az újonnan választottat megerősítette tisztsé gé ben, benedikálására ké sőbb kerü l sor.
Szemé lyé ben a magyar alapítású brazíliai apátság első brazil
származású apátja kezdi meg szolgálatát.
São Paulo, 2005. május 21.
Hortobá gyi Cirill (Ph 77) perjel úr kö zvetíté sé vel

Legutó bbi hírlevelü nk nyomdába adása ó ta a kö vetkező diáktársak megtisztelteté sé ről szereztü nk tudomást:

Pannonhalmán, 2005. május 28. *
… Szent Benedek fiainak nyitottságával é s a Regulá bó l kö vetkező felté tlen vendé gszereteté vel már első diák-perceimben
találkoztam, hogy ké sőbb elmondhassam: az elmú lt szá zad
hatvanas évtizedének középső négy esztendejében nagy
tudá sú , má r nem éppen fiatal bencés atyá k, egy tá n utolsó
nagy generá ció vendége voltam. Hogy kiknek is? A századik
é vé t idé n márciusban elhagyó Vanyó Tihamér úrnak, akivel
mé g né hány é ve a histó ria 20. századi galádságairó l beszé lgethettem, de ő megígé rte, betö lti a századik é vé t, be is tartotta szavát, s mai hálaadó szentmisé nkben hallhattuk a szomorú hírt: Tihamér atya tegnap elköltözött e földi létbő l, má r
nem vá rta meg valahai diá kjait, az égi karzatról megértő en
figyeli csínytevéseinket...

Pü nkösd után
Vanyó Tihamér emlékének
Hiszem,
é s egyre inkább:
nem a kimondott
s leírt szavak
illő elrendezé sé n,
hanem a bentrekedtek
lé lekü ledé ké n
ámulnak s dolgoznak
majdan az igazi tolmácsok,
fordító irodák –
Hiszem,
Hiszem,
é s egyre inkább:
é s egyre inkább:
a legbenső sö té t
a zúgásnak
é s mé ly vizek fö lö tt
tiszta csö ndje lesz
galamb kö rö z,
s vígasza minden árvaságnak:
majd leszáll,
fehé rizzású remé ny,
hogy aztán fö lrö pítse
legyőzö tt halál.
a szé l táplálta láng –
Nagy Gá spá r (Ph 67)
* A 2005. é vi országos bencé sdiák-találkozó díszvendé ge Nagy Gá spá r Kossuth-díjas kö ltő barátunk volt. A találkozó n elmondott beszé dé t
a 2006. é vi Almanachban teljes egé szé ben kö zö ljü k, ebből idé zzü k (a
kö ltemé nnyel együ tt) ezt a né hány gondolatát az aznapra virradó é jszaka elhunyt, századik é leté vé t márciusban betö ltö tt Tihamér atya
emlé ké re. Requiescat in pace! – (A szerk.)

Vanyó Tihamé r Aladár OSB egyetemi magántanár, a tö rté nelemtudományok doktora, é leté nek 101., szerzetessé gé nek
82., áldozó papságának 76. é vé ben május 27-é n elhunyt. Pannonhalmán, a Boldogasszony-kápolnában június 2-án é rte
bemutatott gyászmisé t kö vetően a kriptában helyezté k ö rö k
nyugalomra. Sokunkat tanított, mé g tö bben ismertü k. Gondoljunk rá imádságos szívvel! Nyugodjé k bé ké ben! – (KTK)

Dr. Gá briel Lajost, aki Kőszegen 1925-ben, tehát 80 esztendeje é rettsé gizett, a BDSZ szombathelyi szervezeté nek
elnö ksé ge 2005. június 8-án dé lután kö szö ntö tte. Diáktársunkat az erre az alkalomra ké szített egyedi Matura oklevé llel é s Szombathely város kö nyvajándé kával kö szö ntö ttü k fel. Lajos bátyánk, aki tudomásunk szerint a BDSZ
egyik legidősebb tagja, 98. szü leté snapjára ké szü l. Ezúton
is kívánunk neki jó egé szsé get! – Feiszt György (Gy 68)
Dr. Olofsson Placid (Bp 33) bencé s szerzetesnek é letútjáé rt,
az emlé kezé s é s a megbocsátás szellemé nek hirdeté sé é rt
a Kö ztársasági Elnö k É rdemé rme kitü nteté st adta át június
24-é n Má dl Ferenc államfő a budai Sándor-palotában. … A
Gulágon tö ltö tt é vek nem tö rté k meg. … Társait vigasztalva, bátorítva, hité t továbbadva kü zdö tt mindannyiuk é leté é rt. … Szabadulása után … fizikai munkát vé gzett, mikö zben pap maradt. Szenvedé sekben kristályosodott hité t
ma is sugározza, a budapesti Szent Imre plé bánián misé zik, lelkigyakorlatokat tart, jegyeseket oktat. …
Az Ú j Ember 05.07.03-i szá má ból)
Faber Miklós (Bp 48) úrnak a Magyar Szabadalmi Hivatal elnö ke a kimagasló an sikeres feltaláló i tevé kenysé g, valamint a kiemelkedő színvonalú é s haté konyságú iparjogvé delmi munkásság elismeré sé re – a Hivatal centenáriuma
alkalmábó l – alapított Jedlik Á nyos-díjat adományozza. –
Budapest, 2005. március 10. – Dr. Bendzsel Miklós elnö k
Dr. Tarcai Zoltá n (Ph 51), a nyíregyházi Bessenyei Gyö rgy Tanárké pző Főiskola é nek-zene tanszé ke nyugdíjas tanszé kvezető tanára 2005. március 15. alkalmábó l a Magyar Köztá rsasá gi Arany É rdemkereszt kitü nteté sben ré szesü lt.
Tarcai Zoltán főiskolai docens (szü l. Miskolc, 1930. január 5.),
keszthelyi (premontrei?) diákoskodás után Pannonhalmán
é rettsé gizett. További tanulmányai:
1952– 54: Miskolcon orgona-zeneszerzé s – tanárai: Soó ky
István, Weszpré mi Ilona,
1954– 58: A Liszt Ferenc Zeneművé szeti Főiskolán kö zé piskolai é nektanár- é s karvezetőké pző, orgona, zeneszerzé s –
tanárai: Vásárhelyi Zoltán, Párkai István, Szőnyi Erzsé bet,
Bárdos Lajos, Gergely Ferenc (Bp 32), Kó kai Rezső.
Munkahelyei Nyíregyhá zá n:
1958– 59: kö zé piskolai é nektanár három gimnáziumban
1959– 69: Tanító ké pző Inté zet, vezetőtanár
1969– 74: Bessenyei Gy. Tanárké pző Főiskola, tanszé kvezető adjunktus, 1974– nyugdíjazásáig tanszé kvezető docens.
Munká ssá ga:
Zene é s tö rté nelem, Hangzó világ (sorozat), cikkek pedagó giai folyó iratokban. Jelenleg is aktív karnagya a nyíregyházi
társszé kesegyháznak. – A gö rö g katolikus teoló giai főiskola
egyik termé ben minden hó nap első keddjé n a Szigeti Kiliánfé le Collegium Musicum előadásaihoz hasonló klasszikus zenei kurzust tart. – A Kodály Társaság helyi vezetője, a havonké nti szé kesegyházi orgonahangversenyek szervezője.
Gondos Lajos (Ph 57)
Isten á ldá sa kísérje tová bbi életeteket, munká tokat is!
A BDSZ elnöksége
Keressü k legidősebb – nem csak tagtárs – é lő diáktársainkat.
Nyilvántartásunkban Salgó Lá szló (Ko 24) a legkevé sbé fiatal.
Kedves Barátunk, Isten é ltessen, áldjon! – Mindannyiotoktó l
várjuk ez ü gyben újabb jelzé seiteket, bejelenté seiteket.
Az elnökség (KTK címé n)
Dr. Ká roly Istvá n (Bp 40) tájé koztatta szerkesztősé gü nket,
hogy 65 é ves é rettsé gi találkozójukat idé n áprilisban tartották. A mé g é lő osztálytársak nevé ben is ezúton fejezi ki kö szö neté t Szennay Sá ndornak a találkozó megszervezé se
é rdeké ben vé gzett fáradhatatlan munkájáé rt. – (A szerk.)
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Beszámoló a BDSZ Mária Kongregáció
VIII., andocsi zarándoklatáról.
Mottó: Máriát dicsé rni, Hívek, jö jjetek!
Mert Ő fogja ké rni Fiát é rettü nk!
Jé zus útja Ő volt hozzánk,
nekü nk sincs Hozzá más utunk!
Balatonszántó don a nagy kereszteződé sben ha Kaposvár felé
tart az utunk, akkor alig 25 km megté tele után Andocsra é rkezü nk. Ez é vben április 16– 17-é n itt találkoztak a BDSZ szinte
valamennyi terü leti szervezeté ből é rkező – a Szűz Anyát tisztelő – zarándokok, no meg a lassan rendszeres vendé geinknek számító , a Kő bá nyai Lengyel Templom Rózsafü zér Tá rsulatá nak né hány tagja é s Pap-Törek József tanár úr felesé gé vel
é s né hány diákjával együ tt.
Andocsnak már 1332-ben ö nálló plé bániája volt. A tö rö k hó doltság előtt é s alatt jezsuita atyák műkö dtetté k. Tevé kenysé gü ket e té rsé gben is laikus testvé rek segítetté k ú. n. licenciátusi minősé gben. A ferences atyák 1716. szeptember 3-án
é rkeztek né gy fővel. Azó ta, 1948-ig – a szerzetesrendek feloszlatásáig – ők biztosították a kegyhely műkö dteté sé t é s a
kö rnyé k falvai lelkipásztori teendőinek ellátását. Jelenleg a dé lbalatoni esperesi kö rzet kö zpontja, melynek é lé n a fáradhatatlan, mindenkinek segítsé get nyújtó Szabó Imre esperesplé bános atya áll.
A Mária-szobor eredeté nek ké t fázisát kü lö nbö ztethetjü k
meg. Van olyan tö rté net, hogy a szobrot maga Szent Jó zsef
faragta ki é s Szent István király kö zvetíté sé vel kerü lt Kalocsára. A legenda úgy folytató dik, hogy az eredeti kegykápolnát, a csodatevő Szűz Anya szobrával együ tt 1520 kö rü l angyalok hozták egy é jjel Kalocsáró l é s tetté k le a mai helyé re,
miután a tö rö kö k Kalocsát feldúlták é s a kápolnát é s a kegyszobrot meg akarták szentsé gteleníteni. A legenda második
ré sze ma is é l mind Kalocsán, mind Andocson. A kalocsaiak
ma is maguké nak tartják a kegykápolnát é s a kegyszobrot.
Ezé rt 300 é ve minden é vben elzarándokolnak az „Ő Szűzanyájukhoz”, lelkipásztoraik vezeté sé vel.
A gó tikus kegykápolnához é pített impozáns megjelené sű é s
mé retű barokk templomot 1747-ben szentelte fel Padá nyi Bíró
Má rton veszpré mi megyé spü spö k. A templom vé dőszentje a
mennybe felvett Istenanya. Főbúcsúja augusztus 15-é n,
Nagyboldogasszony ü nnepé n van. A templomhoz é pített jellegzetes ferences barokk kolostorban napjainkban esperesi
hivatal é s zarándokház műkö dik, valamint itt találhatjuk a
Máriaszobor-ruhák múzeumát.
A kegyszobrokat 1747-től ö ltö ztetik Andocson. Az első palástot, ami mé g napjainkban is megtekinthető, tö bb mint 250
é vvel ezelőtt ajándé kozta Széchenyi Katalin gró fnő. Ma már az
adományké nt, hálábó l é rkezett ruhák száma a 260 darabot is
meghaladja. A ruhák nemcsak hazánk kü lö nbö ző tájegysé geinek jellegzetes né pviseleté t tü krö zik, hiszen é rkeztek az
USA-bó l, Venezuelábó l, sőt Kínábó l is. A kegyszobor ö ltö zteté sé re ké thetente, pé ntek dé lelőtt kerü l sor a liturgia színeihez
alkalmazkodva.
Zarándokaink kü lö nbö ző mó don, elté rő időpontban é rkeztek,
de 16-án dé lben – Imre atya vezeté sé vel – már kö zö sen
mondták el az asztali áldást, miután elfoglalták a volt rendházban szobáikat. Németh Szilá rd (Ph 81) ü gyvezető elnö kü nk is betartotta szavát, az ígé rt „segítsé ggel” időben megé rkezett, s így velü nk ebé delhetett. A programnak megfelelően, ebé d után Igalba látogattunk, ahol Sü le Lajos (Gy 71)
plé bános atya é s ö ccse fogadott bennü nket. A plé bániatemplom megtekinté se é s a falu tö rté neté nek meghallgatása után a
termálfü rdőbe mentü nk, hogy lemossuk az út porát, kipihenjü k
addigi fáradalmainkat é s erőt merítsü nk a csodálatos víz által
biztosított energiábó l. Az idő is kedvezett, s így a hangulat is
kiváló volt, amikor Szalai Béla (Ph 56) főtitkárunk, Muzsay
Gézá val (Gy 49), ellenőrző bizottságunk elnö ké vel megé rkezett. Termé szetesen ők is igen rö vid időn belü l vízben voltak.

2005. szeptember 1. 4.
XVI. é vfolyam 2. szám

18 ó rakor már Andocson hallgattuk a szentmisé t, amelyet
Szabó Imre atya celebrált, homíliájában a Szűz Anya szereteté re, tiszteleté re, hozzá szálló kö nyö rgé seink lé nyegé re hívta
fel figyelmü nket, kiemelve a családok é s a zarándoklatok mindenkori szerepé t, az országunk Pátronájának segítő ké szsé gé t, bizalmunk erősíté sé nek fontosságát. A szentmise után
rö viden ismertette a kegyhely, a kö zsé g é s a templom tö rté neté t, nevezetessé geit, majd az oldalajtó n kimenve a Máriaruhák múzeumának nevezetessé geivel ismerkedhettü nk. A
fé nyké pezőgé pek vakuinak villanása, a kamerák halk zü mmö gé se is tü krö zte a jelenlé vők csodálkozását, ámulatát. A rendház ebé dlőjé ben már Vá rszegi Asztrik dr. OSB pannonhalmi
főapát, pü spö k atya társaságában fogyasztottuk el a finom
tö ltö tt dagadó t é s beszé lgettü nk a mindennapi é let problé máiró l. Az adományké nt é rkezett kü lö nbö ző sü temé nyek, itó kák
mellett a percek é s ó rák úgy repü ltek, hogy egyesek már csak
vasárnap kerü ltek ágyukba. Reggel Faber Miklós (Bp 48)
elnö kü nk, kedves felesé gé vel is megé rkezett.
Az ü nnepi szentmisé t Főapát úr é s Sü le Lajos atya celebrálta, az oltár melletti szolgálatot a pannonhalmi gimnáziumbó l
é rkezett diákok é s vezetőjü k, Szita Bá nk OSB testvé r látta el.
Főapát úr homiliájában zarándoklataink jelentősé gé re, hitü nk
megerősíté sé ben játszott szerepé re, a fiatalok é s idősek kö zö ssé gi együ ttlé té nek fontosságára, családjaink, né pü nk megsegíté sé ben betö ltö tt szerepé re hívta fel figyelmü nket.
A szentmise után dr. Molná r Antal (Ph 88) egyháztö rté né sz
barátunk tartalmas, é lvezetes előadását hallgathattuk meg: „A
jezsuiták a hó dolt Dunántúlon é s Andocson” címmel, amely
már a 2005. é vi Almanach-ban kö zlé sre is kerü lt. Az előadást
ké rdé sek, hozzászó lások kö vetté k. Az ebé didő ké nyszerítő
ereje vetett vé get a beszé lgeté snek. A gyors, ké szsé ges é s
igazán kö zvetlen kiszolgálás hozzásegített a finom ebé d mé g
gyorsabb elfogyasztásához, hogy az elbocsátó litánia után a
jelenlé vők – lé lekben feltö ltekezve – a baráti beszé lgeté sek
kapcsán a bencé s szellem újraé leszté sé vel, megerősíté sé vel
elindulhassanak a szé lró zsa minden irányába.
Beszámoló mat az Andocsi Mária-himnusszal zárnám, amelyet Sík Sá ndor írt é s Vavrinecz Béla zeneszerző é s karnagy
zené sített meg:
Koldusboton, tö rö tt mankó n jö vü nk búcsút járni,
Szűzmáriás magyaroknak kopott unokái,
É jfé l van a Duna táján, magyaroknak é jszakáján
Nincs már ki virrasszon. Baráttalan, testvé rtelen,
Hozzád ver a veszedelem, Boldogságos Asszony.
A 2006. é vi zarándoklatunk helyé t é s időpontját a BDSZ
elnö ksé gé nek mé g ez é vben hozott dö nté se után kö zreadjuk.
Szentendre, 2005. Szűz Mária hava
Dr. Ková cs Attila (Ph 55)
a BDSZ Mária Kongregáció jának vezetője

Rendszeres baráti összejöveteleink
Az ö sszejö veteleknek alkalmanké nt más-más a programja. A
ré szletekről 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
ismerőst szeretettel várunk, fü ggetlenü l attól, hol lakol, vagy
hogy egyáltalán BDSZ-tag vagy-e.
Keszthelyi szervezet: havonta az 1. hé tfőn Keszthelyen a
Margaré ta vendé glőben (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. csü törtök Veszpré mben
Budapesti szervezet: havonta a 2. hé tfőn 17.00 ó rakor a Szt.
Benedek Iskola dísztermé ben, Budapest, I. ker. Fő u. 30.
Budapesten havonta (általában) a 3. hé tfőn 19 ó rátó l „Bencé s sö rö zé s” a Kisvigadó é tteremben (Villányi út 34.)
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Ké rdezze meg irodalomtanárát!
A rádió ban, televízió ban kö zzé tett kü lö nbö ző felhívásokban
sűrűn halljuk: „Ké rdezze meg háziorvosát, gyó gyszeré szé t!”,
az utó bbi időszakban pedig: „Ké rdezze meg kö nyvtárosát, irodalomtanárát!” Utó bbival kapcsolatban tö bbszö r hallottam, hol
vannak már irodalomtanáraink, a felhívás ugyanis nyilván nem
csak a tanuló ifjúságunknak szó l.
A Jó zsef Attila-centenárium kapcsán igé nyem támadt olyan
té jé koztatásra, amely nem csupán a kö ltő é letútjának, politikai
vagy vallási megnyilatkozásainak megismerteté sé t tűzi ki cé lul
(amely cé lok egyé bké nt fontosak é s tiszteletre mé ltó k). Így fordultam a volt – é s a halála ellené re is a jelenlegi – irodalomtö rté net-tanáromhoz, dr. Söveges Dá vidhoz.
1947-ben é rettsé giztem Pannonhalmán. Akkoriban nem volt
államilag jó váhagyott magyar irodalom-tankö nyvü nk. Az akkori
magyar irodalom-tanárokkal szemben nagyobb volt a kö vetelmé ny. Tankö nyv hiányában kü lö n fü zetet kellett rendszeresítenü nk az irodalomó rán elhangzott tananyag megismeré sé hez,
leírásához, amely ré szletesen tartalmazta a szü ksé ges
ismereteket. A fü zetet ma is őrzö m é s használom is, sőt
leánygyermekem is igé nybe vette iskolai tanulmányai során.
Írásomban emlé ket kívánok állítani Söveges Dá vid bencé s
tanáromnak, akinek osztályában tanult Tóth Bá lint kö ltő é s
Gyöngyössy Imre író , de más, az irodalom teré n ismert szemé lyisé gek is, é s rá akarok mutatni arra, hogy ma már kö nnyű
dolog é rté kelni, minősíteni, sőt dicsé rni József Attila kö ltői
munkásságát. De irodalomtanárom már 1945– 1947-ben is
alapos ismeretekkel bírt a kö ltő é leté ről, pé ldául arró l, hogy
apja elrománosodott szé kely volt, szappanfőző foglalkozású,
aki elhagyta Jó zsef Attila családját, hogy nevelőapja a kö ltőt
Pistának nevezte stb.
Első verseit Juhá sz Gyula, Ady é s az impresszionisták hatása alatt írta (A szé psé g koldusa c. kö tet, Napszonett, A vergődő diák), ké sőbb pedig az expresszionista kö ltők szabadritmusát é s szociális emberszereteté t tü krö zik versei (pl. Jö vendő
fé rfiak c. szabadverse, melyben kevé s a rím), majd megtalálja
a saját hangját é s mondanivaló ját, az igazi József Attilá t.
Kamaszos hetykesé ggel viseli nyomorát, szegé nysé gé t, de az
elkeseredé s is kitö r belőle. Szociális é rzé se mé lyü l, ami miatt
Szegedről eltanácsolták. A Tiszta szívvel c. versé ben teljes az
elkeseredé s é s a hetykesé g. A Legutolsó harcos c. verse
szerint: „Az utca é s a fö ld fia vagyok”. Egynek é rzi magát a
nagyvárosi proletárokkal, akiknek nyomorát naturalista hűsé ggel festi, lázít é rdekü kben. Bár harcos szocialistának vallja
magát, tö bb mint pártkö ltő. Az említett versé ben pé ldául ezt
mondja: „A simogatás az é n lobogó m… ”. – A Hazám c. szonett-ciklusban kiviláglik hős hazaszeretete é s ö sszefogásra
szó lít fel, „s a hozzáé rtő dolgozó né p okos gyü lekezeté ben
hányni-vetni meg száz bajunk… adj embersé get az embernek.
Adj magyarságot a magyarnak, hogy mi ne legyü nk né met
gyarmat.” – É s ha tovább é lt volna, nyilván szó t emelt volna az
egyé b gyarmatok ellen is. – A Dunánál c. versé ben a dunavö lgyi né pek é s társadalmi osztályok kibé kü lé sé t, ö sszefogását
sü rgeti:
„A harcot, amelyet őseink vívtak
bé ké vé oldja az emlé kezé s
s rendezni vé gre kö zö s dolgainkat,
ez a mi munkánk; é s nem is kevé s.”
A mostani ü gynö ktö rvé ny kapcsán figyelemre mé ltó az „Egy
spanyol fö ldműves sírverse” c. kö ltemé ny:
„Franco tábornok besorolt ádáz katonának,
nem szö ktem meg, mert fé ltem, agyonlö vet úgy.
Fé ltem – azé rt harcoltam a haddal a jog s a szabadság
ellen Irun falain. S így is elé rt a halál.”
Irodalomtanárom – katolikus pap lé té re – nem az ún. istenes
versekre koncentrált, hanem a kö ltő erkö lcsi komolyságára,
igazmondására, egyszerűsé gé re, mely kerü li a díszt, a cifraságot, a pátoszt é s az é rzelmessé get. – A kö ltő eré nyeinek
bemutatásával nemcsak tanított, hanem nevelt is. Kapott is
bizonyos „elé gté telt”, amikor az 1956-os forradalom után nyitott
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teherautó n szállították el Pannonhalmáró l, így látni lehetett,
ahogyan ü tlegelté k. Egyetlen bűné ü l azt ró tták fel, hogy
kapcsolatban volt az akkori Író szö vetsé ggel. Szerencsé re letartó ztatása nem tartott sokáig.
Talán szeré nytelensé gnek tűnik, hogy valaki, aki nem az
irodalmi é let terü leté n tevé kenykedik, irodalmi té mában ragad
tollat, de hát az olvasó knak is lehet vé lemé nyü k.
Helyes tehát a reklám szö vege: „Ké rdezze meg irodalomtanárát”, de ké rdezzü k meg egyben versei olvasásával magát
Jó zsef Attilát is. Sokat tanulhatunk belőlü k, de szü ksé g van jó
irodalomtanárokra is – é s nem csak az iskolákban!
Budapest, 2005. április 22.
Dr. Péter Béla (Ph 47)

Hatvanhárom é ves barátunk pappá lett
„mindörökre Melkizedek rendje szerint” *
Ké t újmisé snek ö rvendezhet a budapesti városmajori plé bánia
hívő né pe. Mivel egyre kevesebb azoknak a száma, akik meghallják az Isten hívó szavát, azé rt itt kü lö nö s ö rö m a számunkra, hogy egyszerre ké t újmisé s papunk is van, bár más egyházmegyé ben fognak szolgálni.
Dr. Gyurkovics Istvá n (Ph 61) hivatása a rendkívü li papi
hivatások kö zé tartozik. Ő nemcsak mint kiváló mé rnö k szakember szolgálta embertársait. Enné l sokkal nagyszerűbb az a
té ny, hogy mint boldog fé rj é s gyermekeit nemcsak szó val,
hanem é lete szé p pé ldájával nevelő é desapa tö ltö tte be az
é let szolgálatának hivatását. Mert egyetlen hivatás lé tezik, é s
ez nem más, mint az Istentől kapott é let szolgálata.
Miután az Ú r magához hívta István hűsé ges felesé gé t, most
megajándé kozta az é letszolgálat másik megszentelt mó djának
betö lté sé vel: papi hivatással. A papszentelé sben kapott felhatalmazással a továbbiakban is az é let szolgálatára vállalkozik.
Az é let Istentől ered é s Istenben é ri el vé gső beteljesedé sé t.
Ez az é let a felszentelt pap szolgálata által kap segítsé get
ahhoz, hogy megszü lessé k é s elé rje cé lját, az Isten kö zelé ben
beteljesedő ö rö k é letet. A papszentelé sben kapott hatalommal
kö zvetíti az istengyermeki é letet a szentsé gek által.
A keresztségben indul az é let. A bűnbocsá nat szentségében
újjászü letik, megtisztul az istengyermeki é let. A szentmiseáldozat bemutatása által lé trehozott Oltá riszentséggel gondoskodik az istengyermeki é let táplálásáró l. Adott esetben a bérmá lá s szentségével a megerősítő Szentlé lek ajándé kát kö zvetíti. A betegek kenetét adva az é let határhelyzeté hez é rkező
embert erősíti Isten irgalmas szereteté vel, hogy a betegsé gben erőt kapjon, bűneié rt bocsánatot nyerjen, é s ha az Ú r
magához hívja, elé be tiszta szívvel lé phessen. Az egyház által
delegált boldog tanúja ké t ember házasságkö té sé nek, amikor
az é let szolgálatára a há zassá g szentségének kegyelmé vel
gazdagodva felbonthatatlan szö vetsé get kö tnek.
Így lesz Istvá n ú jmisés paptestvérü nk továbbra is az é let
szolgáló ja papi hivatásának betö lté sé vel, de más síkon, a
kegyelem síkján.
Kövesdy Zsolt, másik újmisé s testvé rü nk itt nőtt fel a
szemü nk előtt. Itt szívta magába szorgalmas hittanos nö vendé kké nt é s ministránské nt a hitbeli ismereteket. Itt ké szü lt
pedagó gusi hivatásra é s mint pedagó gus szolgálta az é letre
ké szü lő gyermekeket. A fent leírt mó don lesz ő is az istengyermeki é let szolgáló ja, miután felismerte, hogy az Ú r tö bbre
hívja, nagyobb feladatot akar reábízni.
Szívü nkben ö rö m é s hála é l azé rt, hogy mindketten kö vetté k
a tö bbre hívó isteni szó t. Adjon az Ú r mindkettőjü knek hűsé get
é s sok ö rö met szolgálatuk vé gzé sé ben!
Lambert Zoltá n (Ph 60) plé bános
* Utánkö zlé s a Városmajori Jé zus Szíve Plé bánia Heti Hírlevelé nek
05.06.19-i számábó l. – Az újmisé n Lohr Ferenc (+!, Ph 61) barátunk
felesé ge szíves hívására vehettem ré szt; Istvá n é s Zoltá n atya kivé telé vel, sajnos, csak ké t diáktársat sikerü lt felfedeznem ott: dr. Homolya
Lá szlót (Ph 55) é s Nagy György (Ph 70) barátunkat, István egyik
fiának leendő apó sát. Istvá n bizony tö bbszö r is megkö nnyezte a
szentmisé n É va asszonyt, Istenben elhunyt felesé gé t… – (KTK)
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„Könyvesház”
Tomka Ferenc (Ph 60): Halálra szántak, mé gis é lü nk! Egyházü ldö zé s (1945– 1990) é s az ü gynö kké rdé s. – Szent István
Társulat, Budapest, 2005.
Bemutatni az egyház helyzeté t, é leté t az előző rendszerben,
megpró bálni igaz é s őszinte válaszokat adni az elmúlt hó napokban az ü gynö kké rdé s kapcsán felmerü lt ké rdé sekre nagy
felelőssé g, é s egyetlen szerző egy kö nyvben nem is ké pes
erre. Ezzel együ tt é rté kes é s jelentős Tomka Ferenc Szent
István Kö nyvhé ten bemutatott kö nyve, mert talán elindít egy
folyamatot, amelynek vé gé n – é vekig tartó kutató munka után
– való ban megismerhetjü k a tö rté nelmi való ságot.
„Le kell szö gezni, mindké t oldalon elsősorban áldozatok
vannak – fogalmazta meg a kö nyv bemutató ján Sarbak Gá bor,
a művet kiadó Szent István Társulat elnö ke. – A bűn mellett ott a bü nteté s, de csak a megbocsátásnak van é rtelme.
Remé ljü k, hogy egy megfelelő párbeszé d fog kialakulni, é s ez
a kö nyv alapanyagot nyújt a további munkákhoz.”
Szabó Csaba tö rté né sz, a Magyar Országos Levé ltár főigazgató -helyettese … bemutató jában a kö tet címé re hívta fel
a figyelmet. „A kö nyv azt mutatja meg – mondta – , hogy kitartásban, megalkuvásban, az egyház mé gis é l. Pironkodásra is
ad okot ez a negyvenö t é v, ugyanakkor felemelő is. Sok
szentje, mártírja volt ennek az időszaknak, é s ez a lé nyeges.”
„Nem kell fé lnü nk szembené zni a múlttal – hangsúlyozta a
szerző … Botladozó , de hívő egyház járja a tö rté nelem útját, s
szeretné m hinni, hogy ez a kö nyv is hitet é s remé nyt kö zvetít.”
– k.a. (Utánkö zlé s az Ú j Ember 2005. május 29-i számábó l.)
Lá szló Mercz (Ph 58): Code Vagnon de la VHF et du SMDSM.
Pré paration au Certificat restreint de radioté lé phoniste –
Short Range Certificate (SRC). Techniques d’Appel Sé lectif Numé rique (ASN) et procé dures d’exploitation du Systé me Mondial de Dé tresse et de Sé curité en Mer (SMDSM)
– Les É ditions du Plaisancier [2005]
Szervusztok Fiúk!
Megjelent a kö nyvem a hajó soknak szó ló rádió kommunikáció ró l, franciául. A napokban mutatták be Párizsban a nagy
hajó kiállításon. A borító ké peit né mi bü szkesé ggel né zem,
hiszen villamosmé rnö ki minősé gben írtam. Angolul a címe a
kö vetkező lenne: Vagnon's Code of the VHF Radio and the
GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).
Most mé g a hozzávaló szimuláló program kiadását kell befejeznem, talán karácsonyra az is meglesz. Azután az alkotó
pihen. Kö zben Já ki Teodóznak (OSB, Ph 47) é s Cs. Varga
Istvá nnak (Gy 64) svájci utazását szervezem.
Szeretettel kö szö nt mindnyájatokat
Mercz Lá szló (Ph 58)

A kiadó a borító n így mutatja be (persze franciául) a
szerzőt é s kö nyvé t: „A kö nyv szerzője Mercz Lá szló távkö z-

lé si mé rnö k, Genfben az UIT (Union Internationale des Té lé communications ~ Nemzetkö zi Távkö zlé si Unió ) é rdemes
tanácsadó ja. Ez a munkája világos é s nagyon pedagó gikus. A
Svájci Cruising Klubban a szerző látja el a felsőfokú navigáció s ké pzé st é s tanítja a rádió s kommunikáció t mind a rö vid
(SRC), mind a hosszú (LRC) ké pzé si idejű diplomaelőké szítő
kurzusokon.”
(KTK)
Kapiller Ferenc (Gy 73): Megé lt aranykor. Salfö ldi beszé lgeté sek Somogyi Győ ző festőművé sszel. – Magyar Nyugat
Kö nyvkiadó , Vasszilvágy, 2005.
Somogyi Győ ző festőművé sz neve ismerős már kö ztü nk, ő
adott tö rté nelmileg illusztráló nagyon szé p ké peket Boksay
György (Ph 47) Párbaj a Balaton jegé n c. elbeszé lé skö teté be.
Kapiller Ferenc barátunk most a művé sz é leté t, gondolatait
mutatja be hat interjúban. A megélt aranykor cím a művé sz
é leté re utal: Salfö ldö n, a Balatontó l nem messzire é l, állatokat,
lovakat is tart, nevel, lovagol… , rö viden: a mai időkben is
teljesen termé szetes é letmó dot folytat. Napirendjé t a termé szet, az állatok ritmusa is, irányítja. É s kö zben fest… – té mái:
tö rté nelmi alakok, nagy szemé lyisé gek é s – főleg – a magyar
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múlt mindennapi emberei. S ez az é let számára a megé lt
aranykor. É s kö zben… nemcsak fest, de gondolkodik. Gondolatait mondja el a ké rdezőnek, az olvasó nak. É s a kö nyv
egy kü lö nleges vállalkozású kiadó nál, a Vasszilvágyon alapított Magyar Nyugat Kö nyvkiadó nál jelenik meg…
(KTK)
Wacha Imre (Gy 50): Anyanyelvü nk vonzásában – Az elődö k
(In: Anyanyelvü nk vonzásában – nyelvtudó sok, nyelvé szek
é s nyelvművelők Győr-Moson-Sopron megyé ben; 2– 55. é s
156– 159. lapok) – Kiadta a Kazinczy Ferenc Gimnázium,
Győr, 1997, 169 lap
Hérics Lajosné előszavábó l: „Wacha Imre tanulmányában a
múlt ö sszegződik. Azokró l a nyelvtudó sokró l, nyelvé szekről ír,
kik Győr-Moson-Sopron megyé ből származtak vagy hosszabb
ideig itt é ltek – tanultak, tanítottak, alkottak vagy a ré gió nyelvé vel, nyelvtö rté neté vel foglalkoztak. Gazdag, sokfelé mutató
é s sokirányú ké p bontakozik ki. A teljessé gre tö rekvé s igé nyé vel – é s annak megvaló sulása né lkü l – sok-sok monográfia,
tanulmány esszenciáját nyújtja át az olvasó nak ez a ritka vállalkozás. Munkája ö nmagában is hűsé gnyilatkozat a fö lnevelő
szü lőfö ldhö z é s az anyanyelvhez. Szerencsé s vé letlen, hogy
az ABC tö rvé nyei szerint az ő é letrajza zárja le gyűjtemé nyü nket. – A második ré sz é lő, alkotó nyelvé szeket, nyelvművelőket vallat, szé p é s tanulságos é letmintákat, – sorsokat, utakat,
elveket, gondolatokat é s é rzé seket, é lethivatásokat villant.”
Imre barátunk az első ré szben sok-sok bencé st is bemutat.
Csak egy-ké t né v a sok kö zü l, pé ldául: Sörös Pongrá c, Zoltvá ny Irén, Prikkel Mariá n, Gá cser Imre, Karsai Géza, Sá mson
Edgá r, Danczi Villebald, Guzmics Izidor … A második ré sz
(ö n)é letrajzai kö zö tt tö bb bencé sdiák-társunk is található :
Bencze Lórá nt (Ph 58), Korzenszky Richá rd (Ph 59), Wacha
Balá zs (Gy 66), Wacha Imre (Gy 50). Tö bbszö r hivatkozik É der
Zoltá n (Cs 50) diáktársunk munkásságára is.
(KTK)
Jurisich Miklós (volt bencé s) Gimná zium Kő szeg: Tabló k
kö nyve – 1905– 2005. – Főszerkesztő: Molná r Lá szló –
JMG Kőszeg– M-M. Bt. Nagykanizsa kiadása – 228 lap
Az A4 formátumú hatalmas kö tet oldalanké nt egy-egy tabló
fé nyké pé t tartalmazza, az idé n 328 é ves iskola utolsó (eddig!)
száz é vé nek tabló ié t. Az elejé n, termé szetesen, 1948-ig (43.
oldal) A kő szegi Szt. Benedek rendi kat. Ferenc József Gimná zium tabló it. A nevek jobb felismerhetősé ge cé ljábó l – az
egé sz kö tetben – minden tabló alatt ABC-rendben megtaláljuk
mind az é rettsé giző diákok, mind a tanárok, igazgató (k) nevé t.
Sajnos, né hány é v tabló ját a szerkeszté skor nem találták meg.
Ezek: 1906– 10, 1918– 21, 1932, 1944, 1946, 1963/B. „Kérjü k
az Olvasót, ha tudomá sa van má solatról, értesítse a Jurisich
Miklós Gimná ziumot!”, olvashatjuk a hiányzó tabló k helyé n.
Hadd idé zzek azonban a megjelené sé ben is impozáns, gyö nyö rű kö tet előszavábó l: „… A tabló kon nem ö regszik senki,
minden diák 18 é ves marad, a tanár lehet fiatal, kö zé pkorú
vagy é ltes, emlé kezetü nkben ö rö k. Aki kezé be veszi a Tabló k
Kö nyvé t, mesé t hall. Más é s más mesé t olvas ki az egykori
diák é s tanár, mást a hozzátartozó . Mi a jelentősé ge a most
ké zbevehető Tabló k Kö nyvé nek? Tö bbek kö zö tt az, hogy a
kőszegi gimnázium tabló i megelevenednek. Mesé lnek családi
tradíció kró l, szoros kö telé kekről. Nagyszü lő, szü lő, unoka kerü lt most egy kö nyvbe, mindannyian ü dé n, fiatalon, vidáman.
Egyazon kö nyvbe kerü l tanár, aki egykor maga is tanítvány
volt; együ tt, egy tabló n mosolyog volt nevelőivel. … Meg kell
említeni a város é s kö rnyé ke tradíció it is.” – Így ír „Kö szö ntő”jé ben Horvá thné Kutasi Má ria, az iskola jelenlegi igazgató ja.
A kőszegi gimnáziumnak felesé gemmel együ tt magam is, tíz
é vig, tanára voltam. Akkoriban mé g ké t tanártárs – Dénes
Andor (Kg 26) é s dr. Horvá th Lá szló (Bp 31) – volt egykor
bencé sdiák, ké t kollé ga pedig – Ková cs György é s Lovassy
Andor – már a bencé s gimnáziumban is tanított. Ké sőbb
(1974/75– 1989/90) dr. Tóth Sá ndor (Kg 51) diáktársunk volt
az igazgató . Ezé rt magam is, szemé lyesen, megkö szö nö m a
kö nyv minden kö zreműkö dőjé nek a hatalmas munkát, kö tetet!
Nemkü lö nben, más iskolák számára, az ö tletet!
Dr. Könyves Tóth Ká lmá n (Ph 47)
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Tihany – 2005
09.10. szombat 15.00 – Kö nyö rgé s a magyarságé rt, dr. Erdő
Péter bíboros prímás, é rsek úr ré szvé telé vel
09.18. vasárnap 17.00 – Az ELTE kó rusának/zenekarának
jubileumi műsora
10.23. vasárnap 11.00 – A szentmise televízió s kö zvetíté se
templomunkbó l
11.12. szombat – „Ké zfogás” – Egyházi iskolás ö regdiákok
regionális találkozó ja
11.17. csü törtök 17.00 – Szent Ányos-ü nnepi vesperás é s
szentmise
2005.05.21. DUNA TV 18.00. Híradó *
„A tihanyi bencé s monostor alapításának 950. é vforduló ját ü nnepelté k ma az apátság templomkertjé ben. A kolostor múltját
felelevenítő ü nnepsé gen ré szt vett é s beszé det mondott Má dl
Ferenc, a Magyar Kö ztársaság elnö ke is. Ünnepre hív a harang a Tihanyi Bencé s Apátságban. 950 é vvel ezelőtt I. András király monostort alapított a Balaton fö lö tt, Szűz Mária é s
Szent Ányos pü spö k tiszteleté re. Az alapító okirat egyben az
első olyan írásos dokumentum is, amely már magyar szavakat
tartalmaz, így minden magyar anyanyelvű ember számára
jelké pes dokumentum is – hangsúlyozta Mádl Ferenc kö ztársasági elnö k ü nnepi beszé dé ben.
Má dl Ferenc kö ztársasági elnö k: Ez a szö veg már nem az
idekö ltö zö tt nomád, keleti műveltsé gű magyar társadalom
ké pé t mutatja. Az akkor é lenjáró nyugati vallási, kulturális rend
jelenik meg benne. Azt bizonyítja, hogy a magyar gyö kerekbe
már be van oltva az euró pai kereszté ny kultúra. A fé lsziget
tetejé re é pü lt templom, miké nt a ré gi templomok, a felkelő
naphoz igazodik. Az é vszázadok során pusztulás é s újjáé ledé s
tö bbszö r is osztályré sze volt, erős alapzata é s I. András
sírhelyé ü l szolgáló altemploma azonban ma is sé rtetlen.
Korzenszky Richá rd perjel: Alapot raktak itt őseink, az alapító király akaratábó l. Supra firmam petram – szilárd kősziklára.
Bár itt-ott most is csúszik é s mozog a talaj, mé gis remé ljü k,
hogy maga a templom, az Isten háza szilárd kősziklára é pü lt.
A jubileumi ü nnepsé g vé gé n Mádl Ferenc kö ztársasági elnö k, a megjelent egyházi mé ltó ságok, országgyűlé si ké pviselők é s civil szervezetek tagjai ró tták le tiszteletü ket az alapító
I. András é s felesé ge, Anasztázia szobránál, valamint a király
nyughelyé ü l szolgáló altemplomban.”
* Az ü nnepsé gen elhangzott beszé deket a 2006. é vi Almanachban
teljes egé szü kben kö zö ljü k. – (A szerk.)

A 950 é ves Tihanyi Bencé s Apátság ü nnepe
számunkra is ü nnep volt **
„Az Ú risten évszá zadokon á t tartó kegyelméért, szeretetéért
adtunk há lá t” május 21-é n Tihanyban. Az ü nnepsé gre hó napokkal korábban megkezdte felké szü lé sé t az apátság.
Mi né hány előké szítő megbeszé lé s, szemé lyes-telefonos feladategyezteté st kö vetően foglaltuk el őrhelyeinket szombaton
reggel 8-kor a telepü lé s 12 pontján. A tö bbnyire szemé lygé pkocsival várt é s é rkező vendé geket a helybé li polgárőrö kkel, cserké szekkel együ tt fogadta é s kö szö ntö tte a 17 fős
csapatunk. Rendezői kitűzővel kalauzoltunk, ké sőbb cipekedtü nk, kordont alakítottunk, sátrat fogtunk a feltámadó szé lben,
felszolgáltunk, színpadot rendeztü nk, őrt álltunk. Nem műveltü nk nagy dolgokat, de jelen voltunk – házigazdaké nt vendé geskedtü nk, munkáské nt ü nnepelhettü nk. Egy múltját é s jelené t szé p ö sszefogással ü nneplő kö zö ssé g ré szé vé váltunk.
Kö szö nö m a munkát, né v szerint Antal Istvá n (Ph 66),
Szekendy Alajos (Ph 64), Veiland Lá szló (Pp 39), dr. Németh
Szilá rd (Ph 81), dr. Varga Ottó (Ph 69), dr. Andrónyi Tamá s
(Ph 58), Balatoni Lá szló (Gy 74), Ková cs József (Ph 63),
Kicsá k Tamá s (?? ??), Ü regi Sá ndor (Ph 78), Péringer Miklós
(Gy ??), dr. Halmos Pá l (Gy 67), Böröcz Ferenc (Gy 61),
dr. Godzsa József (Ph 67), Hauzer György (Gy 70), Nová k
Á rpá d (Ph 80) diáktársunknak é s nem utolsó sorban Andreá nak, Elvirá nak, Má rtá nak, Klá rá nak é s tö bb diáktársunknak,
akik a helyszínen kapcsoló dtak hozzánk.
Jó volt együ tt lenni!
Bischof Péter (Ph 75)
** Utánkö zlé s az Üzenet (a BDVE é rtesítője) 2005. májusi számábó l.
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Magyar Ö röksé g-díj a kultúra szolgálatában
a 950 é ves Tihanynak ***
Harminckilencedik alkalommal osztottá k ki a Magyar Ö rökség-díjakat jú nius 25-én Budapesten, a Magyar Tudomá nyos
Akadémia dísztermében. E rangos kitü ntetésben részesü lt
[tö bbek kö zö tt] az I. Andrá s kirá ly á ltal kilencszá zötven éve
alapított tihanyi bencés apá tsá g …
Korzenszky Richá rd (Ph 59) perjel a magyarországi kereszté ny é rtelmisé g egyik konzultáció s kö zpontjává alakította a
tihanyi bencé s apátságot. Nem csupán helyreállította a templomot é s az apátságot, hanem kiemelte egyedü lálló é rté keit:
ö sszefü ggé seit a keleti kereszté nysé ggel, a ré gi NagyMagyarországgal é s azzal a kö zé pkori eredetű kö zö ssé gfogalommal, amely ott lappang a mai euró pai demokrácia
eszmerendszere alatt – mutatott rá mé ltatásában Szörényi
Lá szló irodalomtö rté né sz.
Frigyesy Á gnes
*** Utánkö zlé s az Ú j Ember 2005. július 3-i számábó l.

„Tudósítói beszámoló”
a pannonhalmi kü ldöttgyűlé sről
Ebben az é vben is, mint már tavaly, Pannonhalmán, az országos bencé sdiák-találkozó napján (05.05.28.) tartotta a BDSZ
é vi rendes kü ldö ttgyűlé sé t. A novemberi időpont előre hozására elsősorban adminisztratív okokbó l volt szü ksé g: pl. hogy
é vente május vé gé ig el lehessen fogadni az előző é vi
pé nzü gyi beszámoló t stb.
A Teleki-teremben gyűltü nk ö ssze fé l tízkor, hogy a kö zö s
szentmise előtt vé gezhessü nk. Előszö r, vendé glátó ké nt is,
Hortobá gyi Cirill atya (Ph 77), rendi alelnö kü nk kö szö ntö tte a
jelenlé vőket, majd levezető elnö kké Bischof Péter (Ph 75)
barátunkat, a BDVE elnö ké t választottuk. Ő megállapította,
hogy a gyűlé s határozatké pes. Ezután sorra vettü k a napirend
pontjait.
Az elnö ksé g beszámoló ját Faber Miklós (Bp 48) elnö k, a
2004. é vi pé nzü gyi beszámoló t dr. Muzsay Géza (Gy 49), a
Számvizsgáló Bizottság elnö ke tartotta. Mindkettőt – hozzászó lások után – elfogadta a kü ldö ttgyűlé s. A 2005. é vi kö ltsé gveté st Horá nyi Má rton (Ph 83) barátunk terjesztette elő, benne
terü leti szervezeteink támogatásának az elnö ksé g által már
korábban jó váhagyott tervezeté vel. A kö ltsé gveté st is megszavazták a kü ldö ttek.
Az elnö ksé g bejelentette, hogy a bíró ságnál megtö rté nt a
BDSZ „kö zhasznú szervezet” minősíté sé nek bejegyzé se. A
bejelenté st a kü ldö ttgyűlé s tudomásul vette.
Ebben az é vben november vé gé n tisztújító kü ldö ttgyűlé st
tartunk. Előké szü letü l megválasztottuk a Jelö lő Bizottságot é s
ennek elnö ké t, dr. Szelestei Tamá s (Ptl 53) barátunkat, aki ebben a tisztsé gé ben már az előző alkalommal is kiváló munkát
vé gzett. A Jelö lő Bizottság tö bbi tagja: dr. Andrónyi Tamá s
(Ph 58), dr. Jobbá gy Lajos (Ph 69), Keller Péter (Ph 74), Péter
Tamá s (Gy 2000) diáktársaink.
Foglalkoztunk mé g a Segé lyalap szabályzatának szü ksé ges
pontosításával; ez ü gyben a megfelelő direktívák megfogalmazásra kerü ltek.
A kü ldö ttgyűlé s a továbbiakra né zve szü ksé gesnek találta a
BDSZ Szervezeti é s Műkö dé si Szabályzatának kidolgozását.
Ez ü gyben az indító lé pé sek megté telé t az Elnö ksé gre bízta.
A gyűlé s az ü gyvezető elnö k, dr. Németh Szilá rd (Ph 81)
barátunk zárszavával é rt vé get.
Dr. Könyves Tóth Ká lmá n (Ph 47)

Honlapunkról…
Ha minden jó l megy, Petényi Má rk (Ph 2000) diáktársunk őszre befejezi a Bencé s Diákszö vetsé g honlapjának beü zemelteté sé t. Tö bbfé le úton (pl. a BDSZ levelezőlistán) is bejelentjü k, használatához egyúttal hasznos útmutató kat kö zzé adva,
amikortó l használható lesz. – Addig is mindenkinek kö szö net,
akik munkájukkal hozzájárultak már eddig is, é s a jö vőben is!
Szeretettel
Szalai Béla (Ph 59) főtitkár
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Reflexiók
Ö rö mmel fedeztem fel a márciusi hírlevé lben osztálytársam,
dr. Péter Béla megemlé kezé sé t Mécs Lá szlóró l, az egykor
híres papkö ltőről, akit a háború után, sajnos, tudatosan é s
tendenció zusan elhallgattattak. A nyolc é v alatt – amit Pannonhalmán tö ltö ttem – ő sokszor látogatott a Szent Hegyre, é s
nagyon gyakran tartott szavaló estet. Szimpatikus egyé nisé gé vel, nagyszerű előadó ké szsé gé vel mindig nagy sikert aratott,
é s előadása idősnek-fiatalnak é lmé ny volt.
Pé ter Bé la é rinti a mondanivaló mat: „… egy magyaró rát is
tartott osztályunknak”. Ez a „magyaró ra” hat-hé t irodalomó ra
volt 1945 tavaszán, amivel tehermentesítette irodalomtanárunkat (é s osztályfőnö kü nket), dr. Danczi Villebaldot, aki abban
az időben a diákotthon rektora is volt. Villebald atyának akkor
a nyakába szakadt a kollé gium é s az azidőben nagy számban
ott tartó zkodó menekü ltek ellátásának minden gondja é s baja.
Ú gy emlé kszem, hogy akkor, ’45 tavaszán, az osztályban
csupán heten voltunk, így felelteté s nem volt, ezé rt tarthatott
nekü nk Mé cs László egy nívó s előadássorozatot Arany Já nos
kö lté szeté ről. Tudományos alapossággal ismertette, elemezte
é s é rté kelte Arany kö lté szeté t, balladáit, epikáját é s líráját.
Az előadássorozat elejé n bebizonyította, hogy Arany nem
csak poeta natus, hanem poeta doctus is volt. Visszaemlé kezve ö rü lö k, hogy ré szese voltam ennek az é lmé nynek, é s
emlé kezetemben Mé cs László t azó ta é n is poeta natus- é s
poeta doctus-ké nt tartom számon. Továbbá: bárcsak aktuális
lenne az ő – Pé ter Bé la által is idé zett – kö ltői hitvallása:
„Vadó cba ró zsát oltok,
hogy szebb legyen a Fö ld.”
Dr. Pattantyú s-Á brahá m Á dá m (Ph 47)
Kedves Bará taim!
Az ezé vi Almanach minden írása figyelmet lekö tő. Bizonyos
szempontbó l elmondhatom ezt mé g a tagság né vsorára is.
Milyen nagy számban nevelt a bencé s rend papokat diákjai
sorábó l! É s, ha szabad ezzel a kifejezé ssel é lni: szívderítő,
míly nagy a szö vetsé g hö lgytagjainak a száma…
Lé nyegesnek tartom, hogy a f. é vi Almanach szinte teljes
egé szé ben egy szellemi munkaműhely tevé kenysé gé nek
megnyilvánulásává, kifejezé smó djává vált. Az é vek folyamán
egyre bővü lt a tartalom, é s a szerkesztősé g „kü lső” munkatársai, azaz a (volt) bencé s diákok által írt cikkek, versek száma.
Kü lö n ö rö m, hogy vé gre megjelent az Almanachban az első
írás a mai bencé s diákság é leté ről. Gratulálok Aradi Lá szlónak, a pannonhalmi gimnázium tanuló jának a Szent Mártonnapi ü nnepsé gről szó ló cikké hez.
De jó lenne tö bbet tudni a bencé s diákság mai é leté ről! É s
egyáltalán: hány egyházi kö zé piskola műkö dik az országban?
Hány diák, kö ztü k hány bencé s diák tanul ezekben? Milyen a
bencé s gimnáziumok átlagos tanulmányi eredmé nye, milyen a
felvé teli arány stb. kö rü kben? Várok beszámoló kat a bencé s
gimnáziumok napi é leté t színesítő kö zö ssé gi megnyilvánulásokró l. Van-e egyáltalán cserké szet? Netán táborozások?
Bizony mondom, írom: azt, hogy az elmúlt keserű é vtizedeket a magyar társadalom úgy-ahogy túlé lte, nem kis mé rté kben
a ké t világháború kö zö tt műkö dő é s (ha kisebb számban
is) a második világháború után meghagyott egyházi gimnáziumokbó l kikerü lt é s felnö vekedett é rtelmisé gnek kö szö nheti.
Klebelsberg Kunó egykori kultuszminiszter cé lkitűzé sé nek
tekintette a magyar iskolai nevelé s átgondolt inté zkedé sekkel
é s maximális anyagi támogatással való felemelé sé t. Egy előadásán is, amelyen jelen voltam, hangsúlyozta: Trianon elvette
Magyarország terü leté ből anyagi javainak zö mé t; ezt csak a
magyar alkotó szellemisé g kibontakoztatásával lehet pó tolni.
Hazánk legfőbb nemzeti kincse Trianon után – valahogyan így
mondta – elsősorban a magyar agyakban van.
A „második Trianont” a kö vető é vtizedek az anyagi javakon
túl a szellemi-lelki é rté kekben, sok terü leten a gyö kerekig jutó an okoztak rombolást. Nos, é n a remé nykeltő választ a jelenre
é s a jö vőre a bencé s gimnáziumok pedagó gusaitó l é s diákjaitó l is – az Almanachon é s a BDSZ hírlevelein keresztü l az ő
utat mutató írásaik által is – várom. S ha így lesz, úgy
gondolom, ílyké nt é s ezen keresztü l válik teljessé a Bencé s
Diákszö vetsé gnek meglé vő sajtó ján keresztü li tevé kenysé ge.
Dr. Ká roly Istvá n (Bp 40)
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Tisztelt Ká lmá n Bará tom!
Amikor te é rettsé gizté l, é n másodikos kisdiák voltam Pannonhalmán. É n halványan emlé kszem rád, de nem ismerné lek
meg. A „kicsik” ismerté k a „nagyokat”, fordítva nem, mint a felnőttek világában is. Azé rt fordulok hozzád, mert az utolsó
Gaudium (a márciusi hírlevé l) kettős ö rö met szerzett. Egyré szt
Lovassy Andor verse, akinek „Klárikáját” szerencsé m van ismerni, mert sokat foglalkozott családunk tö rté neté vel é s nagyapám politikai tevé kenysé gé vel (a Páneuró pa-mozgalommal
kapcsolatban) é s akitől é n is megkaptam az ő általa megjelentetett é s a hírlevé lben ismertetett kö tetet, melyben é desapjának egy-ké t versé t, írásàt gyűjtö tte csokorba.
A másik ö rö mö m dr. Péter Béla (Ph 47) írása volt Mécs
Lá szlóró l. Ehhez szeretné m egy kis emlé kemet hozzáfűzni.
Mé cs László, a favágó
Nagyapám, dr. Rainprecht Antal kerteskői birtoka határos volt
a bakonybé li apátsággal. A „dicsősé ges felszabadítást” minden borzalmával együ tt Sá rközy Pá l apá tú r vendé geiké nt a
bakonybé li apátság pincé jé ben é ltü k át. Erről is lehetne írni,
de Veress D. Csaba (Viza Kiadó , 2000) Bakonybé l tö rté nete c.
kö nyvé ben nagyon hűen leírja a tö rté nteket.
Nem is erről akarok mesé lni. – Hanem Mécs Lá szlóró l é s
dr. Becse Gasztonró l, az akkori bakonybé li plé biről, akik átjártak hozzánk maradé k erdőparcellánkba fát vágni. Felesbe
vagy hogyan, azt nem tudom, csak azt, hogy dé lben tarisznyájukbó l ettek, de este asztalunkhoz tessé keltü k őket. Hogy
milyen favágó k voltak, azt nem tudom, de hogy enni úgy
tudtak, mint amazok, az biztos. Mé cs László a bort se vetette
meg, é s ha megjö tt a jó hangulata, akkor nagy ké rlelé sek után
verseiből szavalt, úgy a ré giekből, mint a mé g meg sem jelentekből. É n, de nem csak é n, el voltam bűvö lve, olyan nagy
hatást tettek rám versei, de talán mé g inkább sajátos előadó művé szete. Igen erősen szé thúzva vagy ö sszetorlasztó dva a
mondanivaló t, hol felemelve hangját, hol basszusba zuhantatva (mint egy hullámvasút), gyorsítva-lassítva a dikció t, melyet
igen kifejező mimikával é s színpadias gesztusokkal kísé rt.
Nem csoda, hogy, anyám elmondása szerint, a háború előtti
előadó estjei míly sikeresek voltak (s hogy’bomlottak utàna a
nők!… ). – Ezek az epizó dusok 1946-48 kö zö tt lehettek.
Ké sőbb is találkoztam vele, Pannonhalmán a 6-os kápolnában („gyilokfolyosó n”) ministráltam neki párszor, de se beszé lgeté sre, se szavalatai é lvezeté re már nem volt alkalmam.
É n sem tudom, hogy alakja é s kö lté szete mié rt ment feledé sbe. Magam sokat forgatom elrongyoló dott ré gi verseskö teté t, melyből kü lö nö sen a meleg é letö rö m, az emberszeretet, a
szü lőfö ld tisztelete, a szociális együ tté rzé s kü ldi ü zeneté t.
Nagyon szé pnek találom azokat a verseit, melyekben szeretett
é desanyjáró l emlé kezik (A királyfi három bánata).
Ha lenne egy olyan jó menedzsere, mint Màrainak...?!?
Kedves Kálmán, ha úgy gondolod, nyugodtan lekö zö lheted
megemlé kezé semet, akár teljesen átírva is. Tudod, mi 50 é v
emigráció után elé g csúnyán beszé lü nk magyarul, mindenfé le
idegen szó t é s fordulatot foltozva bele ott, ahol a jó magyarságnak már hűlt helye van. Meg aztán a mai magyar nyelv
sem ugyanaz már, sokszor egy-egy újságcikket tö bbszö r át
kell olvasnom ahhoz, hogy megé rtsem.
Dr. Pattantyú s-Á brahá m Á dá mra is jó l emlé kszem, de nevetni fogsz, ha megmondom mié rt: Rezső ú rtól kapott nagy pofoné rt, amit a nyilvánosság előtt kapott az ebé dlőben. Nem tudom, mié rt volt. De ez a ké p a mai napig megmaradt lelki
szemeim előtt. – É s ha dr. Péter Béla azonos azzal, aki nálunk
né ha a prefektus helyett felü gyelt é s akit mi „Pedro”-nak hívtunk, akkor nagyon is jó l emlé kszem rá. Bizonyos algorithmusra tanított minket a „nemes fené kreverősdi” jàté kban. Szálló igé vé vált a methodus: „ Ú gy, ahogy Pedro mondta… ” Hogy ki
volt akkor a prefektus? Bá nk? Fidél? vagy már Szabolcs?
Kiskéry Lórá nd dr. (Ph 53)
Ké rjü k, hogy tagdíjatokat (aktívaknak 2500 Ft/é v, nyugdíjasoknak
300 Ft/é v, 75 é v felett: nem kérü nk, de megköszönjü k), 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
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Kedves Diá ktá rsaim!
Idé n tavasszal felesé gemmel Olaszországban voltunk
kirándulni. A programban
Montecassino meglátogatása
is sorra kerü lt. Az ott ké szü lt
20 fé nyké pet Gerencsér Sá ndor (Ph 83) barátunk segítsé gé vel feltettü k az internetre:
http://keptar.hu/bdsz/50057487#2
számon olvasható /letö lthető.
Az egyik ké p egy ősi Szent
Benedek-szobor. Legyen ez
itt tiszteletü nk jele új pápánk,
XVI. Benedek előtt.
Szeretettel ü dvö zö llek
mindnyájatokat!
Dr. Görög Sá ndor (Kg 52)
Kedves Bará taim!
Ö rö mmel vettem az Almanach 2005-ö s kö teté t. Ö rö mmel olvastam a Danczi Villebaldró l szó ló írást. Tö bb ilyen kellene, ha
nem is ekkora terjedelemben.
Kevesebb ö rö mö m telt az 1000 év 100 bencése kö tetben. A
kö tet legtö bb tanulmánya az Ora et labora! jelszó nak csak
egyik felé ről szó l. Alig é rinti azt a hatalmas munkát, amelyet a
bencé s szerzetesek a magyar tudományban vé geztek el. É s
szakirodalmi forrásokat sem ad az írások vé gé n azoknak, akik
esetleg alaposabban szeretné k megismerni a kö tetben említett
imádkozó é s dolgozó szerzeteseket.
Pl. alig olvashatunk Holenda Barnabá s ú r elmé leti atomkutató i munkáiró l, Cziná r Mór oklevé lkiadásairó l, Jedlik Á nyos
tudományos (nyelvé szeti) munkásságáró l, Rómer Flóris é s
Rónay Já cint munkásságáró l (egyikü knek – tudomásom szerint – az é kírás megfejté sé ben is volt szerepe) é s másokró l.
A „bemutatásokat”, ha nem is olyan terjedelemben, mint
Villebald úré , folytatni kellene. Csak né hány nevet említek:
Magasi Artú r (megemlegeti a magyar színháztö rté net), Pá lfy
Aurél (bö rtö nt járt diákjai, nevelő munkája miatt, kö nyvet jelentetett meg ró la Farnady Ferenc volt bencé s diák, aki nem szerepel a né vsorotokban*), Bá nhegyi Jób (jeles irodalomtö rté né sz), Borossay Jusztin (matematikatankö nyv szerzője),
Galambos Ireneusz.
Né hány jeles nyelvé szről magam is írtam, terjedelmi okok
miatt rendkívűl szűkszavúan az Anyanyelvü nk vonzá sá ban c.
kö tetben (Győr, 1977). Ezt – talán ké t é ve – el is kü ldtem a
BDSZ címé re (egy ö né letrajzi fü zetecské vel, mert egyik kö rleveletekben írtátok, mutassuk be munkásságunkat. Nem
tudom, megkaptátok-e). Ebben a kö tetecské ben a kö vetkező
bencé sekről írtam: Erdélyi Lá szló, Sörös Pongrá c, Zoltvá ny
Lajos Irén, Réthei Prikkel Mariá n, Klemm Antal, Gá cser Imre,
Terestyéni Ferenc (vé gü l nem lett szerzetes), Csóka Já nos,
Jedlik Á nyos, Czuczor Gergely, Sá mson Edgá r, Guzmics Izidor, Szeder Fá biá n, Németh Bódog, Danczi Villebald. Sok
más kimaradt, aki nem Győr-Sopron megyé hez kö tődö tt.
A kö zelmúltban meghalt diáktársak kö zü l é rdemes lenne
mé ltatást írni pl. Patay Lá szlóró l (jeles festőművé sz volt, templomfestő, a Ké pzőművé szeti Főiskola tanára), Draveczki Balá zsró l (gasztronó miatö rté né sz), Maróti Lajosró l (kö ltő– író ),
Farkas Vilmosró l (nyelvé sz), Egri Péterről (angol filoló gus,
kiváló irodalomtö rté né sz, professzor volt), hogy csak né hány
nevet említsek az elhunytak kö zü l.
Az é lők kö zü l é rdemes lenne megszó laltatni Bencze Lorá ntot (azt hiszem, ró la vagy munkájáró l írtatok már), É der Zoltá nt,
Vízkelety Andrá st, Grá bits Frigyest, Já ki Zénót, Já ki Teodózt
(mindketten kimaradtak a né vsorbó l*), Já ky Györgyö t (festőművé sz), Konok Tamá st (festőművé sz), Mezey Györgyőt
(kö nyvtáros). Ismé t csak né hány nevet említettem, csak a
nevesebb győriek kö zü l. Máshonnan is lehetne jeles tudó sokat, kö zé leti szemé lyisé geket találni.
Üdvö zlettel
Wacha Imre (Gy 50)
* Megjegyzés: Né vsorunkban csak azok a diáktársak szerepelnek,
akik explicite belé ptek a BDSZ-be. – (KTK, a nyilvá ntartá s gondozója)
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Levé l a Vatikánból
A BDSZ elnö ksé ge levé lben kö szö ntö tte újonnan megválasztott Szentatyánkat, XVI. Benedek pápát.
Kö szö nté sü nkre válaszké nt – né met nyelven – az alábbi
levelet kaptuk – (ford. a fő szerkesztő ):
Kelt Vatiká n, 2005. má jus hó
A Szentszé ki Titkárság szívé lyesen ü dvö zli Ö nö ket é s
ö rö mmel vette jó híreiket. Szentatyánk, XVI. Benedek pápa
minden hívőnek é s jó akaratú embernek kö szö ni az imádságos kö zö ssé get, valamint a számtalan ajándé kot é s jó kívánságot, amelyekben Szent Pé ter utó djává való megválasztása
alkalmábó l ré szesü lt.
A gazdag mennyei kegyelmek zálogaké nt a szent apostolfejedelmek, Pé ter é s Pál kö zbenjárására hivatkozva apostoli
áldásában ré szesíti Ö nö ket.
Msgr. Gabriel CACCIA titkár

Magyar tudomány eredmé nyei *
Tudjuk, hogy Neumann Já nosnak kö szö nheti az emberisé g a
számító gé pet, Szilá rd Leónak az atomenergiát, Ká rmá n Tódornak az űrkutatás technoló giáját, Goldman Péternek a színes TV-t, Gá bor Dénesnek a holográfot – azokat a kis vonalkákat, melyeknek leolvasásával ma az egé sz világ vásárol –
é s műegyetemi volt osztálytársamnak, Gróf Andrá snak, a „chip
atyjának” (akit most Andy Grove-nak hívnak, s az Intel
tulajdonosa), hogy ma már minden mü tyü rnek „agya” van.
Igen, ezt tudjuk!
De azon vajon elgondolkoztunk-e, hogy ezeket a világ nem
mint magyar találmányokat tartja számon, é s hogy e találmányokbó l mié rt nem volt a magyar né pnek haszna, hogy ezeket
mié rt kellett mind idegenben kivitelezni? Nos, az alábbiakban
ké t olyan magyar találmányt ismertetek, melyeket remé lem,
hogy feltaláló ik NEM ADNAK EL, hanem otthon szabadalmaztatnak é s a magyar né p javára otthon gyártanak majd.
A tudósok olimpiájának győztese
A 19 é ves Rá tkai Dá niel, a budapesti Neumann János kö zé piskola vé gzős hallgató ja, 50 ország 1500 ké pviselője kö zö tt
elsőké nt nyerte meg az „Intel olimpiájának” első díját. Dani a
három dimenzió s ceruzájáé rt kapta ezt az elismeré st, ami egy
olyan ceruza, mellyel a számító gé p ké t dimenzió s ké pernyőjé n 3-dimenzió s rajzot ké szíthetü nk.
A tanulni ké pes számítógé p
A ma lé tező számító gé pek csak annyit tudnak, amennyit
belé jü k „etettek”. Ezek a szerszámok ma mé g nem tudnak
gondolkozni, csak gyorsan „felö klendezni” ké pesek a belé jü k
etetett adatokat, ö sszefü ggé seket. Ajtonyi Já nos, a veszpré mi
egyetemen olyan számító gé pet tervez, mely tanulni ké pes.
Ú gy tanul majd ez a masina, mint a kisbaba, aki eleinte semmit
sem tud é s mé gis a látottak é s hallottak alapján idővel megé rti
a világ műkö dé sé t, s Einstein is lehet belőle.
Az Ajtonyi-fé le szoftvert „genetic” vagy „neural algorithmusnak” nevezzü k, s műkö dé sé nek lé nyege az, hogy ké pes megfigyelni mondjuk egy olajfinomító , gé pkocsi vagy egy repü lőgé p irányítását, műkö dé sé t, s amikor már mindent megtanult,
amit mondjuk egy piló ta tesz, akkor ké pes őt úgy behelyettesíteni, hogy kö zben nem lesz fáradt, nem veszekszik a felesé gé vel, nem issza le magát stb.
É n a ké zikö nyvem 4-dik kiadásában (melynek első kiadásához 40 é vvel ezelőtt Teller Ede írta az előszó t) ré szletesen
ismertetem ezt az algoritmust, s úgy, ahogy Teller Ede bá csi
40 é vvel ezelőtt azé rt segített nekem, mert magyar munkát
látott a magyar szabadságharcnak dedikált ké zikö nyvemben,
úgy é n is azé rt is segítem az Ajtonyi-algorithmus terjedé sé t,
mert az javítja tudományos hírü nket, tekinté lyü nket.
Liptá k Béla (Ph 53)
* Az ismerteté st az internetes Hungarian Lobby-bó l (05.06.17., ennek
„moderátora” Liptá k Béla barátunk) – vettü k át, kö szö nettel. – (KTK)
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Bencé s Diákok Győri Egyesü lete
Ez törté nt 2005. első fé l é vé ben
A BDGYE 2005. első fé l é vé ben – február 27-é n megtartott
kö zgyűlé sé n kívü l – az előzetesen kö zzé tett rendezvé nyeit
szervezte meg. Ezek sorában ké t előadás hangzott el né pes
hallgató ság, sok internátusi diák előtt. Czigá ny Tamá s Ybldíjas é píté sz „Szakrális é píté szet” címmel – tö bbek kö zö tt – az
„Apor Vilmos” Katolikus Iskolakö zpont, a főapátság borászata,
a győri bencé s gimnázium internátusának kápolnája tervezé sé ről é s megvaló sításáró l szó lt, diavetíté s kísé reté ben. Nagy
sikerrel, szinte ü nneplé ssel vé gződö tt Olofsson Placid OSB
(Bp 33) „tö rté nelemó rája” é lmé nyeiről é s azok tanulságairó l.
Az immár hagyományossá váló , a „Liszt Ferenc” Zeneiskolával kö zö sen szervezett hangversenyen az iskola nö vendé kei mutatták be tudásukat a bencé s gimnázium dísztermé ben,
hosszantartó tapsokkal ö vezve.
Május 21-é n tartottuk meg a közös é rettsé gi találkozót. Az
egyre szé pü lő „Szent Ignác” templomban az ü nnepi szentmisé t dr. Ladocsi Gá spá r (Gy 70) pü spö k úr celebrálta. Az ü nnepsé gen az ö tven é ve é rettsé gizett Szkrinyá k Mihá ly kö szö ntö tte Csóka Gá spá r igazgató t, a megjelent tanárokat, hozzátartozó kat é s a fé lezerné l tö bb, é rettsé gije é vforduló jára
ö sszegyűlt ö regdiákot. Tö bbek kö zö tt ezeket mondotta:
„50 é ve, hogy é vfolyamunkat e falak kö zö tt é rettnek nyilvánították. A mi diáké veink időszaka – 1950– 55 – hazánkban politikailag az egyik legsö té tebb kor volt. Az egyházi iskolák kö zü l
csak 8 műkö dhetett. Ezekben figyelté k, ü ldö zté k a tanárokat.
(Az ÁVH Csizmadia Gerő t, Pá lffy Aurélt le is tartó ztatta, é s
bö rtö n lett osztályré szü k.) Istennek hála, e korszak vé get é rt!
Mi, akik itt kaptunk útravaló t, sokat kö szö nhetü nk az iskolának. A rendszeresen megtartott találozó inkon – melyeken 15
é ve az 1956-ban kü lfö ldre kerü ltek is ré szt vesznek – tapasztaljuk, hogy a megszerzett tudás, a belé nk ü ltetett hit é s é letszemlé let tö retlen. Ebben oroszlánré sze van egykori tanárainknak é s volt kedves osztályfőnö kü nknek, Heckenast Kolos
tanár úrnak. Csak hálával tartozunk nekik, amié rt szigorral, de
szívvel-lé lekkel foglalkoztak velü nk.
Kívánok az ifjú nemzedé knek tö retlen lelkesedé st, miné l
szé lesebb kö rű tudásbeli gyarapodást! Vigyé k magukkal azt a
hitet é s ismereteket, melyre hazánknak – tán a korábbi időkhö z ké pest is – egyre nagyobb szü ksé ge van!
Vé gezetü l az Igazgató Ú rra é s a Tanár Urakra a Jó Isten
áldását ké rem! Adjon erőt, hogy tö retlen lelkesedé ssel, szívvel-lé lekkel taníthassák é s nevelhessé k a kö vetkező nemzedé keket, s ezáltal szolgálja tudásuk, szellemi ö rö ksé gü k
hazánk javát!”
Az emlé kezé s a folyosó kon, osztálytermekben folytató dott,
majd Győrben vagy a kö rnyé ken fehé r asztaloknál vé gződö tt.
Dr. Magassy Dá niel (Gy 57)
A Czuczor Gergely Bencé s Gimnázium 2005.06.07-é n tartotta
é vzáró ü nnepsé gé t, melynek kereté ben a BDGYE nevé ben
Molná r Zsolt elnö k é s Péter Tamá s titkár kö szö ntö tte Hidi Ernő
tanár urat, a gimnázium nyugdíjba vonuló testnevelőtanárát,
aki 31 é vig szolgálta a győri Szent Benedek-rendi iskolát.
Molná r Zsolt (Gy 85) elnö k e szavakkal búcsúzott a bencé s
ö regdiákok nevé ben korábbi tanárátó l é s kollé gájátó l:
„Kedves Tanár Ú r!
1974! – Kádáré k ebben az é vben engedté k ki az utolsó
katolikus papot a bö rtö nből, s te ebben az é vben jö tté l tanítani
ebbe a gimnáziumba. Akkoriban civil tanárké nt elhelyezkedni
egyházi iskolában nagyon komoly vállalást jelentett!
Kö szö nö m, Ernő, a hozzávetőleg 2000 – általad tanított –
bencé s diák nevé ben ezt a 31 é vet!
Kö szö njü k, hogy oly sokszor bejö tté l Komárombó l nulladik
ó rában edzé st, illetve testnevelé só rát tartani!
Kö szö njü k, hogy mindig magas szakmai színvonalon tartottad meg az ó ráidat. (Itt említené m meg: Azt, hogy kosaras
berkekben milyen magas szinten jegyeznek, jelzi, hogy Killik
Lá szló volt kosaras szö vetsé gi kapitány elkü ldte neked a
kosárlabdáró l szó ló kö nyvé t lektorálni.)
Kö szö njü k, hogy pé ldát mutatva megpró báltál bennü nket az
ö nmagunkkal szembeni igé nyessé gre nevelni, ami megnyilvánult abban, ahogyan a Bach- é s Liszt-műveket a lyukasó ráidban a bencé s templom orgonáján játszottad, vagy ahogy
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kihasználtad a vonaton eltö ltö tt időt nyelvtanulásra, színvonalas kö nyvek olvasására.
A sportversenyek vé gé n a győztesek kupát kapnak. Nyugdíjba vonulásod alkalmábó l fogadd el tehát a BDGYE-től, a volt
tanítványaid nevé ben, ezt a munkáddal kié rdemelt kupát!”
2005. őszi programunk (a gimnázium dísztermé ben):
09.09. 19.00 – Dr. Somorjai Á dá m OSB (Ph 74): A Vatikán
10.08. – Buszos kirándulás Pápa– Ganna– Árpás útvonalon. A
kö ltsé g kb. 3000 Ft/fő. Jelentk.: Péter Tamá s titkárnál.
12.09. 18.30 – Dr. Korzenszky Richá rd OSB (Ph 59): A száz
é ve szü letett Jó zsef Attila
Mé g egy előadást tervezü nk, pontosítása után é rtesítü nk!
Minden előadás után szeretettel várunk mindenkit a Katalinkertbe baráti „beszé lgeté sre”!
Minden rendezvé nyü nkre sok szeretettel várunk
Mindnyájatokat!
Péter Tamá s (Gy 2000) titkár

Somogy megyei szervezet
A BDSZ Somogy megyei szervezete 2005.06.25-é n tartotta
Szent László -napi ö sszejö vetelé t Somogyváron, a Kupaváron.
Ezzel csatlakoztunk a hé t vé gé n a falu által rendezett Szent
Lá szló napokhoz, amellyel a kaposvári egyházmegye vé dőszentje halálának 910. é vforduló ját ü nnepelté k. Az apátság
romjait né hány é vtizede prof. dr. Bakay Kornél tárta fel, ezúttal
Szent Lá szló Somogyvá ron címmel tartott előadást.
Szent László 1091-ben Szent Egyed tiszteleté re alapította a
Kupaváron a bencé s apátságot; első lakó i francia szerzetesek
voltak. Papnevelő inté zet is műkö dö tt itt, é s ide temetté k előszö r Szent László t. Sírját ezúttal is megkoszorúztuk. Bemutatták a szentmisé n ö sszegyűlt mintegy ezer hívőnek azt a kis
csontereklyé t, amelyet Erdő Péter bíboros, prímás az esztergomi kincstárbó l ajándé kozott Somogyvárnak. – Ö rü lü nk, hogy
jó né hányan, bencé s diákok is, ré szt vehettü nk!
Meggyes Gá bor (Ph 60), dr. Ruff Flóriá n (Ph 81)
Dr. Antal Lá szló (Ph 73), Tóth Ambrus (Ph 88)

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

09.12. – Hankó Ildikó: A magyar királysírok sorsa
10.10. – Vá gvölgyi Szilá rd (Ptl): Czuczor Gergely kultusza
szü lőfö ldjé n (a 2005. május 9-re tervezett előadás)
11.14. – Lengyel Ervin (Ph 98): Szentszé ki diplomácia é s
Magyarország
12.12. – Molná r Antal dr. (Ph 88): Egyházi é letü nk a tö rö k
időkben
2006.01.09. – Tóth Gá bor igazgató : A budapesti Szent Benedek Általános Iskola é s Gimnázium é lete
Ember Ká roly (Bp 51)
1085 Budapest, VIII. Jó zsef krt. 43. tel.: 266-6750
„Bencé s sörözé s” Budapesten: általában a hónapok 3. hétfő jén – szeptember 19., október 17., november 21., december 19. – 19 órá tól kb. 23 órá ig, a Kisvigadó é tteremben
(Budapest, XI. Villányi út 34.). Akár fé l ó rára is gyere el! A
jobb oldali ö sszetolt asztalokhoz ü ljetek le a magatokkal
hozott diáktárssal együ tt!
Dr. Németh Szilá rd (Ph 81)

Keszthely – zalai szervezet
2005. é vi őszi programunk
09.24. szombat – Autó buszos kirándulás Gemencre
10.22. szombat 10.00 – Keszthelyen, a Magyarok Nagyaszszonya templomban szentmise
11.00 – A főté ri plé bánia hittantermé ben Szalai Béla
(Ph 58) BDSZ főtitkárunk előadása.
11.13. vasárnap 10.30 – Nagykanizsán a Deák té ri Jé zus
Szíve (felső) templomban bencé s szentmise
Ezeken kívü l minden hónap 1. hé tfőjé n 18.00-tó l sö rö zé s
Keszthelyen a Margaré ta é tteremben (Bercsé nyi u. 60.), a
hónapok utolsó vasárnapján pedig Zalaegerszegen
Benkő Zoltá n (Gy 85) elnö k
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Bencé s Diákok Pé csi Közössé ge

Szombathelyi szervezet

Márciusi kö zgyûlé sé n egyesü letü nk, a Bencsé s Diákok Pé csi
Egyesü lete úgy dö ntö tt, hogy kezdemé nyezi jogutó d né lkü li
megszü nteté sé t. (Idõkö zben megjö tt errõl a bíró sági vé gzé s.)
Az egyesü let pé nzvagyonát így használta fel:
1. A gyõri é s a pannonhalmi bencé s gimnázium egy-egy
baranyai diákját – igazgató i javaslat alapján – „kiemelkedõ
kö zö ssé gi munkájáé rt” kö nyvjutalomban ré szesítettü k.
2. A Miasszonyunk Nõi Kanonokrendnek 40 oltárgyertyát
vettü nk, mivel a templomuk melletti hittantermet használjuk
találkozó inkhoz.
3. A maradé k pé nzt egyenlõ ré szletekben a gyõri é s a
pannonhalmi gimnáziumok alapítványainak utaltuk át.
A jö võben Bencé s Diákok Pé csi Közössé ge né ven mûkö dü nk. Szeptembertõl termé szetesen folytatjuk havi rendezvé nyeinket. Minden megy a ré giek szerint, de az adminisztratív
kö telessé gektõl é s a bankkö ltsé gektõl megszabadultunk.
Találkozóink helyszíne a zárdatemplom hittanterme. Időpontja minden hónap első szerdája, 19 óra. Mint eddig,
továbbra is szívesen látunk rendezvé nyeinken családtagokat,
barátokat, más egyházi iskolák ö regdiákjait.
Ő szi-té li programunkat augusztus vé gé n beszé ljü k meg, így
arró l most nem tudunk é rtesíté st adni.
A BDSZ 2006. é vi esetleges má riagyûdi zarándoklatáró l kö zö ssé gü nk októ beri találkozó ján (szeptemberben Veni Sancte
lesz, utána nem igazán alkalmas) beszé lü nk, dö ntü nk.
Há bel Já nos (Ph 82) elnö k

2005. július 7-é n ü lé st tartott a BDSZ szombathelyi szervezete
elnö ksé ge é s ö sszeállította 2005. é vi őszi programját.
Augusztus 6. Csepreg: Emlé ktábla avatás a városban
szü letett bencé s tanárok (nyolcan vannak!) emlé ké re
Szeptember 24.: Ausztriai kirándulás Graz-Seckau– Admont
bencé s apátságokba
November 3. Szombathely: Szigeti Kiliá n-emlé kü lé s a Magyar Tudomány Napja alkalmábó l. Emlé ktábla avatása a szü lőházon, előadások, orgonakoncert
December 19. Szombathely, Pannonia é tterem kü lö nterme:
É vzáró ü lé s, matura-lapok átadása
Feiszt György (Gy 68)

Bácskai szervezet
A Bencé s Diákszö vetsé g bácskai szervezete ez é v őszi találkozó ját 2005. szeptember 9-é n, pé nteken tartja. A találkozó
kezdeteké nt 16 órakor Schindler Má tyá s (Ph 77) plé bános
diáktársunk Ferencesek-templomában (Baja) szentmisé n
veszü nk ré szt. A szentmise főcelebránsa dr. Bá bel Balá zs
kalocsai é rsek úr, ö sszejö vetelü nk díszvendé ge lesz.
A szentmise után megszokott helyü nkö n, a Sugovica-parti
Petőfi-szigeten folytató dik találkozó nk, a sorrendben immár a
6. bajai halászlé -fogyasztással egybekö tö tt baráti beszé lgeté s.
Szeretettel hívunk, várunk minden a té rsé gben lakó egykori
bencé sdiákot, de örü lü nk a tá volabbról jövő knek is!
A megfelelő mennyisé gű halászlé elké szíthetősé ge é rdeké ben ké rlek, hogy ré szvé teli szándé kotokat legkéső bb szeptember 5-ig jelezzé tek nálam (6500 Baja, Szeremlei u. 20,
vagy telefon: 79/321-028, vagy mobil: 30/488-0470).
Vancsura Lá szló (Ph 84), a bácskai szervezet elnö ke

Nekü nk fontos, Neked „fontatlan”?
Kedves Bará taink!
Sajnos, az idei é vben is tö bb alkalommal előfordult, hogy kü lfö ldö n (elsősorban Amerikában, Ausztráliában) é lő diáktársaink devizára szó ló csekket juttattak el hozzánk.
Sajnálattal kell kö zö lnö m, hogy a jö vőben ezeket a csekkeket nem áll mó dunkban befogadni. Ennek alapvetően ké t oka
van: A várható bankkö ltsé g elé rheti a 30– 100 $-t, ez akkora
ö sszeg, mely a legtö bb esetben meghaladja a csekk é rté ké t.
Számlavezető bankunk (Budapest Bank Rt, a General Capital
Group tagja) a 150 $ alatti csekkeket mostantó l NEM VÁLTJA
BE! Ezt az inté zkedé st a bank é pp az utó lag jelentkező, a
kü lfö ldi bankok által felszámított, kalkulálhatatlan kö ltsé gek
miatt vezette be.
A BDSZ is rendelkezik kü lfö ldről elé rhető bankszámlaszámmal, ké rjü k támogatásodat, tagdíjadat erre a számlara utaljad:
SWIFT kó d: BUDAHUHB
IBAN:
HU09-10103104-39661522-00000004
Az utaláson lé gy szíves feltü ntetni a kedvezmé nyezett nevé t:
Bencé s Diákszövetsé g valamint a BDSZ bankját é s annak
címé t: Budapest Bank Rt H-1132 Budapest Nyugati té r 4-5.
Ezen jelö lő adatok birtokában a nemzetkö zi bankrendszeren
keresztü l megé rkezik számlánkra a pé nz.
Ké rek mindenkit, hogy a jö vőben ne csekk formájában támogassa a BDSZ-t, ezeket a csekkeket minden esetben visszapostázzuk a feladó nak.
Kö szö nettel
Horá nyi Má rton (Ph 83)

Nagyobb adományt kü ldtek
Márciusban azon barátaink áldozatké szsé gé t kö szö ntü k meg, akiktől
04.11.27-től 05.01.31-ig kaptunk nagyobb (legalább 5000 Ft) adományt. Most azoknak mondunk kö szö netet, akik azóta 2005.06.30-ig
tetté k ezt. Kereken 974 ezer forintot kaptunk tőlü k. Isten fizesse meg!
Az elnökség
Né v
Ádám Gyö rgy

Alex László
Alké r Mikló s
Altvater Paul dr.
Antal Gé za sac.
Babó csi László
Balogh Gyula
Bánsági Amend László
Batkay László (2X)
Bé li László dr.
Bé lik István
Bendesy Gyula
Benke Kálmán
Beran Lajos
Beregi Attila dr.
Bé rtics Lajos
Bindes Ferenc sac
Bíró Vilmos dr.
Bogdányi István
Bó zsik András
Bujda Mikló s
Bujdosó Gé za
Csehi Ló ránt
Csurgay Árpád dr.
Csúti Jó zsef
Czeglé dy Ferenc dr.
Detre Ferenc
Egri Jó zsef sac.
Erb Ottó Valé r
Erdei Sándor dr.
Faber Mikló s
Fábián Jó zsef dr.
Fejes Antal dr.
Fonai Tibor
Fornet Bé la dr.
Gerebenics Tamás
Gulyás Gábor
Gyö ngyö si Gábor dr.
Heil Ádám dr.
Herszé nyi Bálint
Hir Jó zsef Gyula
Horváth István
Horváth László
Horváth Ottó
Horváth Tibor
Jankovics Marcell
Jánoki Mikló s (2X)
Jezsó Bé la
Juhász Lajos
Kapiller Pé ter dr.
Kátai Balázs
Keller Pé ter
Kemé ny Gábor
Ké ry László András
Király László
Klaibán Sándor
Knáb János
Komló ssy Attila dr.
Kovács F. László
Kovács Gé za
Kovács István dr.
Kö rö si Tamás dr.
Kukorelli István
Lambert Zoltán sac. (2X)
László Ferenc dr.
Lenkei Tibor

Iskola
Ko 41
Ph 55
Bp 47
Ph 70
Ph 66
Kg 48
Ph 55
Bp 47
Ph 65
Ph 71
Gy 91
Bp 51
Ph 83
Bp 35
Ph 81
So 34
So 53
Ph 55
Gy 66
Ph 89
Bp 43
Gy 54
Ph 91
Cs 54
Ph 63
Ph 69
Ph 59
Gy 68
Gy 66
Ph 84
Bp 48
Ph 78
Ph 63
Ph 75
Ph 62
Gy 77
Ph 76
Ph 84
Ph 78
Ph 66
Ph 68
Ph 65
Ph 72
Gy 75
Ph 75
Ph 59
Ph 74
Ph 67
Ph 72
Ph 84
Ph 67
Ph 74
Ph 98
Gy 53
Ph 77
Ph 74
Ph 83
Ph 67
Ph 60
Ph 96
Ph 77
Ph 73
Ph 70
Ph 60
Ko 41
Bp 37

Né v
Lé vai István
Lukács Ferenc dr.
Magyar Sándor
Markó János
Maró th Mikló s dr.
May Zsolt dr.
Mé száros Károly dr.
Mező Imré né dr.-né
Mohácsi Pé ter
Nagy Endre dr.
Nagy Imre dr. sac.
Nagy Jó zsef sac.
Nagy Tihamé r
Nemcsik János dr.
Né meth János dr. sac.
Né meth László dr. sac.
Novák Jenő dr.
Odhiambo Raymond
Osztrosits László
Papp János dr.
Pem László dr. PhD sac.
Pető Klára
Petró czy Gábor
Pregun István dr. gk. pap
Prugberger Emil dr.
Pup Vilmos
Raskó Gyö rgy dr.
Ré dly Elemé r dr. sac.
Ró naszé ki Aladár dr.
Rostás Ákos
Rudan Pé ter dr.
Ruff Viktor dr.
Simon Gábor
Simon Gábor dr.
Simon Mikló s dr.
Singlovits Bé la
Szabó István
Szántó András dr.
Szatmári Ferenc
Szekendy Szaniszló
Szele Imre
Szeyffert Ö dö n
Szuchentrunk Jó zsef sac.
Szuchentrunk Mihály sac.
Takács Jenő
Takács Norbert dr.
Thomay László
Tomka Jó zsef dr.
Tomka Pé ter
Torbágyi Zoltán
Torda Lajos
Tó th Ambrus dr.
Tó th Bé la
Tó th Gergely dr.
Vancsura Gábor
Váradi Szilárd
Varga Attila István
Varga Gyula dr.
Varga István
Vas László
Vasas András
Vass Gyula
Verdes Sándor dr.
Vida Imre dr.
Világosi Gábor dr.
Zabó Attila

Iskola
Ph 67
Ph 85
Ph 63
Ph 61
Ph 87
Gy 73
Bp 50
Ph 79
Ph 60
Eg 53
Ptl
Gy 70
Ph 95
Ph 69
Ptl
Ph 54
Ph 94
Gy 83
Ph 60
Ph 70
Gy 62
Ph 61
Ph 57
Gy 66
Ph 70
Ph 53
Ph 74
Ph 57
Ph 57
Ph 67
Ph 76
Eg 42
Ph 80
Ph 64
Gy 68
Ph 67
Gy 47
So 48
Ph 81
Ph 66
Gy 51
Gy 50
Gy 61
Ph 75
Kg 43
Ph 64
Ph 64
Ph 75
Tb
Ph 88
Ph 81
Ph 97
Ph 86
Gy 90
Ph 87
Gy 77
Ph 83
Gy 79
Bp 50
Ph 67
Ph 74
Ph 74
Ph 81
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A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE

„Vajh hol van lakásuk?”

Terü leti szervezeteink

Ké rem, címváltozásotokat azonnal jelentsé tek. Jelenleg 94
cím hibás. A listát folyamatosan helyesbítem, mé gis minden
alkalommal sokat – legutó bb vagy 25-ö t – elköltözés stb. miatt
visszahoz a posta, így a hiba mindig „újratermelődik”.
Dr. Könyves Tóth Ká lmá n (Ph 47)
H– 1103 Budapest, Salamon u. 11/b
Tel.: 00/36/1/262-5071
E-mail: drktk@freemail.hu
Né v, vélt gimn., é v é s szervezet
Artner Pé ter sac.
Gy
Balogh Bé la dr.
Cs
Bandinter Tamás
Bánsági Bé la
Bata Nándor
Ph
Benkő István Zoltán
Ptl
Bitskey Gábor
Ph
Bonta Kálmán
Borián Bálint Gergely
Ph
Borsa Jó zsef
Ph
Borsos László
Ptl
Breglovics Tamás
Gy
Czö mpö ly Tamás
Ph
Császár Zsolt
Gy
Cseh Gellé rt Gyö rgy dr. Gy
Csermely Szabolcs
Ph
Csíky László dr.
Pp
Csizmazia Antal
Gy
Csordás Gyö rgy
Gy
Decze Tibor Csongor
Ph
Dobos Gábor
Ph
Dobos Imre
Bp
Dovicsák Tamás
Ph
Eszterhás (Fö lker) Endre Gy
Farkas László G. dr.
Ko
Filiczky István dr.
Gy
Galba Bé la
Gy
Gáspár Károly
Gy
Gauder Tivadar
Gy
Gereben István
So
Goller Attila
Ph
Gyö rgy László
Ph
Gyö rgyi János
Ph
Hegyi János dr. SJ sac. Gy
Hertelendy László
Ph
Hoffer Lajos dr.
Ph
Horváth Jó zsef dr.
Gy
Horváth Sándor
Gy
Hutton-Mills, René
Ph
Ilosvai Gábor dr.
Ph
Jakab László
Gy
Janka Gábor dr. gk. pap Ph
Juhász László dr.
Gy
Kalácska Jó zsef dr.
Kelemen Attila
Gy
Kemé ny András
Ph
Kemé ny Gyula dr.
Ph

93 He
52 Fk
Zc
90 Sm
Sm
80 Bp
94 Vp
71 Sm
Kh
67 Sz
94 Se
83 Fe
92 Pe
74 Vác
34 Bp
35 Gy
73 Km
89 Bp
77 Vp
38 Sz
82 Vp
39 Gy
34 Fk
83 Bp
60 Gy
79 Kh
52 Gy
51 So
89 Ny
60 Fe
75 Db
38 Gy
78 Sz
58 So
76 Gy
94 Sz
85 Bp
88 Tb
68 Sz
90 Dm
52 Gy
Vác
90 Gy
80 Bp
54 Km

Né v, vélt gimn., é v é s szervezet
Keszthelyi Gyula
Kisida István
Kiss Zsolt gk. pap
Kocsis András
Kováts Sebestyé nné
Lázár Ádám
Lelkes Pé ter
Melegh Attila László
Mé száros Jó zsef
Mé száros Zsolt
Miskolczi László
Mosonyi Richárd dr.
Nagy Zoltán
Né meth András
Né meth Barnabás
Né meth Ernő
Nobilis Márió sac.
Ohetring Pál
Ó nodyné Mihályi Ágnes
Padeczky Jó zsefné
Pálhegyi Sándor
Paló cz András
Papp András gk. pap
Pataky László
Pé k Győző
Rácz Mikló s
Radziwon András
Rentenher I. dr.
Ruzsics Balázs dr.
Sági Pé ter dr.
Sallai Gé za
Solté sz László
Sugár Mikló sné
Szentkúti gyula dr.
Szé pe László dr.
Sztankay Árpád dr.
Tihanyi Sándor
Tó th Bé la
Tó th János
Tö rö k Lajos Sándor
Unger Ilona
Vámossy Bé la
Varga Konstantin dr.
Varga Mikló s dr.
Volf Kálmán
Wessely Antal ifj.
Zelecsé nyi Bé la
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Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Pp
Ph
Ph
Ptl
Ph
Gy

64
68
87
76
66
66
63
46
66
82
81
65

Gy 82
Ph 84
Ptl
Ph 56
Gy 87
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy

82
89
73
93
88

Ph
Gy
Ptl
Ptl
Eg
Eg
Ph
Gy
Gy

87
85

Ph
Ptl
Gy
Ph
Gy
Gy

27
30
74
79
90
57
82
88
85
69

Gy
Pe
Ny
Bp
Vp
Bp
Zc
Vp
Vp
Vp
Km
Bp
Gy
Pe
Pe
Gy
Pp
Gy
Pe
Bp
Sz
Gy
Ny
Bp
Ny
Gy
Tb
Zc
Pe
So
Bp
Ny
Kg
Zc
Fk
Db
Bp
Sz
Vp
Gy
Kg
Bp
Gy
Sz
Vp
Fk

Hivatalos címü nk
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.: 30/964-6632, 26/360-810 este (fax is),
vagy kapcsolattartó : Má tyá sné Vatamá ny Gabriella
(A munkavé gzé se helye: 1026 Budapest Szilágyi E. fasor 65. I/4. Itt
szemé lyesen is, postai úton is elé rhetitek. Munkarendje szerint
munkanapokon általában 9-12 ó ráig áll rendelkezé setekre.)

Tel.: 1/356-1972 – fax: 1/202-3348
E-mail: marci@auditservice.hu
vagy: matyasne@audituniverzum.hu
2. A Hírlevé llel é s az Almanachhal kapcsolatos kü ldemé nyeiteket (címváltozást!), ké rem, közvetlenü l nekem kü ldjé tek:
Dr. Könyves Tóth Ká lmá n (Ph 47)
H-1103 Budapest, Salamon u. 11/b
Tel.: 1/262-5071; e-mail: drktk@freemail.hu

A * - gal jelö ltek ö nálló 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 Fővároskörnyé ki Szervezete [Fk]
1211 Budapest, Kossuth L. u. 24. 8/35.
1/277-2186
Kovács Dezső (Cs 51)
*BDGYE, BENCÉ S DIÁKOK Győri Egyesü lete [Gy]
9022 Győr, Szé ché nyi té r 9. (Jedlik terem)
96/315-988, 20/520-5766Molnár 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 Kőszegi Iskolaszervezete [Kg]
9730 Kőszeg, Bajcsy-Zs. u. 19.
94/360-223
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
BDSZ Nyíregyházi Szervezete [Ny}
4400 Nyíregyháza, Tompa M. út 17. fszt. 2.
42/316-812
Gondos Lajos (Ph 57)
BDPE, BENCÉ S DIÁKOK Pé csi Kö zö ssé ge [Pe]
7621 Pé cs, Perczel M. u. 35.
72/233-999
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.
82/577-020, 70/332-8577Dr. 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, 70/941-4635Dr. 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, Kőrö si Csoma Sándor u. 32.
74/314-364, 20/423-517 ü gyv. e.: Endrődi István (Ph 63)
BDSZ Váci Szervezete [Vác]
2600 Vác, Gerle u. 26.
27/313-072
Laczus Gé za (Ph 58)
*BDVE, BENCÉ S DIÁKOK 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.
30/964-6632, 26/360-810 este (fax is) Horányi Márton (Ph 83)
1/356-1972 – Fax: 1/202-3348 Mátyásné Vatamány Gabriella
e-mail: marci@auditservice.hu, matyasne@audituniversum.hu
Kiadja a Bencé s Diákszö vetsé g, felelős Faber Miklós, a BDSZ elnö ke.
Szerkesztőbizottság:
Deli Gergely, Feiszt György, Krá mli Péter, Szikora József,
olvasó - é s technikai szerkesztő: dr. Könyves Tóth Ká lmá n,
főszerkesztő: dr. Scherer Norbert
Nyomta a Bé da Books Nyomda, Budapest, X. tel.: 433-5152

