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Január 4. Szerda. Reggel 9-re jön Tósoki Imre polgármester az iskoláról tár-
gyalni. Kérem, hogy legyen jelen Adalbert és Ágoston. Alapos beszélgetés, tár-
gyalás formálódik. Ha tíz évvel fiatalabb volnék, nem sokat töprengenék. De
nem vállalhatok felelõtlenül olyan terheket, amelyeknek viselése az utánam
következõk gondja volna. Remélem, kikristályosodik, mit kell tennünk. A jövõ
héten találkozunk a tantestülettel.

Vajon mit fogok mondani szombaton? A szokásos veszprémi újévi fogadá-
son nekem kell a köszöntõ elõadást megtartani. Nehezen vállaltam el, nem
szeretnék egy zajongó tömegben kínlódni, mint tavaly Freund Tamás, akinek
érdekes elõadására oda se figyeltek.

Szombat, január 7. Gyülekeznek az emberek. Az egyetem rektora, az Aka-
démiai Bizottság elnöke, a város polgármestere, a megyei közgyûlés elnöke és
a kormányhivatal vezetõje a házigazda. Egymás mellett állnak, s fognak kezet
az érkezõkkel.

A Himnusz után néhány bevezetõ szót mond a mûsor vezetõje, majd én
következem. Pisszenést se hallani, feszülten figyelnek. „Idevigyázz, gyerek!” –
kezdem a szöveget. Fölidézem a tavalyi zajongást. Majd arról beszélek, hogy a
világot a tiszta szívûek változtathatják meg: s ez nem kerül semmibe.

A Mendelssohn Kamarazenekar következik, meseszép játékkal. Utána a há-
zigazdák egyszerre mondják: „Boldog Új Évet!” Erõsítésnek van mellettük egy
kéményseprõ is (az elõbb ért véget a kéményseprõk újévi köszöntõje a megye-
házán…)

Vasárnap, január 8. Délután háromra jelentkezett be volt pannonhalmi
diákom, Fazekas Ágoston. Lassan kezd derengeni, ki is õ. Amikor meglátom az
arcát, fölelevenedik a történet. (Tegnap telefonált, szeretne beszélni velem,
mert történt valami a családjukban…)

Soha nem tudhatom, hogy egy-egy mondatom, kijelentésem, gesztusom
kiben milyen nyomot hagy. Elõadásokban sokszor elmondtam, hogy akár akar-
juk, akár nem, „vonatkozási személyek” vagyunk, igazodási pontok, a biztonsá-
got keresõk számára olyan emberek, akikben szeretnének megkapaszkodni.

Az ilyen beszélgetések – bár mindig nagyon nehezek –, az ilyenek éltetik az
embert.

Január 11. Szerda. Délután „betegállományba” megyek, lefekszem. Már több
mint egy hete kínlódom valamiféle influenza-gyanús nyavalyával. Csütörtökön
reggelre fölkelek, én vagyok a soros misézõ. Délután jön az igazgatónõ a taná-
rok véleményével: a huszonkét fõs tantestületbõl húsz igen, kettõ nem; a két
nem közül az egyik valójában igen, csak a kérdés feltevésével nem tud egyet
érteni: szeretné-e, ha az iskola egyházivá válna? Nem szeretné, de ha az lenne,
elfogadná.
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Január 14. Este házi káptalan, az iskolaügyet tárgyaljuk meg. Tibold atya az
elsõ megszólaló. Megrendítõ, amit mond: küldetésünk van az emberekhez…
Az Isten küld hozzájuk… Megadja a beszélgetés alaphangját. Kérem, mindenki
mondja el a véleményét. Egyhangú, felelõs, közösségformáló a beszélgetés.

Hétfõ, január 16. Ökumenikus istentisztelet. Meglepõen szép számmal van-
nak. Nagy Lajos veszprémi kórházlelkész az igehirdetõ. Eljött Miklós Ferenc,
Petrõcz Lászlóné: a reformátusok túlsúlyban vannak… Az evangélikusokat az
oltárnál Ritzinger József képviseli.

Kedd van, január 17.  A MÛPA-beli (= Mûvészetek Palotája) tervezett kiállí-
táshoz válogatunk képeket. Megbeszélem telefonon a nyomdával a nagyításo-
kat. A „Fény és víz” anyagból kivesszük a közvetlenül Tihanyhoz köthetõ képe-
ket. Lassan összeáll a tervezett anyag.

Szerda, január 18. Szent Margit ünnepe. Madaraim szorgalmasan járnak az
ablakomba napraforgómagért. Próbálom végiggondolni az esti prédikációt – a
füredi református templomban leszek igehirdetõ.

Január 19. Csütörtök. A mai nap alaposan kivette az energiáimat. Délután
ötkor elkezdtük a szülõi fórumot az iskolában. Nagyon sokan voltak, ennyien
nem szoktak eljönni, mondják. Alighanem sikerült megfelelõ hangulatban le-
vezetni az estét. Kérdés alig volt: mintha várnák, hogy vegyük át az iskolát.
Nekem azzal tesznek jót, ha nem kérik – sok gondtól megszabadulnék. De ha
kérik, akkor kötelességem minden erõmmel támogatni az ügyet.

Január 22. Vasárnap. Idõsek napja. A polgármesterrel édesanyámhoz me-
gyünk: õ a legidõsebb asszony, aki Tihanyban él. Szép csokrot és ajándékkosa-
rat kap. Szemmel láthatóan örül a látogatásnak és a köszöntésnek.

Elköszönök tõle. Szabadságra indulok. Keresztet rajzol a homlokomra –
régi szokása.  Fél három elmúlt, amikor útra kelek.

Két óra és tíz perc volt az út Tihanytól Mönchhofig. Nagyon kevesen vannak
a vendégek. A vacsoránál ismerõs fogad, a mosonmagyaróvári felszolgáló, Szil-
veszter. Kapok egy külön kis asztalt a bejárattól nem messze. Élvezhetem a
nyugalmat.

Miután Tihanyból szerdán megkaptam a szülõk véleményét - 95 százalék
egyetért azzal, hogy átvegyük az iskolát -, egyre többet gondolok arra, mit kel-
lene tenni az iskolában. Nem hinném, hogy az elsõ évben komolyan bele kel-
lene nyúlni az iskola éltébe. De foglalkozni kellene a tanárokkal, felkészíteni
õket, hogy legyen fogalmuk a bencés szellemiségrõl. Néhány alapelvvel kelle-
ne megismertetni a tanári kart a Regulából, hogyan kell bánni az emberekkel.
„Hogy legyen, ami után az erõsek még vágyakozhassanak, de a gyöngék se
riadjanak vissza.” S hogy „mindent zúgolódás nélkül tegyenek”. Jó volna köze-
lebb hozni õket a „rend” – a rendezettség, a belsõ béke – gondolatához.

Február 3. Péntek. Kapok egy masszázst, délben Balázs-áldást. Ebéd után –
hogy megelõzzem a hóesést – elmegyek és elintézem a hétfõre-keddre terve-
zett bevásárlást. Mínusz nyolc fok van. Egyrészt félek, hogy jön a hó, és nem
lehet mozdulni, másrészt tartok attól, hogy ha napokig nem indítom be az
autót, úgy járok, mint tizenegynéhány évvel ezelõtt: lemerül az akkumulátor.

Szerda, február 8. Nem merek nekivágni a Bakonynak. Jókora kerülõvel
érkezem Tihanyba.
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Szombaton, 11-én délután Aszófõn egyházközségi gyûlést tartunk. Válasz-
tunk új elnököt: Nagy Csaba egyhangú szavazással lesz elnök. Szóba kerül a
templom elõtti tér rendezésének ügye. Szeretném, ha minõségi, szép munka
készülne ott is. Örülök, hogy egyetértenek.

Vacsora után a közösséggel megbeszéljük az iskola ügyét. Komolyan, felelõ-
sen. Elmondom, hogy nem szeretnék az elsõ évben radikális változásokat. Arra
gondolok, hogy amikor az iskolába beíratott gyerekek többsége már az egyházi
iskolát választotta, akkor jöhet el az ideje annak, hogy kötelezõ, iskolai szintû
vallásgyakorlatok legyenek. Addig elsõsorban a hittan órarendbe illesztése a
fontos, és az, hogy a pedagógusok érezzék, törõdünk velük. Egyhangú a dön-
tés ismét. Jegyzõkönyv készül, valamennyien aláírjuk. Takácsné Jutka már szom-
bat óta másolja az anyakönyveket… Nagyon nagy segítség.

Ragyog a Nap. Szikrázik mindenfelé a hó. A tavon a rianásoknál fekete csí-
kokat látni. Fél négy van, kinézek a keleti fronton az egyik ablakon: a jégen ott
van az apátság árnyéka. Ritka érdekes fotót sikerült készítenem.

Szerda van, várom a polgármestertõl a papírt az igazgatói lakással kapcso-
latban. Az iskolában a nagyszünet 9 óra 35-kor kezdõdik, szeretnék lemenni és
elmondani, hogy az iskolát átvesszük. Telefonon beszélek a polgármesterrel:
az írás jön.

Úgy éreztem, a tanárok és a technikai munkatársak barátságosan fogadták a
bejelentést. Csak annyit kértem tõlük, hogy emberséggel, tisztességgel tegyék
a dolgukat. Senki ne „igazodjon”, a gyerekek a legérzékenyebbek, ha valaki
mást mutat, mint amit érez. Kértem, fogadják el, ha ezek után többször elme-
gyek az iskolába körülnézni. Szeretném tudni, mit veszünk át.

Február 17. Péntek. A könyvtár ablakából nézem a hóesést meg a madara-
kat lenn a havon és fönn a levegõben. A havon mintha baromfiól lenne, hem-
zsegnek a tengelicék, szinte falják a napraforgómagot. Szeretnék olyan fotót,
amelyen látszik a Somosi öböl, s elõtte – lehetõleg nem messze tõlünk – a
röpülõ madarak. Sok próbálkozás után alighanem sikerül.

19-én, vasárnap a 10 órás mise után keresztelõ a kápolnában. Bulcsú egyik
húgának kislányát – Ilkát – kereszteljük. Gyertyát keresek, sokat, jusson majd
mindenki kezébe. A Mindenszentek litániáját „leosztom”: magam mondok né-
hány könyörgést, majd kérem, ki-ki kérje védõszentjének közbenjárását. El is
tart szépen egy ideig, amíg szinte mindenki néven nevezi a védõszentjét. Jó így
keresztelni. Együtt imádkozunk. Délután föl Budapestre. Fél nyolckor kezdõ-
dik a hangverseny. Az üvegteremben tihanyi fotóimból van egy kis kiállítás.
Szépen elrendezték a képeket. A téli, befagyott Balaton szürkéskék fotói egy
sorban valóban jól mutatnak.

Ismerõs itt is, ott is… Egy tizenhárom éves kisfiú - Devich Gergely - elké-
pesztõ muzikalitással játssza Dohnányi Ernõ gordonkaversenyét (Op.12.)

Csemiczky Miklós: „Supra firmam petram –misztériumjáték basszus hang-
ra, vegyeskarra és zenekarra (2005)” – így szerepel a mûsorban. Szerintem
inkább oratórium, mint misztériumjáték… Mindegy. Hatalmas kórus énekel, a
szólista – basszus – Kovács István. Csemiczky Miklóssal megállapítjuk, hogy a
tihanyi templom intimitása jobb volt ehhez a mûhöz. De itt is nagyon hatásos
volt.
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Hamvazószerda. Délután Alsópáhokra megyek, a Kolping Hotelben német
csoport van, papjuk kidõlt, szentmisét kérnek. Mintha megérkezett volna a
tavasz, Badacsonynál a fûzfák lombja él. Arany János sorai jutnak eszembe a
Buda halálá-ból: „Már zizzen az erdõ, fodorul a víz is, / Hosszú haja árnyát
lendíti a fûz is.”

Csütörtök, február 23. Délután négyre – valamivel elõbb már – megérkezik
Radó László. Apja is gyõri bencés diák volt, õ is. Osztályfõnöke Turbók Berta-
lan (aki közben elhagyta a rendet), majd Nagy Endre atya, aki már nem él.
Majdnem két órán keresztül beszélgetünk. Az az érzésem, hogy megtaláltuk az
igazgatót.

Szombat, február 25. Az Isten országáról beszélek a lelkigyakorlatozóknak
a tetõtérben.

A jégen megjelennek – tegnap még nem láttam – érdekes geometriai min-
ták. Szabályos párhuzamos és merõleges vonalak, hosszú csíkban, befelé, a tó
közepe felé. Vajon mi okozza?

Délután még egy elmélkedés, majd szentmise, vesperás, vacsora: utána le-
megyek a vendégházba, ahol a csoport kötetlenül beszélget. Csillagos az ég,
ragyogó fényes pontokkal van tele a fekete égbolt. A Hold sarlója pedig szabá-
lyosan a kör alján van.

Vasárnap reggel, nagyböjt elsõ vasárnapja. A zsolozsma után kinyitom az ab-
lakomat, nagyot szívok a friss levegõbõl. Hallom a tavasz-váró cinege cinegését.

Szökõév van, február 29. Az ébresztõórám most mondja fel a szolgálatot.
Szerencsére a telefonon is beállítottam fél négyre a jelzést. Fél ötkor indulni
kell a repülõtérre. Ismét a Szentföldre. Alig akarom elhinni: ez az ötödik alka-
lom.

Március 8. Egy szép út van mögöttünk. A repülõtéren elbúcsúzunk a zarán-
doktársaktól. Éjjel egy óra körül Tihanyba érünk. Délelõtt végigjárom a házat.
A titkárság szépen helytállt. Ismét kínálok kis kereszteket (Betlehembõl): örül-
nek a munkatársak. A csokinak is természetesen, ami a portára kerül. A nap
végére a doboz szinte teljesen kiürül.

Félix holnap lesz nyolcvan éves. A vacsoránál köszöntjük. Kérem: adjon
lehetõséget rá, nekünk, fiatalabbaknak, hogy õt, az idõsebbet tovább is tisztel-
hessük. Õ pedig szeresse a fiatalokat…

Március 11. Vasárnap. Félix a fõcelebráns a tíz órás szentmisén. Elsõ pan-
nonhalmi osztályából szép számban eljöttek. A beszédet én mondom. A mise
végén az egyházközség köszönti: Bakos Péter és Horváth Teréz. Péter leírta a
beszédét, nyomdakész szöveg. Szép és igaz. Félix atya nagyon meghatódik.

Az énekkar is énekelt a szentmisén. „Loocus iste a Deo factus est…” Igen,
ezt a helyet az Isten alkotta, egyre inkább ez a meggyõzõdésem.

Kedd, 13-a. A fél egyes komppal Ráckevére megyünk. Présingné Erika ott-
hon van éppen édesanyjánál, tegnap ment Budapestre, itt találkozunk. Rajta
keresztül szervezõdött a Katolikus Kör rendezvénye, a ráckevei elõadásom.
Négy órára várnak a plébánián. A szerb templomot megnézni már réges-régi
óhajtásom volt, most megvalósul. Bámulom a gótikus íveket, a kultúrák talál-
kozását: az ikonosztáz szervesen illeszkedik az épülethez. A freskók igazi keleti
világot idéznek.
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Ráckevén már nem élnek szerbek, sokan áttelepültek a szomszédos Lórévre.
Ott papjuk is van. Itt, Ráckevén él egy szerb szerzetes, a „szerzetes úr” – így
említi a templomban a vezetõnk. Most éppen Újvidékre kellett mennie. Min-
den nap kora reggel végez liturgiát – egyedül. És minden nap elvégzi a vecser-
nyét is délután négykor.

Március 15. Délelõtt a mûvelõdési házban ünnepség, az iskolás gyerekek
adnak szép mûsort. Közben azon tûnõdöm: jövõre mi leszünk felelõsek eze-
kért a gyerekekért… Tósoki Imre polgármester huszár ruhában mondja a be-
szédet.

Március 16. Édesanyám betöltötte a 97. évét.
Szombat, március 17. Átmegyek Ábrahámhegyre. A nádat még a jégrõl le-

vágták, széles területet tudok belátni. Tágul a tüdõ. Egy idõre még a pólót is
levethetem, egyre melegebb van, bár fúj a szél.

„Selymit a barka már kitakarta…” – bukkan föl bennem Áprily Lajos versso-
ra. Mélykék ég, hamvas szürke, itt-ott sárga barka: él a természet. De szegény
lehet, aki nem tudja csodálni!

Ismét Tiszaújfalura. Nem is tudom pontosan, hány éve járok már. Eleinte
havonta, most úgy három éve kéthavonta. Várják az elõadást. A tiszaalpári PAX
otthon néhány idõs lakójának az életében szinte ez az egyetlen esemény, ami
kiemeli õket a halálra váró hétköznapokból.

Most a remény az elõadás témája. A remény csak a jövõre vonatkozik. Jövõ
nélkül emberi élet igazából nincs is. Ugyanakkor a jelenben élteti az embert a
remény, aminek a tárgya a jövõben van, de ami múltbeli tapasztalásból szárma-
zik. S az elõadás közben, Vass István versét, „A rostirónt letettem” címût olvas-
va, amikor ahhoz a sorhoz érek, hogy „Virraszt velem a türelem”, bevillan,
hogy a reményhez hozzátartozik a várakozás, a várakozni tudás is. Húsvét elõtt
vagyunk, nagyböjti idõben: Szent Benedek Regulájának nagyböjti fejezete jut
eszembe: „hogy a Lélek örömével várják a szent Húsvétot”.

Segített még két vers: Reményiktõl a „Kegyelem”, és Keresztúri Dezsõtõl a
„Valaki tenyerében”. „S akkor – magától – éled a remény…” A remény: ado-
mány. Kegyelem.

Március 22. Csütörtök. Délután 2-kor Veszprémben a Megyeházán a Bala-
toni korona forgalomba helyezési ünnepsége. A húszezresen I. András képe és
pénze, hátoldalán az apátság látképe egy fotóm alapján.

23-án, pénteken Lóránt Zoltán a tetõtéri elõadó. „Miért beteg a magyar ál-
lamháztartás?” Érdekes, lebilincselõ az elõadás. Valaki a munkatársak közül
megjegyzi utána: nem is gondoltam, hogy ilyen rossz a helyzet!

Szombaton, 24-én Tátrai Zoli visz Budapestre. Az Akadémia épületében van
a Magyar Örökség Díj átadási ünnepsége. Elõtte leballagunk a Duna-partra,
nézni a vizet… Dávid Katalinnal, a neves mûvészettörténésszel összefutunk, -
õ adja majd át nekem a díjat.

„A díj figyelmeztet arra is, hogy csak úgy érdemes élni, hogy az ember
tudatosítja: az elõttünk járt generációk vállán állunk. Az örökséget – szá-
momra a keresztény és magyar örökséget – igenis tudatosan vállalni és ápol-
ni kell. Továbbadni csak tiszta értékeket érdemes.” A kitüntetettek nevében
mondhattam köszönetet ezekkel a szavakkal.
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28-án, szerdán reggel nyílt nap van az iskolában. Megnézem az elsõsök
óráját, izgulnak a gyerekek, szülõkkel van tele a terem. Hamar kifáradnak, de a
tanító néni, Éva igazán ügyesen vezeti az órát.

Ott vagyok a leendõ elsõsök szüleinek szóló tájékoztatón. Ica, az igazgató-
nõ szólít, szóljak én is. Megpróbálom körvonalazni, hogyan képzeljük az isko-
la átvételét. Többen nagyon várják, hogy a mienk legyen az iskola. Én még
mindig félek tõle.

Virágvasárnap.  Ma még este Zalaegerszegen is helyt kell állnom. Nagyböjti
beszédekre kértek.

Fél négyre megérkezik Virág Józsi és felesége Zalaegerszegrõl. Õk ajánlották
fel, hogy eljönnek értem. Hatalmas kéttornyú templom a város közepén: ez volt
Pehm József apátplébános (Mindszenty) temploma. Emléke elevenen él. Szüle-
tésének most volt 120. évfordulója. Ünnepi mise Szombathelyen (a
csehimindszenti plébános nem vállalta a szervezést a szülõhelyén), száznegyven
ministránssal vonulás Egerszegen. „Õ még a zsidó kereskedõt is letérdeltette az
Oltáriszentség elõtt, amikor beteghez ment ministránsokkal…” Hallgatok.

A mise és a prédikáció után Virág Józsiék visszahoznak Tihanyba. Nagy se-
gítség. Õzek, nyulak, rókák az út mentén. A Balaton partján forgalom semmi.

Szerda. Elõttem van a Szent Három nap. A szervezéssel alig van gondom, a
munkatársak végeznek mindent. Délután föl kell mennem Budapestre. A Hír
Televízióban készítenek velem egy húsvéti riportot.

Április 5. Nagycsütörtök. Reggel a zsolozsma több részét énekeljük. Hozzá-
tartozik ez a Szent Három Naphoz – azt is mondhatnám, hogy a hangulatához:
novícius korom óta a fülemben van a Jeremiás siralmainak dallama.

Az esti szentmise, az Utolsó Vacsora emlékezete a lábmosással mindig meg-
érint. Hat tihanyi, hat vendég lábát mosom meg az igehirdetés után. Honnan
jöttek az apostolok Jézus közösségébe… mennyire különbözõek voltak, mek-
kora utat kellett megtenniük, hogy a közelébe jussanak, s mégis mennyire cser-
ben tudták hagyni a Mestert…

Április 7. Nagyszombaton minden a szokás szerint történik. A feltámadási
liturgia a tûzszenteléssel kezdõdik. Szemerkél az esõ. Az asszisztenciával ki
tudunk menni a templom elé, de gyorsan be is húzódunk az elõtérbe. Füstöl a
tûz, vizes a fa… Jeromos testvér – diakónus – viszi a gyertyát és énekli három-
szor: Krisztus világossága! Fölrémlik elõttem, mekkora élmény volt számomra,
amikor a pannonhalmi bazilikában elõször énekelhettem diakónusként: „Exultet
iam angelica turba coelorum…” (Az égben ujjongva örvend az angyalok kóru-
sa…) A húsvéti öröméneket most õ énekli, én pedig a lépcsõn állva, kezemben
a gyertyával, hallgatom az éneket és nézem a hívek sokaságát, akiknek gyertyái
megvilágítják az arcokat. „Föltámadt Krisztus e napon…”

Csütörtök, április 12. Este a veszprémi BDSZ egyesület közgyûlése a tetõté-
ren. Nem vagyunk összesen húszan, de nem adjuk föl a reményt. Tizennyolc-
húsz év alatt mindenki legalább ennyivel idõsebb lett: minden egyesületnek
megvan a maga aktív életkora. Majd vagy kimúlik, vagy megújul.

A kvadratúrában álló hársfán két fészekodú van. Tavaly tettük fel. Úgy lá-
tom, egy cinege-pár beköltözött az egyikbe. Tizenhét éve várok arra, hogy ma-
dár költsön az udvarunkban…
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Szerda, április 18. Nyílt nap az iskolában. Az ausztrál parlament elnöke
érkezik tihanyi látogatásra. A biztonságiaktól van csupán információnk. A pol-
gármester fogadja, a tiszteletbeli alpolgármester kíséri a templomban. Kellene
írni a külügyminisztériumba: nem ártana figyelni a legelemibb protokoll sza-
bályokra. Az apátságban nem a polgármester a házigazda.

Délután Balatonfüreden az Ezüst Otthon Alapítvány Idõsek Otthoná-ban
megnézem Lakatos Lajos bácsit. Pista bácsi borozójának volt tartozéka Annus
nénivel együtt. Egyszer megittam az õ kedvéért – de úgy, hogy megígértettem,
többet két sört nem itat meg velem – a második sört is. Mire föl Annus néni:
„Látod, Lajos, az atya megitta a sört a te kedvedért. Te pedig az én kedvemért
akkor eljössz a templomba!” Úgy is lett.

Csütörtök, április 19. Sietek Gyõrbe. A Kazinczy verseny bevezetõjeként
egy Kosztolányi-kiállítást nyitnak meg a gimnázium egyik termében, majd a
könyvtárban Deme Lászlóra emlékezünk.

Szerda, április 25. Balassagyarmatra megyek. Stella Leontin atya, a plébá-
nos hívott meg, tartsak az ottani KÉSZ-ben (= Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége)elõadást. A téma ismét a „Mire neveljük gyermekeinket?” Az ég tele
van szép gomolyfelhõkkel.  Útközben olvasom a „Semmi” címû könyvet (Janne
Teller: Intet). Kamaszok keresik az élet értelmét. Egyik társuk a szilvafáról köp-
ködve kiabálja: semminek nincs értelme. Õk pedig csak azért is megmutatják,
hogy van – és összehordják a „Fontos Dolgok Halmát”. Amit aztán – mint „mû-
alkotást” megvenne egy amerikai múzeum… de leég. Régen olvastam ennyire
filozofikus, mégis gyerekeknek is szóló könyvet.

Szombat, április 28. Az apostoli nuncius, Alberto Bottari de Castello tizen-
egy után érkezik indiai titkárával és magyar – szombathelyi egyházmegyés –
másodtitkárával.

Vasárnap reggel Csopak, tele a templom, vannak, akik állnak. Négy napos a
hétvége május elseje miatt (ez kedden lesz). Sok nyaraló leutazott. A tihanyi
templomban is érezni, mintha nyár lenne.

Május 1. Kora reggel átmegyek Ábrahámhegyre. Szép a napfelkelte. Békák
kórusa szól, nádirigók kere-kere-kity-kity-e hangzik. Szép keszegeket fogok. A
nap egyre jobban perzsel, vigyázni kell, le ne égjek. A víz nagyon tiszta, a mó-
lóról lelátni a fenékre. Szép nagy naphalak jelennek meg – nem kell nekik a
csonti, nem sikerül megakasztanom egyet sem.

Sietek vissza, piaristák jönnek, spanyolok meg magyarok.
Vasárnap reggel egy e-mail fölbosszant: „az írások szerint Jézus: A  SÓLY-

MOT tisztelõ kánaániták, PÁRTUS helytartójának fia volt, PÁRTIA trónörö-
köse !- Akit SZKÍTA névre kereszteltek (!), aminek a jelentése: a FÉNY fia! -
Tudott HUNUL!”

Bujtor István, a színész ma lenne hetven éves. A Mûvelõdési Házban kiállí-
tás nyílik. Bujtor elõadásában halljuk – a technika újra élõvé teszi – Vajda János
versét:

„Hátha minden e világon,
Földi életem, halálom
Csak mese, csalódás, álom?...”-
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Délután Pannonhalmán fõapáti tanács. A legfõbb téma a függetlenedés.
Reggel megkaptam Pannonhalmáról Richard Yeo angol prézesapát jogi véle-
ményét: szerinte a tihanyi apátság már korábban megszûnt. Szeretném, ha a
megnevezésben ott maradna: „Tihanyi Bencés Apátság”.

Szerda, május 9. Eszembe se jut, hogy ez az Európa-nap. Délelõtt az iskolá-
ban a pedagógusokkal négyszemközt beszélek: óhajtanak-e maradni, ha át-
vesszük az iskolát? Mindenki igent mond.

Május 11. Péntek. Budapesten a Felsõ-Krisztinában temetjük Hölvényi Gyuri
bácsit. Régi ismerõs, jó barát.

Szombat, május 12. Kiskunhalasra megyünk. A katolikus általános iskolák
történelem versenyének zsûri-elnöke vagyok. Bábel Balázs érsek kért föl. Sza-
badkoztam, elvállaljam-e, hiszen nem vagyok történész és nem is értek a törté-
nelemhez. De mivel szó volt arról, hogy átvesszük a tihanyi iskolát, gondoltam,
elvállalom: kapcsolatokat kell kiépíteni, ha szeretném, hogy az iskolánk bele-
kerüljön a katolikus iskolák közösségébe.

Jó látni a gyerekeket, akik igyekeznek. Nem megelégedni a középszerrel:
számomra ez a legfõbb mondanivalója ennek a versenynek.

Az eredményhirdetésre – pontosabban: az eredményhirdetés közben –
megérkezik Bábel érsek is, Kecskemétrõl valahová bérmálásra igyekezve. Fon-
tosnak tartom, hogy a tanárok érezzék, gazdája van az iskolának.

Május 21. Hétfõ. Tiszaújfalun van délután elõadásom. A téma a két elõzõ
után logikusan következik: szó volt a hitrõl, a reményrõl. Most a szeretetrõl
kell beszélnem. Egyáltalán nem könnyû. „A szeretet türelmes, a szeretet jósá-
gos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem keresi a magáét, haragra
nem gerjed, a rosszat fel nem rója” – idézem a Korintusiakhoz írott elsõ levél
tizenharmadik fejezetébõl. Szeretet közösségvállalás, szolidaritás nélkül nincs.
Erre adott Jézus félreérthetetlen és végérvényes és kötelezõ példát.

Másnap, 22-én, kedden reggel 9-kor kezdõdik a koncelebrációs szentmise
a kápolnában. Papi gyûlés, korona van nálunk, a Veszprémi Esperesi Kerület
papjai látogatnak hozzánk. Márfi Gyula érsek a fõcelebráns, Gyürü Géza érseki
helynök is eljött.  Biztosra mondták, hogy nem tud eljönni betegsége miatt.
Annál inkább örültem, hogy itt volt.

24-én, csütörtökön Székesfehérváron a Szent István mûvelõdési ház belsõ
udvarán könyves sátrak, ünnepi könyvnapok. Spányi Antal püspök mond kö-
szöntõt.  Közben Dobosné Ági és Tibi az egyik sátorban kirakodik, mi is hoztunk
könyveket. „Olvasni jó!” – ez a címe az én elõadásomnak. Gyerekekre „mérete-
zem”, iskolai osztályok is vannak itt. Nem az internet ellen beszélek – elhangzott
néhány internetet bíráló kijelentés -, hanem arról, ami már jó ideje foglalkoztat,
hogy az interneten található szöveg a hivatkozások miatt („hypertext”) nem a
lineáris olvasást segíti, és nem támogatja a konvergens gondolkodást.

Pénteken, 25-én Szörényi László tart elõadást nálunk. „A cenzúra ura és
orra” az elõadás címe. Érdekesen beszél, mint mindig. Sokan most döbbennek
rá, mennyire becsapta õket egy furcsa diktatúra, amikor még az ifjúsági iroda-
lomból is kihúzták a legártatlanabb mondatokat is, amelyek valamiképpen val-
lási utalásként voltak értelmezhetõk. Vagy a „szomszéd népek érzékenységét”
esetleg sértõ kijelentéseket.



19

Mit változtatnál meg a magyar közoktatásban, ha tõled függene? – teszem
fel az elõadás végén a kérdést. A választ a veszprémi Napló-ban a következõ-
képpen foglalja össze az újságíró, akinek tárgyilagos tudósítását olvashatjuk
késõbb a napilapban:

„Lejön hozzám az analfabéta az egyetemre, és nem tudok vele mit kezdeni.
Ezért mindent megváltoztatnék. Elõször is megtanítanám õket írni, olvasni.
Addig, amíg nem tud, nem engedem tovább…”

27-én, pünkösdvasárnap, elsõáldozás. Három fiú, öt kislány: és nem mind
tihanyi… Szép az ünnep, de kicsit elszomorít a megfogyatkozásnak ez az évrõl
évre ismétlõdõ látványa.

Délután ötkor Kollár Kálmán és a veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság ha-
gyományos hangversenye van a templomban. Kollár Kálmán passíót írt: úgy
érzem, remekmû. Sajnálom, hogy kevesen voltak rá kíváncsiak. A pálinka-fesz-
tiválon a Visszhang-dombon alighanem sokkal többen tolongtak.

Hétfõn, 28-án délelõtt megérkezik Kiss Domonkos atya. Pár évig Orosziban
élt, elõtte Bakonybélben. Remélem, megtalálja a helyét nálunk. Elkísérik az
oroszi hívek. Közösségünk most már kilenc örök fogadalmas szerzetesbõl áll.

Június 4-e, a „Nemzeti összetartozás napja”, Trianon emléknapja. Éppen
erre a napra esik nálunk az önállóvá váló monostor elöljárójának megválasztá-
sa. A munkatársak izgulnak, mi lesz velük… Megtisztelõ bizalmat kaptam, tel-
jesen egyöntetû volt a szavazás. Vállalom-e? – teszi fel a kérdést az elnökölõ
Asztrik prézes-apát. Megköszönöm a testvérek bizalmát, s azzal a reménnyel
vállalom, hogy az András király által 1055-ben alapított monostornak lehetek
felelõs gazdája.

Június 8. Tetõtéri esték: most pénteken én vagyok az elõadó. A témám:
„Egész-ség”. Errõl már beszéltem több helyen, más-más formában. Valamikor
jó volna megírni.

A szünet után most én kérdezem a hallgatóságot: mit jelent számukra a
„tetõtér”? Változott-e valami az életükben? A legtöbb megjegyzésbõl azt érez-
zük, hogy jó nekik itt lenni. Az életminõséghez ad valamit. Nem annyira az
ismeretszerzés a fontos, hanem a légkör. Ezt biztosítják a jó elõadók, és fontos
szerepe van ebben a házigazdának.

Június 9. Szombat. Veszprémben Elréd atya édesapjának a temetése. Borián
Árpád doktor köztiszteletben álló veszprémi úriember volt. Járványügyi fõor-
vos, piarista öregdiák.

Fél ötkor Nagy Attila olvasásszociológus barátom tizenkét osztálytársával
beszélgetünk. Magyarság, történelmünk, sorsunk: érdekes és komoly beszél-
getés. Ebben az osztályban volt Demján Sándor is, - õvele tegnap találkoztak
Budapesten. A beszélgetés után lemegyünk az altemplomba. A Himnuszt el-
kezdem – Attila becsukott szemekkel énekel. A többiek – ki Amerikából, ki
Németországból, ki Magyarországról – valamilyen egységbe kovácsolódnak.
Különbözõségeik ellenére. Van a helynek szelleme. Szent helye a magyarság-
nak. Valóban.

Június 20. Virág Hedvig nõvér temetése Tiszaújfalun. Korán kell indulnunk.
Présingné Erika is jön a temetésre. Megszerette ezt az idõs nõvért. Az elsõ
találkozáskor úgy érezte, sugárzik valami a szemeibõl.
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 „Az én útjaim nem a ti útjaitok, az én gondolataim nem a ti gondolatai-
tok…” És: „Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok…” Az emmauszi út evangé-
liumi részlete kívánkozik ide. Egy hosszú életút, kudarcokkal, reménytelen-
séggel, újrakezdéssel, hõsies helytállással, állandó szolgálattal. Milyen szere-
tettel gondozta a virágaimat, amikor pannonhalmi igazgató voltam! S mennyi-
re várta a velem való találkozásokat húsvét és karácsony elõtt! Szigorú, kemény
ember volt. Nemcsak mással, magával szemben is.

Június 24. Vasárnap. Tillmann Beller atya aranymiséje délután Óbudavá-
ron. Egy törékeny, Lélektõl átjárt pap, egy elkötelezett, szelíd házaspár (Gódány
Róbert és Rita) a semmibõl teremtettek mozgalmat. A család, a házasság Mária
oltalmával: felépül a kis „szentély”, elkötelezett „szövetségi” csoportok alakul-
nak, minden nyáron családnapok szervezõdnek. Gyermekek születnek, idõ-
sebbek meghalnak: Ozsvári Csaba, az ötvösmûvész, akinek az alkotása a szép
kehely, amit vasárnaponként használok, ennek a mozgalomnak volt az egyik
oszlopa. A hely, ahol három évvel ezelõtt meghalt, nem messze a kápolnától,
emlékhellyé, zarándokhellyé válik.

Hétfõ: június 26. Vers Józsi, a természetvédelmi felügyelõ kísér hozzám egy
idõs tanárt, „természetjáró tanárok” egyesületének képviselõjét. Valamiféle ki-
tüntetést szeretnének adni nekem októberben, ha elfogadnám - megtisztelte-
tésnek vennék. Eszembe jut: vajon Andrássy Péter kapott-e? Ha valaki megér-
demelné, õ biztosan. Ha õ is kap, akkor elfogadom.

Este – Budapest. Peták István (valamikor a TV elnöke volt, régi ismerõs, barát)
meghívott egy baráti társasághoz. A helyszín a Selyemgombolyítól. Zelnik József a
gazdája. Óbuda, nem messze az Ápád híd hídfõjétõl. Volt miniszterek, államtitkár-
ok, egyetemi tanárok ülnek az asztalnál. A papságról, az értelmiségrõl, a szerzetes-
ségrõl beszélek. Mit jelent értelmiséginek lenni? Olvasni tudást a dolgok között:
intel-lektus. A valóság felismerését, elfogadását. Az értelmiségi nem politikus, a
politikus nem szükségképpen értelmiségi. De nagyon jó volna, ha a politikusok
között határozottabban lehetne találkozni az értelmiségi magatartással.

Június 27. Szerda, Szent László ünnepe. Végiggondoljuk, mi lesz délután,
hogyan bonyolítjuk Tibold atya gyémántmiséjét.

Szép ünnepünk volt. Énekkar, vendégek, hozzátartozók, barátok: nem volt
tömeg, de családias, meghitt volt az esemény. Tibold atya közben nagyon meg-
hatódott.

Június 29. Pénteken, Péter-Pál ünnepén Tibold atyát Jeromos testvérrel
Budapestre visszük, hogy ott is mondhasson gyémántmisét a Ménesi úton, a
vincés nõvérek házában. „Simon, János fia, szeretsz-e engem?” – idézem Jézus
kérdését az evangéliumból. Erre a kérdésre kellett válaszolnia mindenkinek,
aki Jézus követésére szegõdött. Tibold atya – Gõcze József – nem úgy képzelte
az életét, ahogyan alakult. Most hálát adunk a hatvan éves papi szolgálatért és
hûségért.

Ágoston és Jeromos testvérrel elkészítjük az önállóvá válás ünneplésének
forgatókönyvét.

Július 1. Vasárnapra szépen fel van díszítve a templom, az altemplom. Ég
valamennyi gyertya. Gyülekeznek az emberek. Zsúfolásig megtelik a templo-
munk. Mennyien vannak, akik kötõdnek hozzánk! Volt diákjaink, szentföldi
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zarándoktársaink, az elõadásainkra járó értelmiségiek és még sokan mások. A
tihanyi közösség valamennyi tagja együtt van most a szentélyben. Asztrik fõ-
apát az evangélium kapcsán a sebek gyógyításáról beszél. Feladatunk, hogy
sebeket gyógyítsunk.

Ágoston testvér olvassa fel az önálló közösséget – „konventuális priorátust”
– megalapító okiratot. Amikor Asztrik fõapát átadja nekem, a hívek tapsolni
kezdenek. (Az igazi taps azonban akkor tör ki, amikor a mise végén Bakos
Péter, az egyházközség világi elnöke mond köszöntõt. Mondandójának lénye-
ge: számukra ez a deklaráció csupán egy állomás a fejlõdésben, aminek hama-
rosan be kellene következnie. Mert számukra, a tihanyiak számára az apátság
most is apátság. Kulturális, szellemi, lelki központ.)

4-én, szerdán délután Bakonybélbe megyek. A felújított monostor megál-
dása történik.

Július 6. Péntek. Néhány apróságot elintézek, összecsomagolok: Körmend-
re megyek a gyõri osztályom (73-ban érettségiztek) szokásos nyári találkozójá-
ra. Örülünk egymásnak. Meglett emberek, régi barátok. Van, aki most vesz
részt elõször a találkozón. A halászlé fõzését már tavaly „delegáltam” – Gyóni
András, aki már nem igazgató, csak tanár Székesfehérváron a ciszterci gimnázi-
umban, szakértõ módon irányítja a fõzést.

Este megnézzük a szentföldi fotókat: Pálfayék és Takácsék voltak az idei
csoportban. Élmény volt számukra ez az út, látszik az elbeszélésekbõl.

Július 7. Szombat. Reggel indulnom kell vissza Tihanyba. A tihanyi fõtér név-
adója lesz: Mádl Ferenc nevét kapja a posta mögötti, szépen kialakított terület.
Becker Pál és a Polgári Magyarországért egyesület kezdeményezte, nevezzenek
el közterületet Mádl Ferencrõl, aki gyakori vendég volt itt, s akinek álma volt,
hogy öreg korában majd egy felújított parasztházban élhet. A ház elkészült, Feri
bácsi azonban nem kapott idõt arra, hogy élvezhesse a nyugalmat.

A Himnuszt énekeljük, majd Kontrát Károly államtitkár szavai után Tósoki
Imre polgármester köszöntõje következik. „Ünnepre jöttünk hangos énekszó-
val…” Jó a tér akusztikája, szépen szól az ének. Déry Tibor jegyzeteibõl olvas
fel egy színész. Majd Áder János köztársasági elnök beszél.

Vasárnap a fél kilences misét mondom Körmenden, majd kimegyünk a
Rábára. Több mint ötven éve, hogy a Rábában fürödtem. Alacsony a víz, de
sodrása van. A csapat egy kavicsnyelvrõl indul, összefogódunk, egy lelógó fa
ágaiba kapaszkodunk, majd élvezzük, hogy visz a víz. Huszonöt fokos. A levegõ
meg harmincötnél is több. Visszagyalogolunk, újra bele, újra sodortatjuk ma-
gunkat. Jó dolog ismét gyereknek lenni.

Július 11. Szent Benedek ünnepén a szentmisének különleges hangulata
van. Harsog az ének. Fehér pólóban a zarándokcsapat, a pólón a labirintus és
a mottó: Legyen nekem a Te igéd szerint… Mit cipelünk magunkkal? Mennyi
minden fölösleges dolog van az életünkben, amitõl szabadulhatnánk. „Uram,
mi mindent elhagytunk és követtünk téged…” – halljuk az evangéliumban Pé-
ter kérdését: „Mi lesz a jutalmunk?”

Július 21. Szombat. Délután kiállítás-megnyitó a Galériában. Somogyi Gá-
bor Ábrahámhegyen élõ képzõmûvész (festõ, tûzzománc mûvész) tárlatát nyit-
juk meg. Szép az anyag. Az életrõl szól. Színes. Alighanem sikere lesz.
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29-én, vasárnap a tíz órás mise elõtt fél órával egy belga és holland amatõ-
rökbõl álló fagott-zenekar játszik. Vezetõjük Auer József, Csopakon (vagy vala-
melyik szomszéd községben) van háza, egyébként Hollandiában él és tanít. Az
õ növendékeibõl áll az együttes. Szépen muzsikálnak.

Július 31. Kedd. Reggel Tósoki Imre polgármesterrel tárgyalok a Kálvária hely-
reállításáról. Talán már augusztusban hozzálátnak az emlékkápolna építéséhez
és a keresztek alapjának elkészítéséhez. A sümegi korpuszok másolatai készül-
nek, a mintát már levették. Úgy látom, az alapítvány pénze elég lesz ahhoz, hogy
az önkormányzat megnyert pályázatához az ún. „önrészt” biztosítsuk.

Zalaegerszegre megyek. Augusztus 2-a a ferencesek számára nagy ünnep, a
Porciunkula.

Vasárnap, augusztus 5. A templom ismét zsúfolásig tele. Kibírhatatlan a
meleg. Csaba László professzorral beszélek futólag utána. Szeretném, ha vala-
mikor elõadást tartana nálunk. A beszédben utaltam Szimonov „Várj reám..”
kezdetû versére meg a Szovjetunió után vágyakozó, átszellemült oroszok éne-
kére, annak nyomán, hogy Mózes szemrehányást kap: Miért hoztál ki minket…!?
Valahogy még mi is mindig ebben a helyzetben vagyunk.

Ebédnél Radó Laci megkapja a kinevezõ okiratot. Szeretném, ha érezné:
nem az én személyes ügyem az iskola, hanem a tihanyi bencés közösségé. Vala-
mennyien mögötted állunk! – biztosítom a támogatásunkról.

Csütörtök, augusztus 9. Meglepõen szép számban vannak a reggeli szent-
misén. 9-kor a finn követség munkatársa keres föl: úgy tervezik, hogy a finn
köztársasági elnök, Sauli Niinistö, nálunk, az apátságban ebédel majd szep-
tember 5-én. Finnugor világkongresszusnak ad otthont Siófok, onnan jön át
szûk kíséretével. Ha bennünket választanak helyszínnek, akkor a mi munkatár-
saink készítik az ételt is. Ehhez ragaszkodom.

Péntek, Szent Lõrinc diakónus ünnepe. Délután Óbudaváron mondom a
szentmisét. A beszédben megemlékezem Vértesaljai János hat gyermekes dia-
kónusról, akinek augusztus 1-jén volt a temetése. „Nagyobb szeretete senki-
nek sincs annál, mint aki barátaiért életét adja” – olvasom az evangéliumban.
János alkalmazottját, munkatársát mentve halt meg. Nem vértanú, de meggyõ-
zõdésem, hogy hitvalló szent. Az óbudavári schönstatti közösségnek vannak
már szentjei…

Utána Révfülöpre megyek. Édesanyámtól kérdem, mit tud az olimpiáról? „A
nyolcadik aranynál vagyunk…” – mondja. A 98. évében lévõ, fiatalnak nem
mondható asszonyt érdekli az élet. Sok fiatal példát vehetne róla.

Vasárnap, augusztus 12. Ismét zsúfolva a templom a tíz órás szentmisén.
Valamivel kellemesebb az idõ, az árnyékban szinte hûvös van. A Mádl-család is
megérkezik, Csaba László közgazdásszal is tudok egyeztetni (tetõtéri elõadást
kérek tõle). Szamosi Szabolcsék Pécsrõl nagyon szépen muzsikálnak és éne-
kelnek.

16-án, csütörtökön Esztergomba megyek. Egyetemistáknak tartok elõadást,
„keresztény gólyatábor”-ban. Több pannonhalmi diák is van közöttük, a szer-
vezõk között is. A felelõsségrõl beszélek, a kihívásokról, amelyekkel mindannyi-
unknak szembe kell néznünk ebben a furcsa, globalizációsnak mondott világ-
ban.
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Pénteken, 17-én délelõtt Zimányi Ágnes készít velem egy hosszabb beszél-
getést a Katolikus Rádió számára. Ugyanezen a napon hat órakor a Kaláka együt-
tes hagyományos koncertje lesz, mindig augusztus 20-a elõtt, pénteken. Apró
gyerekek, meglett emberek, szülõk, párok: ennek a koncertnek mindig van
vonzása. Szombaton Ábrahámhegy, néhány apró keszeg, visszadobom õket.
Hatalmas hullámok támadnak. Vissza Tihanyba.

Este a Vaszary-villában van a Pintér Péter által szervezett árverés, majd jóté-
konysági gála. Elvállaltam, hogy védnöke leszek. (Kell a név…) Az árverésen
nem vagyok ott (bár lett volna néhány festmény, amit szívesen megszereztem
volna, de ahhoz pénz is kellene).

Én vagyok az elsõ „szónok”: a mûvészetek szerepérõl beszélek, meg az isko-
la felelõsségérõl. Vajon megtanítjuk-e az embereket látni? A mûvészetek az ember
transzcendenciájáról beszélnek. Babits sorai jönnek segítségül, mint már oly
sokszor az „Örökkék ég a felhõk fölött”-bõl: „Hiszek a feleslegben. Abban, ami
túl van családon és fajon; abban, ami túl van a meszelt falakon. Elvégre lehet
élni meszelt falak közt is; de ez nem katholikus élet. A fal véd; de zár is. Én
képeket akarok látni a falakon, hogy újra kinyissák elém a világot...”

19-én, vasárnap a Vesperás már Szent István ünnepérõl szól. Vacsora után
egybegyûlünk a kápolnában, hogy a zsolozsmát végezzük. Apránként egyre
több elemét énekeljük a zsolozsmánknak.

Augusztus 20. Hétfõ. A Laudes után hamarosan indulok Révfülöpre. A Bala-
toni Nyár címû tévés produkcióban beszélgetnek velem Szent Istvánról és a
tihanyi apátságról. Mit jelent az önállósodás? A nagyobb felelõsségrõl beszélek
ismét. Meg arról, hogy voltak „hiteles helyek” a középkorban. Szeretném, ha
most is „hiteles hely” lehetnénk. Ami itt, nálunk történik, valóban legyen az,
aminek mondják.

Tíz órakor szentmise, majd déli imaóra, aztán ebéd. Hamarabb fölállok,
Pannonhalmára sietek. Szeretném a súlyos beteg András fõapát urat még életé-
ben látni. A legutolsó híradás az volt, hogy fölébredt, hogy tudtak kommuni-
kálni vele, hogy a fiatalokat – latinul – megáldotta.

Mélyen alszik, fölkelthetetlenül. Fülébe mondom hangosan: Richárd vagyok!
Itt vagyok! Veled vagyok! A tihanyiak köszöntenek! Isten áldása legyen rajtad!

Imádkozom, elmondom a feloldozás szövegét az alvó (vagy eszméletlen?)
ember fölött, aki életemben meghatározó szerepet játszott, akár az apám. Mintha
ugyanúgy vennék búcsút tõle, mint ahogy édesapámtól tudtam a gyõri kórház-
ban elköszönni.

Tovább Komáromba, Szent István ünnepségre. A Pokol csárdánál vár a Jókai
társaság megbízottja, õ kalauzol el a Szent András templom mögötti parkoló-
ba. Onnan gyalog a térre, a lovas szoborhoz, amelynek avatására Sólyom Lász-
ló köztársasági elnököt nem engedték be a szlovák hatóságok két évvel ezelõtt.

Bár csak a Duna választ el, mégis más ez a világ. Révkomárom fele már
szlovák. A magyarság a legkülönbözõbb csoportokra szakad.

Budai Ilona csodálatosan szépen énekel. Majd elmondom a beszédet, ami-
re vagy két hétig intenzíven készültem. Úgy gondoltam – s gondolom most is -
, hogy mások helyett „magyarkodni” felelõtlenség. Az európaiságról beszélek,
arról, hogy Európát újra föl kell építeni.
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Augusztus 22. Szerda. Elkészítettem a szövegeket az esküvõre: Pazár Bori
férje francia svájci. Találok egy rövid meditációt a Szeretethimnusz-hoz franci-
ául: megvan a francia prédikáció.

A svájci fiú, Claudio rokonsága félig spanyol. A templomban spanyolul be-
szélõ feketék is vannak… meg sok ismerõs. Egymás után teszem föl a kérdése-
ket, elõször magyarul Petinek és Emesének, majd franciául Claudionak és Bo-
rinak. Szépen, komolyan mondanak mindent. (A tegnap esti „próba” komoly-
sága meghatott, amikor könnyezve mondták mindannyian a szövegeket.) A
szülõk, Kati és Béla boldogok, Kati a templom bejáratánál, Béla odakinn a
pincénél borul a nyakamba.

Augusztus 23. Este átmegyek Révfülöpre édesanyámhoz. Pénteken hajnal-
ban horgászom, eredmény nincs. Csak a nád susogása, a szél, a szárcsák, a
vadkacsák.

Augusztus 25. Szombat. Próbálom az írnivalóimat, leveleimet rendezni. Szól
a telefon: a Regében a cukrász, Teréz eszméletlen, kinn a mentõ, próbálják újra-
éleszteni. Lerohanok. A mentõsök „bevetésben”, izzadnak, ütemesen nyomják
az eszméletlenül fekvõ mellkasát, mindenféle gépek, drótok, a szívmûködést
mutató monitor… Reménytelen. Már halva találták. Az újraélesztés nem sikerül.
Feltételesen a szent kenetet feladom. - Közben odakinn az egyik Rege-béli alkal-
mazott elájul – most õt kezelik a mentõsök. Megérkezik az orvosi ügyelet, hogy
hivatalosan megállapítsák a halál beálltát. Majd rendõrök jönnek. Halottszállí-
tók. Egy másik rendõr, aki felvételeket készít a halottról. Közben itt van már a fia.
A Rege munkatársai rémülten ülnek, sírnak szótlanul. Margit, a bérlõ is megér-
kezik – úton volt éppen édesanyjához, a szlovákiai Kicsindre. Fehérvárnál for-
dult vissza. Elkészül egy kiírás: „Haláleset miatt zárva.”

Osztálytársaim érkeznek a szokásos augusztusi találkozóra, az elsõk Strigens
Arnoldék. A meleg most már rettenetes. Izzadunk a vendégházban beszélgetés
közben. A turisták be-benéznek hozzánk, a Rege zárva, - azt hiszik, itt lehet
kapni valami innivalót. Van bor, sör, de leginkább a víz fogy. Vacsora után,
mikor már enyhülni gondoljuk a hõséget – de nem enyhül -, kimegyünk a
templom elé, majd az András-Anasztázia szoborhoz. Tovább a Visszhang-dombra,
közben besötétedik. Egy kisebb társaság követ fel a Kálváriához. Elbûvöli õket
a látvány: a kivilágított apátság, a fénylõ Hold, a fölsejlõ Balaton, a sötét ár-
nyak.

Vissza. A „Kis hableány” szobornál Nagy Pali tárogatózik. Idegenek is cso-
dálják. A mieink letelepednek az asztalokhoz, nem mozdulnak, beszélgetünk.
Majd behívom õket az épületbe, néma csendben lemegyünk az altemplomba.
Lekapcsolom a lámpákat. A sötétben lassan derengeni kezd valami fény a há-
rom kis ablakon át. Elmondom, amit az idegeneknek szoktam itt mondani: az
egymáshoz ragaszkodást, a felkelõ Naphoz való igazodást, a béke keresését.
Elénekeljük a Himnuszt. Szent helye a magyarságnak. Imádkozunk halott tár-
sainkért. Megemlékezünk a távollévõkrõl. Miatyánkot imádkozunk, áldást
mondok, csendben kimegyünk a bejárat elé. Többen letelepednek a térelvá-
lasztó kõre, aminek a másik oldalán a Tihanyi Alapítólevél néhány magyar sza-
va betûzhetõ. Lentrõl a térrõl hangos zene jön föl. Emberek jönnek-mennek,
mintha nem lenne még vége a nyárnak.
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Hétfõ, augusztus 27. Pannonhalmára megyünk. A felújított bazilika felszen-
telésének az alkalma ez. Hatalmas szervezés, sok vendég, a Kosaras dombon
tudunk csak parkolni. Mikrobusz visz föl, bekísérnek a fõapáti fogadóba, ahol
sok ismerõs – püspök, apát – van már. A kvadratúrában gyülekezünk, kivonu-
lunk a monostor udvarába, ahonnan zsoltárénekkel megyünk tovább a Bazili-
ka elé. A kapu elõtt a tervezõ jelképesen visszaadja a templomot a közösség-
nek. Bevonulunk. Hosszú és szép a liturgia. Az ének néha mintha megemelné
a boltozatot. Az oltárt olajjal keni meg Asztrik fõapát, majd tömjént égetnek a
négy sarkán. Tizenkét apát jelöli meg krizmával a szentelési kereszteket a temp-
lom belsõ falán. Három bencés nõvér törli le az olajat a kõoltárról – olyanok,
mint a kenetvivõ asszonyok Jézus sírjánál.

Közben próbáljuk megfogalmazni, milyen is lett a Bazilika. Czigány Tamás
szerint – építész – kinyílott a tér. Örülök a torony alatti kék üvegablak kicseré-
lésének: most szinte éltet a besugárzó napfény.

Augusztus 29. Mélykék volt az ég. Leszaladtam a faluba, hogy megismétel-
jek egy felvételt: két keresztes dupla kémény, közrefogja az apátság két tornya.

Augusztus 30. Csütörtök. Édesanyámat Tibi és Ica néni meghozzák Révfü-
löprõl. Három hónapot – negyed évet – eltöltött a saját házában. Jól érezte
magát, de már az utolsó héten kívánkozott vissza. Elege volt az egyedüllétbõl.
Itt szívesen, sok figyelmességgel fogadták.

Délután kiállítás-megnyitó. Somogyi Gyõzõ nevére megmozdultak a tv-ka-
merák: öt állvány sorakozik egymás mellett a kiállításon, alig férnek el. Sokan
összejöttek. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes mondja a megnyitót.
Elõtte én méltatom Gyõzõ életmûvét. Legeza  Márton  és Kovács Misi (28 évvel
ezelõtt kereszteltem Pannonhalmán) fergeteges népzenét játszik. Misi hege-
dül, Márton tekerõlanton muzsikál. Jó látni az apró gyerekeket, ahogy a rit-
musra mozognak.

Péntek, augusztus 31. András fõapát úr temetése. Reggel óta egyfolytában
rá gondolok. A fekete zászló még fenn van Tihanyban a magyar és a bencés
zászló mellett.

Erdõ Péter végzi a temetési liturgiát. Szabadon beszél, közvetlenül, baráti-
an. Tanítványként is búcsúzik, meg a Püspöki Kar elnökeként is. A bencések-
nek volt egy rendkívül jó iskolájuk Pesten, mondja, édesapja oda járt. András
fõapát kettõvel volt fölötte. Szerették, jó sportoló volt. Hiszem, mondja, hogy
a végsõ küzdelmet is jól megharcolta.

Hosszú sor kíséri a koporsót a Boldogasszony kápolnába. Asztrik fõapát
úr a koporsó után, Ágoston és Jeromos, a két diakónus a fõapát mellett. Utá-
na a püspökök, apátok, majd mi, bencések. Sírhelye a kriptában a fõapátok
között.

Adj Uram, örök nyugodalmat neki… Életemnek egy fontos korszakát jelen-
tette az András fõapát úrral való munka – mint titkár, mint igazgató, mint pan-
nonhalmi perjel. Mennyire készült arra, hogy az õsszel néhány napot Tihany-
ban fog tölteni. A Gazdánk másként rendezte. Nyugodjék békében!

Szombat, szeptember 1. Száron „Romhányi Orvosnapok”. Romhányi György
professzor generációk számára volt meghatározó személyiség az orvostudo-
mány elsajátításában. Az elõadások a templomban vannak. Témám: az „Egész-



26

ség”. Nem elõször beszélek errõl. Lassan megérlelõdik bennem, ideje lesz írást
készíteni belõle.

Vasárnap, szeptember 2. Kovács Tibi kiállítását nyitjuk meg a Regében. Már
reggel a „Balatoni nyár” címû tévéadásban szerepeltek. Présingné Erika mondott
néhány szót, majd Tibor próbált beszélni. Örülök, hogy nyilvánosságot kapott. A
Rege belsõ tere zsúfolásig tele, pótszékek kellenek. Kovács Boróka, Tibi unoka-
húga furulyázik, Tóth Attila kislánya szépen zongorázik. Erika mondja a megnyi-
tót, szabadon, pontosan fogalmazva, elmélyülten. Dalma asszony, Platthy Iván,
Gyõrbõl Pálfayék, Zalaegerszegrõl Virágék, Kozma Zsuzsa doktornõ Veszprém-
bõl, Rostáék Füredrõl, szép számban szentföldi zarándoktársak… amolyan bará-
ti összejövetel. Emõd öcsém és felesége, Márti hozzák le édesanyámat.

Estefelé Présingékhez megyek édesanyámmal Erika-napra. Bakosék már ott
vannak. Majd jön Hölvényi Kata. Bakos gyerek megy a vonatra, a vendégek jön-
nek-mennek. Édesanyám elemében van. Élvezi a társaságot. Szívesen beszél,
közben gyanút fog, hátha fölveszem, amit mond. (A gyanú nem alaptalan.)

Szeptember 3. Egész éjjel csak forgolódtam. A tanévnyitó izgat. A templom-
ban. Az egész iskola. Ilyen még nem volt az elmúlt ötven évben… Összeállítom
a menetrendet, amit már többször végigbeszéltem az igazgatóval, a kántorral.
Ágoston és Jeromos testvér Csizmazia Zsoltnak segít, Lippai Lacival és Aradi
Lacival dobogót cipelnek a templom lépcsõje elé. Nyolc óra után hamarosan
itt van Elmer István az Új Embertõl. Gyorsan „átesem” a riporton. Újságíró jön
még a Naplótól, jön Toldi Éva is, hogy a Kurír számára írjon. A gyerekek testü-
letileg vonulnak fel a templomhoz, fehér ingben, sötét nadrágban vagy szok-
nyában. Jól mutatnak. Pontosan kilenc órakor tele a templom, a gyerekek rend-
ben a székeken, padokban. Tósoki Imre polgármester is megérkezik, Hölvényi
Gyuri most mint államtitkár, hivatalosan van jelen. „Jöjj, Szentlélek Úristen!” –
kezdem az éneket. Összeszorul a szívem. Alighanem történelmi ez a pillanat.

Teréz néni átadja a szobrot, elõbb elmeséli a történetet: Alberik atya az
iskola államosításakor a Szent Imre szobrot magához vette. Vele volt, miután
Tihanyból elhelyezték. Miután meghalt, gondozója õrizte. Majd visszaadta Ti-
hanyba: mégis itt õrizzék. Amikor Horváth Teréz néni megtudta, hogy átvesszük
az iskolát, elárulta a titkot: megvan a szobor, õ ezt az iskolának adná. Itt van
most az ünnepélyes pillanat: átadja nekem, én pedig tovább adom az igazgató-
nak, Radó Lászlónak. Kérem, úgy törõdjön a rábízott gyerekekkel, ahogy Szent
Gellért törõdött Szent Imrével, akit Szent István bízott a gondjaira.

Délután Zánkára megyek édesanyámmal. Bartaliséknak már régóta adósai
vagyunk egy látogatással. Csendes a vidék, szarka csörög, a nyaralók már el-
tûntek. Harminc évvel ezelõtt jártam horgászni Zánkára Révfülöprõl: megije-
dek, hogy elszállt az idõ. Imrével megemlegetjük a vihart, amikor fogtunk egy
szép, négykilós nyurga pontyot, de alig tudtunk kivergõdni a stéghez, annyira
erõs volt az északi szél. Alighanem augusztus 2-án volt, teliholdkor…

Szeptember 7. Péntek reggel van. Fél nyolc után a templom elõtt imát mondok
a Szentföldre készülõ három kerékpáros zarándokoknak: Ábel, Iván és tõlünk
Gellért vág neki ennek a kockázatos útnak.  Ott van Maurus, Jeromos, Domonkos,
Adalbert. Amikor ezt a pár sort írom, délután van. A zsebemben rezeg a telefon.
Üzenet: „Megérkeztünk Elõszállásra…” Remélem, minden nap célba érnek.

Vasárnap délután dobolnak, muzsikálnak, fúvósszene harsog, jön a szüreti
felvonulás. Négy órára fölérnek a templom elé. Évrõl évre több a lovas, kocsik,
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hintók is jönnek. A borlovagok izzadnak a vastag díszruhában. Czégai Laci viszi a
zászlót. A templom bejáratától jobbra a fürediek, balra a mieink állnak. A bejárat-
ban ott a „szõlõharang”, rajta a piros-fehér-zöld szalaggal átkötött kenyér. A hét-
fõi újság úgy tudja, több ezer ember volt kíváncsi a tihanyi szüreti felvonulásra.

A Himnusz szépen szól, az emberek éneklik: „Isten, áldd meg a magyart!”
Péntek, szeptember 14. Készülök az esti elõadásra. Az én Petõfi-képem a

címe. A „Fa leszek, ha fának vagy virága…” kezdetû verset szeretném ízeire
szedni, látványosan. Tátrai Zoli segít elkészíteni egy bemutatót. Meg átmáso-
lom az egész Petõfi összes költeményeit a számítógépre…

Hangulatos este: még énekelünk is. „Kis lak áll a nagy Duna mentében…”,
majd: „Fa leszek, ha…” Jól érzik magukat az emberek.

Vasárnap, szeptember 16. Pannonhalmán fél tízkor a belsõ udvarban Ádám
atyával találkozom, akinek el kellett jönnie Rómából, hogy az apátgyûlésre va-
lakinek átadhassa a szobáját. (Itthon is lesz tennivalója: elõadás, könyvbemu-
tató. Szívesen meghallgatnám, de nekem meg Rómába kell mennem.)

Péntek, szeptember 28. Németh Szilveszterrel megyek Szigligetre, a kikötõ
névadójára és a Szigliget nevû hajó avatására. Miért vállalok ilyen feladatot?
Ilyenkor van lehetõség arra, hogy elmondjak néhány számomra fontos gondo-
latot. Például hogy a hajó jelkép. Célba kell érni. A szél iránya változó, de ha a
kormányos a csillagokra meg a Nap járására figyel, s nem a szélhez igazodik,
akkor célba lehet érni. És a hajóban különféle emberek vannak együtt. S mind-
annyiunknak célba kell érnünk. Senkit nem dobálhatok ki a hajóból…

Október 5. Délután Tihanyban a Limnológián Juhász Nagy Pál emlékérmet
kapok a Természet- és Környezetvédõ Tanárok Egyesületétõl. Sietek föl az apát-
ságba, tetõtéri elõadás lesz, Krompecher Tamás lausan-i professzor beszél ka-
tasztrófák áldozatainak azonosításáról.

Október 6. Szombat. Délelõtt a Kalendáriummal foglalkozom, délután két
csoportom is van. Az egyik a budai Szent László plébániáról – valamikor lelki-
gyakorlatot tartottam nekik itt Tihanyban. A másik a természetvédõ tanárok
egyesülete. A nap folyamán körbejárták a félszigetet, most megcsodálják – õk
igazán tudják értékelni – a kvadratúra növényzetét. A tetõtérben vetítek tihanyi
felvételeimbõl, a vízrõl, különbözõ természeti képzõdményekrõl.

Október 7. Vasárnap. Tibold atya Rétalapon volt plébános több mint tíz évig.
Templomot épített. Gyémántmisére hívták. Õszülõben a Bakony, piroslanak a le-
velek. Visszafelé majd megállunk a „Tibi fájánál”, pirosodik a lombkorona széle.

Az elmúlt napokban sorra érkeznek a beszámolók a három szentföldi ke-
rékpáros útjáról. Amennyire féltettem õket eddig, úgy kezdem csendesen iri-
gyelni õket. Elmondhatatlan lehet ez az élmény: ezernyolcszáz kilométert lete-
kerni, hajóval Haifába megérkezni, majd a Karmel hegyre, Názáretbe, Tabghába,
a Genezáreti tóhoz.

Október 12. Sátoraljaújhelyre megyünk. Az Édes Anyanyelvünk nyelvhasz-
nálati verseny döntõje számomra mindig nagy élmény. Este a színházban
kézdivásárhelyi tanítóképzõsök elõadása. Szívszorongató. Vannak, akiknek fon-
tos az anyanyelv, fontos a magyarság.

Október 14. Fazekas Ágoston volt diákom kisfiát keresztelem a kápolnában.
Jó együtt lenni a régi diákokkal nem csak a bánatban, de az örömben is. Dél-
után Badacsonytördemicen nyílik kiállításom a „Fény és víz” anyagból. Igazi
õszi délután van, homályos a táj. A faluház nagytermét megtöltik az érdeklõ-
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dõk. Van ennek az eseménynek valami szép ünnepélyessége. Utána megláto-
gatom Udvardi Erzsébetet, aki hosszú kórházi hetek, súlyos mûtét után ismét
otthon van. Örülök, hogy láthatom. A félhomályos hatalmas mûteremben a
Rajnát ábrázoló képe világít. Odébb, a háttérbõl II. János Pál pápa alakja lép
elõ. Él.

Október 15. Hétfõ. Sok munka van még a Kalendáriummal. De meg kell
birkózni vele. Egy megszáradt gránátalmát kettévágok, kiszedem belõle a ma-
gokat, leviszem édesanyámhoz. Majd elültetjük, mondja. Biztos lesz majd, aki
fölneveli a hajtásokat, ha kisarjadnak.

Este a következõ üzenetet olvasom a telefonomon (délben érkezett, de csak
most nyitottam ki): „40 napos vándorlás után megérkeztünk Jeruzsálembe (ma
35 km, 900 m szintkülönbség, 2276 km összesen + a tenger). 9-kor jöttünk át
az ellenõrzõ ponton. 10.15-re értünk a szálláshelyünkre, a Dormitio apátság-
hoz. Jól vagyunk, ma pihenni fogunk.” A három kerékpáros zarándok, Ábel,
Iván, Gellért tehát célba ért. Velük együtt örülök, örülünk. Gyorsan válaszolok:
a Kalendáriumot szerkesztjük, küldjetek képet, amelyen mindhárman rajta
vagytok, jellegzetes jeruzsálemi háttérrel.

Október 16. Megkezdtem 19. tihanyi évemet. Hálát adok, hogy kitarthat-
tam. Köszönöm rendtársaimnak, munkatársaimnak, a sok támogatónak. Csík-
szeredai iskolás csoport érkezik, nálunk szállnak meg. Vacsora után vetítek
nekik a tetõtérben, majd az altemplomban figyeljük, hogy a sötétségbõl ho-
gyan derengenek föl az oszlopok, ívek, hogyan világosodnak meg az ablakok.
„Ó én édes jó Istenem, oltalmazóm, segedelmem, vándorlásban reménysé-
gem, ínségemben lágy kenyerem…”

A számítógéphez ülök, megnézem még gyorsan, milyen levelek érkeztek.
Ekkor jön meg Iván testvértõl a kép. Balról jobbra: Halmos Ábel, Gergely Gel-
lért, s a bajuszos: Vincze Iván. A háttérben a jeruzsálemi bencés apátságnak a
temploma, az altemplomában Magyarok Nagyasszonya mozaik is látható. A te-
rasz alatt az Utolsó Vacsora terme…

Október 17. Ebéd után az iskolába megyek Németh Szilveszterrel. Tantestü-
leti értekezlet van, az elsõ a tanév megnyitása óta. Két alapelvet emelek ki a
Regulából: mindent úgy kell elrendezni, hogy legyen, ami után az erõsebbek
még vágyakozhatnak, de a gyengék se riadjanak vissza. A másik pedig: mindent
a maga idejében kell adni, ami adnivaló és kérni, ami kérnivaló, hogy „Isten
házában senki ne zúgolódjék, senki ne szomorkodjék.”

Október 18. Este összecsomagolok, Kolozsvár a következõ úti cél. Szeman
Péter szilágysomlyói orvos a lelke a Báthory napoknak. Orvostovábbképzés,
tanári továbbképzés: kredit-pontokat adó rendezvény.

Október 19. Péntek. Nem gyõzünk betelni a kék ég háttere elõtt emelkedõ
dombok látványával meg a színes, piros, sárga, zöld, barna fákkal. Át a Király-
hágón. Körösfõn megállunk, Tibi ismerõseit keresi: két házzal odébb meg is
találjuk õket. Nagy boldogan borulnak a nyakába. Pálinkával kínálnának, de
van áfonyalikõr is: abból kérek. Meg jól esik egy pohárral az almalé is, Tibi azt
iszik. Mi újság Tihanyban? – kérdik. Éveken keresztül árusítottak a Batthyány
utcában, a bazársoron. Örülnek a Tihanyi Kalendáriumnak. Amikor legutóbb
itt jártak, akkor lajbit is vett… Igen, ez van rajtam!
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Szombat, október 20. Fél tízkor a recepción vár már Szeman Péter doktor.
Együtt megyünk a Báthory líceumba. Érdekes két elõadást hallgathattam. Majd
szünet, utána én következem: „Egész-ség”. Délután Szeman Péter és leánya –
végzettsége szerint régész, történész, foglalkozása: „vállalkozó” – elkísér a
Házsongárdi temetõbe. Hatalmas sírkert. A fák között beragyog az õszi nap-
fény. A temetõjárás mindig megérint. Itt van az egész erdélyi történelem a szo-
rosan egymás mellett lévõ sírokban. Apáczai Csere János és holland feleségé-
nek,  Aletta van der Maet sírja. Megilletõdöm.

Október 23. Délelõtt ünnepség a Mûvelõdési házban. Az iskola (a „mi isko-
lánk”) diákjai adják a mûsort. Szelíd büszkeség van bennem, bár nem foglal-
koztam a gyerekekkel, de mégis örülök, hogy jól, értelmesen olvasnak, szépen
énekelnek. Dicséret illeti a felkészítõ tanárokat.

Még naplemente elõtt megérkezik a Szentföldet megjárt Gellért, Fidél atya
hozza mikrobusszal. Megcsodáljuk a csomagját – igazi összekötözött bugyor,
megbámuljuk a „világjáró” biciklit. Gellért sugárzik. Mi meg örülünk.

Péntek, október 26. Délben telefonüzenet: most emelik föl a Kálvárián a
második lator szobrát. Gyorsan kirohanok, fényképezõgéppel: történelmi pil-
lanatok ezek. Az 1960-as rombolás után az építésnek kézzel fogható jelei van-
nak. A jobb lator szobra már a helyén, a bal lator fölemelésével küzdenek.
Súlyos bronz szobrok ezek, a sümegi eredetiek másolatai. A Krisztus-korpusz
még a földön: majd délután kerül a helyére. Köszönet mindenkinek, aki segí-
tett és segít, hogy gyógyuljanak a történelem sebei.

(Részlet)

(Korzenszky Richárd felvétele)


