
Nyolcvanhat–nyolcvanhét

Várszegi Asztrik és Hortobágyi T. Cirill főapát beszélgetése

Dejcsics Konrád Asztrik atya, Pan-
nonhalma nyolcvanhatodik apátjaként huszonhét év szolgálatra te-
kintsz vissza. Mit jelent neked, és mikor jelent meg életedben a megbé-
kélés és a kibékülés igénye és terhe? 

Várszegi Asztrik főapát Szent Márton monostora ezeréves 
múltra tekint vissza  A kolostornak és a kolostor vezetőségének 
mindig is rendeltetése, missziója volt az, hogy a megbékélés tere 
legyen  Az apátság történelmi hagyománya erre kötelez bennün-
ket  Huszonhét évvel ezelőtt, amikor a visszanyert szabadsággal 
együtt főapát lettem, a kibékülés és a megbékélés igénye és terhe 
több irányból szólított meg bennünket éppúgy, mint az egyház 
és a társadalom egészét  A rendszerváltozás után az egyház és a 
bencés közösség is nehéz múltat örökölve egy gyorsan változó 
jelenben és egy bizonytalan jövőben találta magát  A tájékozó-
dás különböző szintjein, új kihívások közt próbálta a rend defi-
niálni magát  Segített nekünk az, hogy mi egy öreg kolostor va-
gyunk, orientáló hagyományokkal, amelyek tartalommal töltik 
fel azt a szándékot, hogy Pannonhalma a Kelet és a Nyugat közt, 
a Nyugat és a Nyugat közt, a zsidóság és a kereszténység közt 
biztosítsa a kölcsönös megértés hídjait  A megbékélés, a megér-
tés szándéka bátorított bennünket arra, hogy a szekularizált vi-
lággal több síkon is vegyünk fel és építsünk ki kapcsolatokat  
Ennek az integratív nézőpontnak a jegyében indult el az Arcus 
Temporum művészeti fesztivál is, amely a régi korok zenéjét 
párbeszédbe állította a kortárs zenével, s a különböző zenei mű-
fajok izgalmas dialógusát kezdeményezte  Útkeresésünk nem a 
levegőben lóg  Egy ezeréves kolostor hagyományaiban sok lehe-
tőség rejlik  Ezekkel a lehetőségekkel élnünk kell  A középkor-
ban a kolostor minta szeretett volna lenni arra, hogyan tud békét 



építeni és prosperálni egy olyan közösség, amely a szóértésnek 
és a folyamatos kommunikációnak a helye  Hadd idézzek ezzel 
kapcsolatban egy olyan levélből, amelyet a napokban kaptam: 
„Számomra Pannonhalma nemcsak intézmény, infrastruktúra 
és komplex gazdasági egység, hanem igazodási pont, támasz és 
segítség ingatag világunkban  Erkölcsi mérce, humánus tanítás, 
világítótorony életünkben és mentsvárunk a bajban ”

D. K. Cirill atya, a monostor nyolcvanhetedik apátjaként kezded 
meg most a szolgálatodat. Mit jelent neked ebben a pillanatban a múlt-
tal való megbékélés? 

Hortobágyi T. Cirill főapát A múlttal való kiengesztelődés, 
megbékélés számomra is folyamatos munka és feladat  Amikor 
Pannonhalmára érkeztem, éreztem, hogy a múltam többé nincs 
a kezemben, a körülményeket sem én teremtettem  Ebben a hely-
zetben azt kellett felismernem, hogy a szabadságom abban gyö-
kerezhet meg, ahogy a nekem rendelt helyzethez viszonyulok  
Láttam, hogy ennek a monostornak a múltja mennyire túlnő raj-
tam  Elemi kérdésként merült fel bennem, hogy mit kezdek vele  
A múlttal többnyire nem egyetérteni, hanem megbékélni kell  
Gondolok itt arra, hogy az ötvenes években a rendtársainkat be-
szervezték, de arra is, hogy mi egy birtokos rend voltunk 60 000 
katasztrális hold birtokkal  Örököltük a nagybirtokos rend és a 
környező települések közti feszültséget is  Véleményem szerint 
a múlttal való megbékélés elsősorban elengedést jelent  Ahhoz, 
hogy pozitívan tekinthessünk a jövőbe, el kell engednünk azt, 
ami rossz volt benne 

D. K. Asztrik atya, számodra a történelemmel való kibékülés talán 
terápiás esemény is, hiszen az ügynökmúlttal való szembenézés komoly, 
néha sokkoló kihívásként állt a ti sokat látott generációtok előtt.

V. A. A kimondás számomra nem terápiás késztetésként jelent 
meg, hanem emberi viszonylatként és tapasztalatként  Mindig a 
történelemben élő egyes ember és annak mindennapjai érdekel-
tek  Amikor Pannonhalmára kerültem, Legányi Norbert volt a 
főapát  Nagyon szerettem őt  Később azonban érzékeltem, hogy 
az ő emlékezete még a renden belül sem igazán pozitív  Szeret-
tem volna tisztán látni az ő ügyében, s elkezdtem kutatni a mun-
kásságát  Döbbenten fedeztem föl, hogy a róla kialakult negatív 
képet nem a bencések teremtették, hanem kívülről hozatták be 
ide  Születésének centenáriumára, 2006-ra szerettem volna igaz-
ságot szolgáltatni, legalábbis tisztázni dolgokat  Akkor jobban 
belemerültem a rend közelmúltjának történetébe, és az, hogy a 
múlt tragikus törésvonalait tisztán láttam, nagyon sokat jelentett 
a későbbiekben rendem irányításában és vezetésében  Kutatása-
im során szerzett belátásaimnak köszönhetően változtak emberi 
viszonyulásaim, mert belátóbb, megértőbb, rugalmasabb lettem  
Talán egyfajta bölcsesség rakódott le bennem  Ez segített a főapá-
ti hivataltól való visszalépésben is  Mivel nem önmagam terem-
tettem meg önmagamat, lelkemben úgy éreztem, hogy a vezetést 
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már nem nekem kell tovább vinnem  Meg kell válnom tőle  Aki 
rám tette, fokozatosan levette, így szabad vagyok  

1968 áprilisában kezdtem naplót írni  Ekkor harmadéves vagy 
negyedéves növendék voltam  A napló mottója Jeremiás elhívása 
lett, ami egész életemet meghatározó szentírási szakasszá vált: 
„Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, ismertelek, megszentel-
telek, prófétának rendeltelek a népek közé  Akkor azt mondám, 
ah, Uram, Isten, én nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok  Az 
Úr pedig azt mondta nekem: ne mondd azt, hogy ifjú vagyok 
én, hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek téged, és be-
széld mindazt, amit parancsolok neked  Ne félj tőlük, mert én 
veled vagyok, hogy megszabadítsalak tőlük ” Ez a szentírási sza-
kasz vezérfonal volt számomra püspökként, főapátként is  Most 
mint visszalépő vagy nyugdíjba készülő főapát tekintek e szö-
vegre  Amikor főapát lettem, tudtam, hogy nekem sok mindent 
meg kell változtatnom úgy, ahogy a Szentírásban olvashatjuk: 
„Gyomlálj, irts, pusztíts, építs, rombolj és plántálj!” Tevékeny 
életre kényszerültem, s eredményeimet soha nem magamnak tu-
lajdonítottam  Bátorítást mindig az adott, hogy meghívást kap-
tam a közösség ügyeinek intézésére  Egész valómat beleadtam a 
szolgálatba, és azt az örömet, boldogságot kaptam, amit a szer-
zetesélet, az Isten közelsége ad  Norbert főapát úr tanácsa szerint 
az az őrült akartam lenni, aki nagyon szereti Pannonhalmát, és 
életét arra áldozza, hogy közösségét átmentse a jövőbe  Ez volt a 
célom, ezért magamhoz öleltem a múltat, a mindig időszerű je-
lent, és igyekeztem nyitott maradni a jövőre  Lelkem meggyőző-
dése volt, hogy Istennek tetsző életet kell élnünk, azaz életünk-
ben az Opus Dei, az istenszolgálat primátussal bír  A munkát 
nem istenítve, hanem abban elmerülve végeztem feladatomat 

Komálovics Zoltán Mégiscsak arról van szó, hogy ezután más 
vállára kerül a közösség vezetésének felelőssége. A leköszönő főapát 
szempontjából ez a felelősség elengedését jelenti…

V. A. Egy főapáttól sok mindent kívánnak: legyen aktív, út-
mutató legyen, igazodási pont stb  Az ember minden elvárásnak 
nem tud megfelelni, csak törekedni képes arra, hogy mindig jobb 
vezetője legyen a közösségének  A szolgálatnak ez az aktív olda-
la gyakran terhes és fárasztó, s ettől örömmel szabadulok meg  
Ez nem jelenti azt számomra, hogy most átadva utódomnak a 
stafétabotot, leeresztek, s mint egy öreg tábornok, csak kávéz-
ni fogok  Szerzetes maradok, és szeretnék még jobban elmélyül-
ni a szerzeteséletben és az imádságban  Egy idősebb, tapasztalt 
testvér szeretnék lenni a közösség számára  Nem kívánnám rá-
erőltetni magamat a rendtársakra, hanem a tapasztaltabb testvér 
címén igény szerint szeretnék szolgálatot és segítséget nyújta-
ni  Azt szeretném folytatni, amit ennek a szerzetesközösségnek 
egyébként is naponta be kell teljesítenie – mindennap elmond-
juk, hogy ezt a házat Szent István azért alapította, hogy hazán-
kért, a fiatalokért, a jövő reménységéért stb  imádkozzunk  Ma 
például sorba szedtem azt a rengeteg imakérést, ahol fiatal há-
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zasok küzdenek; ahol rákos a feleség és három apró gyerek vagy 
két apró gyerek van… Azt szeretném folytatni, hogy értük imád-
kozzam  Egy szolgálatból kilépek, de a szerzetesi életstílusomból 
nem kilépni kívánok, hanem azt másként továbbvinni  Attól nem 
fogok és nem is akarok megszabadulni, hogy elköteleztem az 
életemet, és Krisztusnak élek  A közelmúltban ezt írtam a nap-
lómba: „Úgy vagyok, mint katonakoromban, amikor leszerelés 
előtt a katonák centit vágtak  A centi másfél méter volt, naponta 
egy egységet, egy centit vágtunk le a leszerelés nagyszerű napjá-
ig  Október, november, december; és január elején Isten segítsé-
gével új főapátot választunk  A múlt aktív bennem, és hálát adok 
érte  Nincs bennem szorongás, nagy bizalommal nézek a jövő 
elé, mert ha Isten velünk, ki van ellenünk  Isten belső meghívá-
sa, kiválasztása alapján lettem főapát, és sohasem saját erőmben, 
okosságomban, netán a tehetségemben bíztam  Fortitudo mea 
Deus, erősségem az Isten, mert Isten a gyöngéket választotta, 
hogy megszégyenítse az erőseket, az erősnek látszókat  Hát er-
ről szól az újmisés meghívóm, hogy a hülyéjét válogatta ki, erről 
szól pozitíve a Fortitudo mea Deus, erősségem az Isten  Azért nem 
vagyok kétségbeesve, mert életemet nem magamra alapoztam  
Hanem másra ” Ezt a vallomásrészletet azért mutattam most be, 
hogy a hangsúlyt áthelyezzem  Itt nem a magunk szépelgéséről 
és szépítéséről van szó  

D. K. Amikor valaki így tud összegezni, akkor azzal egy nagyon 
egyértelmű üzenetet is megfogalmaz egyben. Egy tiszta önreflexió, val-
lomás a kikristályosodott értékek mentén. Cirill atya, neked egy ennyire 
markáns, teljessé váló élet után be kell lépni egy olyan szerepbe, amely 
azt várja, hogy megváltoztasd az életedet. Te az életutadban nem azon a 
ponton vagy, hogy összegezz és lezárj.

H. T. C. Nem hiszem, hogy nekem új módon kell definiálnom 
a dolgokat, hiszen én 1987 óta főapáti tanácstag vagyok, 1991 óta 
meg helyettese főapát úrnak  A legtöbb kérdésben itt szerves át-
menet van, nem pedig radikális változás  Ugyanakkor mégiscsak 
van bennem egy csomó új, kavargó érzés, többek közt a félelem 
is  Elsősorban azért, mert én eddig minden kérdésben második 
számú vezető voltam  Ha valami igazán élesre fordult, akkor azt 
tudtam mondani, hogy eggyel följebb  Azzal a biztonsággal ren-
delkeztem, hogy tudtam, nem az én nyakamon szorul a hurok  
Kicsit felelőtlenebbül mondhatom el a véleményemet abban a tu-
datban, hogy a végső felelősséget valaki más viseli  Nyilvánvaló, 
hogy ez most meg fog változni  Asztrik főapát úrnak nagyon gaz-
dag személyisége van, püspökmúlttal rendelkezik, a 27 év ren-
geteg kapcsolata, a sok társadalmi szerepvállalás olyan imázst 
és elfogadottságot teremtett számára, amely a rendnek felbecsül-
hetetlen  Egy második ember soha sincs és nem is lehet abban a 
helyzetben, hogy a nagy kérdéseknek, problémáknak ő legyen a 
megtestesítője a világ felé  Úgy érzem, abban leszek más, hogy 
az első pillanattól kezdve Pannonhalma imázsát a közösségen 
keresztül igyekszem alakítani  Ezt a szerepet nem egy ember-



nek, a főapátnak, hanem a közösség egészének kell elvállalnia  
Az elismerés és tisztelet is a közösség egészének jár, nemcsak a 
főapátnak  Tőlem nem is várhatja senki azt, amit Asztrik főapát 
úrtól, aki a püspöki kar titkáraként nagyon komoly kapcsolat-
rendszerrel jött vissza Pannonhalmára  Őrá úgy nézhettek, hogy 
ő Pannonhalma  Rám nem fognak így nézni, de ezt én nem is sze-
retném  Sokkal inkább arra gondolok, hogy Pannonhalmát azok 
a rendtársak és azok a világi munkatársak képviselik és töltik 
meg tartalommal, akik az apátság különböző munkaterületein 
helytállnak a mindennapokban  Ezért úgy tervezem, hogy ami-
kor nyilatkozni kell vagy be kell mutatni az apátság egyik egy-
ségét, akkor mindig az adott területek felelőseivel együtt állunk 
a világ elé  Ha a gazdaságról beszélünk, akkor az a rendtárs és 
az a civil munkatárs szólaljon meg, aki a gazdaságban dolgozik, 
ha pedig az iskoláról, a kultúráról, a lelkipásztori szolgálatunk-
ról van szó, akkor azoknak a területeknek a vezetői mondják el 
a véleményüket  Én többek között ebben látom Pannonhalma 
jövőbe mutató szerepét is  Konrád atyával azon élcelődtünk a 
minap, hogy a főapáti hivatal nemrégen kapott egy köteg füze-
tet A katolikus egyház Magyarországon címmel  Ha az ember bele-
lapoz a kiadványba, azt látja, hogy az egyházmegyéket csupán 
a püspökök portréi és címerei képviselik  Eszerint ők a katoli-
kus egyház Magyarországon! Természetes, hogy egy szerzetes-
közösség a monostorról, a saját házáról, a szolgálatáról nem így 
gondolkodik  Mi úgy gondolkodunk, hogy közösség vagyunk, 
és együtt képviseljük az egészet  Egy arc sohasem állhat érvénye-
sen a közösség helyett  Azt is mondhatnám, hogy Pannonhalma 
imázsa a közösség maga  Úgy gondolom, hogy ez egyfajta üze-
net is magunkról  Ez a szemléletváltás nem pusztán személyes 
elhatározás  A mostani főapátválasztóknak kb  50%-a nem vett 
még részt az előző választáson  A közösség egy része kicserélő-
dött, van egy új, nálam fiatalabb, komoly generáció, amelynek 
jelenléte szervessé és természetessé teszi ezeket a változásokat

V. A. A második világháború végén, nagyon válságos hely-
zetben egy teljesen apolitikus személyiség lett a főapát Sárkö-
zi Pál matematika professzor személyében  Ma tisztelettel em-
lékezünk vissza rá, mert átmentette a rendet elsősorban annak 
köszönhetően, hogy tárgyalóképes volt  Tíz évig volt egy főapá-
tunk, akit elüldöztünk (vagy hát elüldöztek), és utána évtizedek-
re „kincés”-ből lett az új főapát, András főapát úr, aki a szocia-
lizmusban nevet szerzett magának  Nekem is nehéz volt utánuk 
vállalni a főapáti hivatalt  Én is nagyon rövidnadrágosnak érez-
tem magamat  Hogy jövök én a nagy Szennayhoz? Tudtam, hogy 
nekem más a karizmám  Emiatt vagyok teljesen nyugodt és bi-
zakodó Cirill atya irányában  Egyébként tiszta szerencse, hogy 
most nem egy történész, hanem egy biológus végzettségű (vagy 
ahogy régen a rendben mondták: „dögész”), természettudomá-
nyos műveltséggel és több realitásérzékkel rendelkező elöljá-
rónk lesz  Én ismerem Cirill atya természetét, mert már növen-
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dék kora óta együtt voltam vele, s elmondhatom, hogy rengeteg 
eredetiség, komolyság és humor egyszerre van benne  

H. T. C. Véleményem szerint a nagy kérdés a tekintetben, 
hogy merre induljuk, hogyan alakítsuk a közösség jövőjét, 1989–
90 körül szegeződött nekünk  Akkor nagyon komoly volt a tét  A 
szolgálat súlypontjai, a rendi irányultságok, a hosszabb távú ter-
vek akkor rajzolódtak ki  Mára kialakult és adott az az alap, amin 
haladnunk kell  Persze ma is a változások idejét éljük, ám az irá-
nyok már ki vannak jelölve számunkra  A jövőbe tekintünk 

V. A. 1991-ben sem restauráltunk  Cirill atya akkor már a 
munkatársam volt  Nem restaurálni akartunk, hanem új utakat 
keresni  Kerestük a jövőt 

H. T. C. Talán ez a lényeges különbség  Ma az már nem me-
rülhet fel, hogy egy II  Vatikáni Zsinat előtti múltat restauráljunk  
Mindenki tisztában van azzal, hogy ennek a közösségnek a mai 
körülmények között kell megtalálnia azt az életmódot, azokat a 
döntési mechanizmusokat és azokat a kommunikációs formákat, 
amelyek lehetővé teszik azt, hogy folyamatos épülésben, béké-
ben éljünk  

V. A. Ma elsősorban azt értékelik bennünk, hogy milyen öku-
menikusok vagyunk, milyen nyitottak vagyunk az ortodoxiá-
ra vagy a zsidó felekezetre  Azt, sajnos, nem szokták értékelni, 
hogy nem voltunk nyitottak a pártokra  Minden párt azt szeret-
né, ha az övébe lépnél be  Úgy érzem, e tekintetben is sikerült 
egyensúlyt és mértéktartást találni  Ez egy folyamatos tojástánc 
volt  Ma elvárás lenne, hogy kitűzzünk nemzeti zászlókat  Hiba 
lenne  Megmaradtunk kereszténynek, magyarnak, de nem par-
tikulárisnak 

D. K. Ezzel a következő kérdésnél is vagyunk. Mondhatjuk, hogy a 
politikai fordulattal, főapát úr, egy világosan látható kihívás állt előtted. 
Ugyanakkor a társadalomban lenni, az mindig ugyanolyan kihívás. Le-
het, hogy most éppen nem látszik ilyen nyilvánvalóan a változás, mégis 
most születik az új kihívás, az új társadalmi-politikai helyzet közöttünk. 
Benne vagyunk, és nem látunk ki belőle annyira, mint 1991-ben kilát-
tunk. Ám azért ez a mostani helyzet is egyfajta állásfoglalást követel.

H. T. C. Szerintem nincsen könnyű helyzetünk ma  1989 után 
volt egy reneszánsza az érdeklődésnek az egyházak iránt  Ezt 
alapvetően az a gondolat működtette, hogy az egyház rendel-
kezik valami olyan múltból hozott tudással, amely egy fölbomló 
szocialista-kommunista rendszer után a polgári társadalom ki-
alakításában építő módon felhasználható  Sokan valamiféle val-
lási újjászületésben bíztak  De nem ez következett be  Ma keve-
sebben érdeklődnek az egyház iránt, és nem az egyháztól várják 
az eligazító szót  Ugyanakkor még mindig létezik egyfajta irre-
ális múltkeresés, amely abból indul ki, hogy régen minden jobb 
volt, megvoltak a kitaposott utak, és ezek a társadalom tudatában 
valahogy az egyházhoz kötődtek  Én azt érzem néha, hogy nem 
lehet megfelelni a szerteágazó társadalmi elvárásoknak  Vannak 
tradicionalista tendenciák, amelyek mind a liturgiában, mind az 
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életmódban egy múltba révedő, megőrző egyházat szeretnének  
Egyfajta „hagyományőrző egyesület” egyházban gondolkod-
nak  A másik oldalon nagyon sokan elvesztették azt a hitüket, 
hogy az egyház hozzá tud tenni az életükhöz  Ám akadnak olya-
nok is, például a volt diákjaink között, akik hisznek egy megúju-
lásra képes egyházban, és éppen itt keresik a hit megélésének a 
mai útját  Tudják, hogy gyökerek nélkül nem lehet élni, de olyan 
tradícióra van szükségük, amelynek van a mában is élhető for-
mája  Az egyház is keresi önmagát, és szerintem ebben kell ne-
künk megmaradni, ebben a keresésben  Jó könyveket adunk ki, 
a Bencés Kiadó komoly munkát vállal ezen a téren  Próbálunk 
szétnézni a polgári demokráciákban, figyeljük, hogy mi jelenik 
meg Nyugat-Európában  Keressük, hogy hol tudunk fölkelteni 
érdeklődést, hol tudunk válaszokat adni napjaink égető kérdé-
seire  Számomra mindig az a tét – most ezt jól értsétek –, hogy 
tudjuk-e biztosítani azt a réteget, aki el tud-e tartani bennünket  
Van-e a magyar társadalomban egy olyan széles társadalmi cso-
port-réteg, akit mi megtalálunk, aki vevő ránk, és tudja értékelni 
azt, amit teszünk  Megtaláljuk-e azokat, akik majd idejáratják a 
gyerekeiket, akik majd veszik a Pannonhalmi Szemlét, a könyve-
inket, s akik majd eljönnek az Arcus Temporum Fesztiválra  Ők 
a mi támogatóink, és ez egy nehezen összefogható réteg  A nagy 
kihívás ma az, hogyan tudjuk ezeket az embereket megszólítani  
A múltba révedőkhöz mi nem tudunk szólni, aki meg abszolút 
nem vár el semmit az egyháztól, az nehezen megszólítható  A 
fontos az, hogy képesek legyünk a nyitott, kultúrára fogékony, 
érdeklődő réteget megszólítani 

D. K. Az jut eszembe, amit a Tomaš Halík idéz Bergoglio bíborostól: 
„Krisztus az írások szerint az ajtóban áll és zörget, de ma Krisztus az 
egyház ajtaját belülről zörgeti, és ki akar menni.” A bencés közösségnek 
a hegy tetején milyen lehetőségei vannak azok irányába, akik kopogtat-
nak, de azt látják, hogy az egyház bezárta a kapuit?

H. T. C. Diákokkal is foglalkozom  Van két tizenkettedikes 
órám, ahol társadalomismeretet tanítok  Három témát igyek-
szünk körbejárni: a társadalomnak erkölcsi, gazdasági, politikai 
alapjait  A 18 évesek, ismeritek őket, olyanok, mint a társadal-
munk, gyakran tele vannak klisékkel, sablonokkal, szólamokkal  
Megpróbálnak leegyszerűsítve válaszolni az élet nagy kérdései-
re  Mindannyiunk feladata, hogy megtanítsuk őket egy árnyal-
tabb gondolkodásra, amely több oldalról vizsgálja meg a problé-
mákat  A leegyszerűsítés mindig kirekesztéshez vezet  Nekünk 
a párbeszédre kell megtanítanunk a fiatalokat  Számomra ez 
következik a mi hagyományainkból  Mi azzal tudunk leginkább 
szolgálni, akik mi vagyunk  

D. K. Társadalmunkban létezik egy horizontális szétszakítottság, 
amit említettél is, a politikai nézetekben meg hozzáállásokban. De van 
egy vertikális szétszakítottság is a társadalomban. A szegénységre, a pe-
remre szorítottakra, menekültekre gondolok. Hogy látjátok, a mi konk-
rét szerzetesközösségünk hogyan tud e tekintetben a békének vagy di-
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alógusnak az eszköze lenni? A kulturális vagy szellemi hatások nem 
igazán jutnak be ebbe a közegbe, márpedig az evangélium nekik is, vagy 
éppen hogy nekik szól. 

H. T. C. Mi értelmiségi életmódot élő emberek vagyunk, és 
ebben a közegben mozgunk igazán otthonosan  Ebből fakadó-
an kicsit mindig zavarban vagyunk, óvatoskodunk, amikor nem 
ebben a közegben mozgunk  Úgy érzem, ezen a téren nyitás-
ra lenne szükségünk  Iván testvérrel már harmadik éve járunk 
Baracskára, a börtönbe  Liturgiát végzünk, misét mondunk ha-
vonta egyszer  Az teljesen más közeg  Baracskára egy volt diá-
kunk után mentem, fogvatartott volt  Úgy éreztem, feladatunk 
van vele  Fontos, hogy ne csak akkor menjünk egy diákunk után, 
ha miniszter lesz, hanem akkor is nyúljunk utána, amikor bajba 
kerül  Kevesen tudják, hogy van Pannonhalmán két olyan em-
ber, aki Baracskáról szabadult  Nekik mi teremtettünk itt, Pan-
nonhalmán, egzisztenciát  Az egyik már második éve dolgozik 
nálunk a raktárban, Iván testvér kíséri  A másik egy cigány fia-
talember, aki most szabadult ki, Iván szerzett neki egy albérleti 
lakást egyik alkalmazottunknál, és munkahelyet Győrött  Ő ott, 
a börtönben tért meg, azóta jár ide misére  

A gimnáziumban jó hagyományaink vannak e téren  Próbál-
juk a Szent Márton-nap kapcsán érzékenyebbé tenni diákjainkat 
egy-egy társadalmi csoport irányában  A Szent Márton-évi ki-
állításunk, az Osztás 10x10 témája azt járta körül, melyek azok 
a társadalmi csoportok, akiket ma Szent Márton megszólítana 
vagy észrevenne, és megosztaná velük a köpenyét  Nekünk is 
ott kell lenni közöttük  A plébániáinkon is sok szegény ember él  
Meg kell osztani az életünket az ő életükkel, és legalább a hit és 
a jó szó vonalán segítenünk kell  Erőnk elsősorban azon múlik, 
hogy lesznek-e olyan rendtársaink, testvéreink, akik erre érez-
nek indíttatást a szívük mélyén  Szerintem a mi közösségünket 
a jó Isten azzal is vezeti, hogy milyen embereket küld ide  Nem 
mindegy, hogy milyen karizmáik vannak, milyen motivációkat 
hoznak közösségünkbe  A pozitív motivációkkal egészen biztos, 
hogy meg tudjuk teremteni a szolgálatot, a szolgálat lehetőségét 

K. Z. A gimnáziumnak olyan szempontból is szerepe van, hogy ép-
pen ott történik visszacsatolás a társadalom részéről. Ott tudjuk meg-
formálni azt a társadalmi szegmenset, amelyik a rendet támogatja majd, 
és képviseli a szellemi horizontunkat.

H. T. C. Úgy érzem, hogy az Alumni és a Bencés Diákszö-
vegség nagyon fontos súlypontja kell legyen a munkánknak, hi-
szen ők adják társadalmi bázisunkat  Ha csak az utóbbi éveknek 
a projektjeire gondolunk, láthatjuk, milyen fontos az ő szerepük  
Szükségünk van az ő fantáziájukra, támogatásukra  Közülük ke-
rülnek ki az építőipari vállalkozóink, tervezőink, partnereink  
Emellett nagyon fontos az is, hogy a mi missziónkat és külde-
tésünket a volt diákok tudnák sokszorozni  Ők tudnák jobban 
sugározni  
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V. A. Azzal szeretném ezt alátámasztani és kiegészíteni, hogy 
ne feledjük el, 1950-ben 300 fős közösség voltunk  1991-ben több 
mint a felére csökkentünk, azóta, az elmúlt 27 évben átfordul-
tunk egy növekvő közösséggé  Ám hagyományainknál fogva mi 
helyhez kötött közösség vagyunk  Ami a közösség nagyságából, 
létszámából hiányzik, azt a diákjaink egészítik ki  Ők a mi meg-
hosszabbított kezünk és szellemünk  Az iskolában is többségbe 
kerültek a világi kollégák  És ez nem azt jelenti, hogy az iskola 
rosszul megy, vagy hogy helytelen lenne a szelleme, hanem azt, 
hogy mindez közös felelősségünk  Mi magunk azt nem célozhat-
juk meg, hogy ötven év múlva kétszázan leszünk  Azt viszont el-
mondhatjuk (és itt van talán a valós történelmi eredménye), hogy 
reorganizálódtunk és regenerálódtunk a visszanyert szabadság-
ban, és reménnyel indulunk a jövőnek  Ezt igen nagy értéknek 
tartom  

D. K. Asztrik atya, Te voltál az első olyan püspök, nagyobb egyházi 
elöljáró, akinek világi titkára volt. Ez is egy árokbetemetés a Te történe-
tedben személyesen is, de az apátság és a magyar egyház történetében 
is. Felfedezted a világi munkatársakat…

V. A. Ezt nem magam találtam ki, ez egy itthoni hagyomány 
volt  Mi azzal sokat nyertünk, hogy kiváló világi kollégák kap-
csolódtak be a munkánkba  Tudom, hogy vannak olyanok, akik 
félnek a világi munkatársaktól  Nem szabad elfelejteni, hogy 
mindenki világiként születik  Én sem püspöknek születtem 

D. K. Ez azért elég egyedülálló a magyar egyházban. 
V. A. Egy missziós mód  Ezt tudatosan vállaltuk, nem hézag-

pótlásként  Bár volt olyan időszak, amikor úgy vettünk fel világi 
tanárt, hogy addig alkalmazzuk, amíg ki nem kerekedik a bencés 
tanári kar létszáma  Hát nem kerekedett ki  

K. Z. A rend tehát gyarapodásban van?
H. T. C. Ezt óvatosan talán megfogalmazhatjuk 
V. A. Az látható tény, hogy vannak fiataljaink, és nem öreg 

bácsikkal vagyunk körülvéve 
H. T. C. Most éppen 54 szerzetes tartozik Pannonhalmához  

A mélypont 50 fő volt  Ebben persze az is benne van, hogy két 
közösség, a győri és a tihanyi önálló lett  Akkor 2012-ben egyik 
napról a másikra 25 fővel kevesebben lettünk 

V. A. És úgy tűnik, hogy ők is elkezdtek gyarapodni  Még 
akkor is, ha lesznek veszteségeik is, mert az idősek–fiatalok ará-
nyát minden közösség megörökölte, hiszen ez volt a rendnek a 
szerkezete 

H. T. C. A munkatársakkal való együttműködés a jövő kulcs-
kérdése  A kérdés az, hogyan tudunk mi tulajdonosként ott len-
ni a világi munkatársak által felelőséggel vitt feladatok mögött  
Hogy tudjuk kijelölni a kereteket, és biztosítani a működés spi-
rituális tartalmait  Fontos átlátnunk azt a mozgásteret, amelyben 
egy étterem, egy pincészet vagy egy gyógynövénykert mozog  
Fontosnak tartom azt, hogyha valaki egy pannonhalmi bort vesz 
le Budapesten a Bortársaság egyik boltjának polcáról, az érezze, 
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hogy az egy apátsági termék, és nem pusztán névhasznosítás  Fel 
kell mérnünk azt is, hogy nekünk, bencéseknek hol és milyen te-
vékenységformákba kell betagolódnunk, és mi az, amit mi, szer-
zetesek jobban tudunk vinni, mert mi vagyunk benne  A közös 
feladatvállalásnak nagyon sok terepe és formája lehetséges  Bí-
zom abban, hogy az elkövetkezőkben valami termékeny inspirá-
ció indul meg a profit és a nonprofit egységeink között  Az apát-
ság területén karnyújtásnyi távolságban vannak egymás mellett 
a vállalkozások a nonprofit, szociális, kulturális szférában  Re-
mélem, hogy elindul egy olyan egymásra hatás, úgynevezett tu-
dástranszfer, amiben az egyik gazdagítja a másikat, például egy 
vállalkozási egység értékelni tudja a kulturális szolgáltatásokat, 
a pincemunkások eljönnek egy gimnáziumi kiállítás megnyitó-
jára  Másfelől jó lenne az is, ha a nonprofit szférában kicsit több 
vállalkozási szellem, üzleti érzék lendülne működésbe  A veze-
tők között már most jól működik ez a „cserekapcsolat”  Jó lenne, 
ha a munkatársak szélesebb körében is meghonosodna ez a má-
sikra nyitott kíváncsiság  

V. A. A rendszerváltás után az egyházak és a mi rendünk is 
egy kétházas elszigeteltségből mint „több vegyértékű” egység 
próbáltunk meg visszakapaszkodni, hidakat, átjárókat kiépíteni 
a magyar társadalomhoz  Az iskolánk most Pannonhalmán 340 
fiút, a Szent Benedek Iskola tagintézményeiben kb  1000 fiatalt 
nevel és fogad be  Őket 4–6 évig kísérjük, és ahogy Te is fogal-
maztad, próbálunk a társadalomnak és az egyháznak is szolgá-
latot tenni  Nem feledkezhetünk meg a szociális küldetésünkről, 
szociális-karitatív missziónkról  Két idősek otthonát működte-
tünk, igyekszünk jelen lenni itt a környékünkön a szegényekről 
való gondoskodásban  Jelentős nyitás volt a gyógynövényker-
tünk elindítása  A gyógynövényáldás vagy a boráldás sok em-
bert vonz hozzánk  Ezek mind életszerű kapcsolatok a külvilág-
gal  Fontos a zarándokok gondozása, bár az többnyire egyszeri, 
de rendkívül fontos találkozás  Fontosak a kiállításaink, a mű-
vészeti fesztiválunk, mert ezek olyan hidak, amelyek oda-visz-
sza járhatók a magyar társadalmi valóságban  Sajnos a hídépítés 
általában nem része az egyházak alaptermészetének  Sokkal in-
kább a gettósodás tüneteit érzem az egyházon belül  Azt gon-
dolom, Pannonhalmára azért jönnek szívesen az emberek, mert 
nem kell másként viselkedniük, a szabadságot a vendégszeretet-
tel biztosítjuk 

D. K. Ha megjelenne Szent Benedek Pannonhalmán, mit kérhetne 
számon a leköszönő főapáttól? 

V. A. Leginkább azt kérhetné számon rajtam, hogy nem vol-
tam elég kemény az individualizmussal és a szekularizációval 
szemben  Olyan korban élünk, amikor ezek a kísértések szinte el-
sodorják az embert, ha nem figyeli elég kritikusan önmagát  Sok-
szor közösséget kiáltunk, de valójában önmagunkról van szó, 
és önmagunk akarata érvényesül  Ez korunk nagy kísértése  Az 
ember folyamatosan kísértve van, hogy a lélek greenwichi óráját 
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önmagához igazítsa  Azt várjuk, hogy a vonat akkor induljon, 
amikor odaérünk  Nézzétek meg a felnőtt társadalmat! Az alap-
elv az, hogy én önmagam legyek rendben, a másik vesszen el  A 
másikra irányuló figyelem egyre inkább kiveszőben van  

D. K. Valóban, sebeket okozunk egymásnak. Ezeket gyógyítani kell. 
Arra jöttünk rá, hogy a gyerekekkel a közelmúltban történt visszaélések 
beleíródtak Pannonhalma elmúlt 27 évének a történetébe, de az üdvtör-
ténetébe is. Az egyéni és a közösségi üdvtörténetben nemcsak a fényes 
események vannak jelen, hanem a bűnök is. Asztrik atya, maradtak-e 
benned sebek ebből a történetből, sikerülhet-e a sebek begyógyítása? Mi-
lyen állapotban vannak ma a rend sebei?

V. A. Erre nagyon nehéz válaszolni, mert ilyen esetekben meg 
kell hallgatni minden egyes érintett személyt  Magam is azóta 
keresem a választ  A Regula azt mondja, hogy az apát felelős ta-
nítványai minden bűnéért és hibájáért  Ez egy nagyon kemény 
maxima  A Regula egy felmentést ad az apátnak: nem róható rá 
a felelősség, hogyha mindent megtett, hogy megóvja a másikat  
Persze, itt az a kérdés, hogy mit jelent ez a „minden”? Tanácsot, 
figyelmeztetést tudunk adni, de mi van akkor, ha ezt nem fogad-
ják meg? Mindannyian szabadságban élünk, szabadon döntünk 
egy tanács elfogadásáról vagy negligálásáról  A magam helyzeté-
ben Dosztojevszkij maximájával azonosulok (Pilinszky hívja fel 
rá a figyelmet): „Bátorság, hogy minden, a más bűnét is magadra 
vállald ” A szakaszt hosszabban kell idéznem: „Különösen azt 
jegyezd meg – mondta Zoszima sztarec –, hogy nem lehetsz bí-
rája senkinek  Mert e földön senki sem lehet bírája egy bűnösnek, 
amíg a bíró maga rá nem ébred, hogy ő is pontosan ugyanolyan 
bűnös, mint az előtte álló  (…) Ha te magad vétkezel és szinte 
már halálosan bánkódol bűneid vagy a véletlen vétked miatt, ak-
kor örülj más valakinek, örülj az igaznak, örülj annak, hogy ha 
te vétkeztél is, ő igaz, és ő nem vétkezett  (…) Örömkönnyekkel 
áztasd el a földet, és szeresd a könnyeidet  Ezt a megszállottságot 
pedig ne szégyelld, inkább becsüld, mert ez a nagy ajándéka az 
Istennek, és nem is sokaknak adatik meg, hanem csak a válasz-
tottaknak  (…) Itt csak egy a menekvés, bátor elszánással tedd 
felelőssé magadat minden emberi bűnért ” Véleményem szerint 
az ember csak ebben az irányban tud föloldást keresni  Hogy a 
másik ember mit gondol, az az ő lelki helyzetének, gyakran töré-
kenységének a következménye  A szabadulásnak a spiritualitás 
és a hit útján vannak ösvényei, de nem biztos, hogy én tudom 
a másikat megszabadítani  A magam számára csak az irgalom 
útját látom: „Bátor elszánással tedd felelőssé magadat minden 
ember bűnéért, és ne akard elítélni a másikat, mikor magad is 
ítéletre méltó vagy ”

H. T. C. Számomra is nagyon nehéz ez a történet  Én vezet-
tem azt a bizottságot, amelyik feltárta a bántalmazások történe-
tét  Ma azt tudom mondani róla, hogy hálaérzet alakult ki ben-
nem  Két dolog miatt  Egyrészt azért, mert egy olyan folyamat 
indult el az iskolában, ami a jövőnket biztosítja e téren  Átláttuk 
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azt, hogy hol vannak a rejtett veszélyek, melyek a rossz peda-
gógiai módszerek, milyen irányban kell változnunk, hogy meg-
előzhessük az ilyen eseteket  Iskolaszinten elindult egy érzéke-
nyítési folyamat  Miután az ember elgyászolja, ami történt, meg 
kell próbálnia a rosszból a jót kihozni  Nem szabad megmaradni 
a döbbenetben, hanem aktívan formálnunk kell a viszonyokat a 
megelőzés érdekében 

A másik tanulságban akkor lett részem, amikor rengeteg 
emberrel ültünk le beszélgetni  Ezekben a beszélgetésekben mi 
megrendítően nagy bizalmat kaptunk  A személyes élettörténe-
tek, nehézségek meghallgatása után szinte mi váltunk lelkileg 
támogatottá az által, aki felénk a vallomást tette  A közösségünk 
is nyíltan foglalkozik a történtekkel  Vannak közöttünk olyanok, 
akiknek még tovább kellene ezzel dolgozni  Nekik meg kell kap-
niuk a személyes segítséget, akár kisebb csoportban is  Az egész 
nagy közösség talán már túl van a feldolgozás első fázisain, és 
akadnak olyanok is, akik nem akarják újratematizálni ezt a kér-
dést  Azt gondolom, differenciáltan kell ezt a problémát és örök-
séget tovább gondoznunk  

D. K. A bántalmazást leíró szociológiai modell azt mondja, hogy 
a bántalmazás helyzete mindig három részből áll: vannak áldozatok, 
van a bántalmazó, és végül van a környezet, amelyik körülveszi ezt az 
eseményt. Beszéltünk valamelyest a bántalmazó szerepéről, említettük 
annak a környezetnek a szerepét is, amely ezt látta. Úgy érzem, hogy 
sértettek megkérdőjelezhetetlen szenvedése, az empátia, a feléjük irá-
nyuló tisztelet, mindig felül kell hogy írja azt kérdést, hogy mi van a 
bántalmazóval, és mi van a megfigyelő környezet feldolgozási tempó-
jával. A sértettek kiáltásának visszhangoznia kell. Amellett, hogy nem 
traumatizálhatjuk őket újra, az a minimum, hogy végtelenül tiszteljük 
az ő szenvedésüket. 

H. T. C. Én is úgy érzem, hogy a sértett felé irányuló tisztelet 
teszi igazából nyílttá a helyzetet  Nagyon nehéz megoldani és 
feloldani ezt a traumát, mert minden áldozatnak más az igénye  
Van, aki nem szeretne róla beszélni  Van, aki nagyon diszkréten 
szeretne beszélni róla  Van, aki nem szeretné a saját történetét az 
újságban olvasni, de van, aki éppen ezt szeretné, mert az ő szá-
mára az megnyugtató, hogy látja, nem hallgatják el a megtörtén-
teket  A segítséget tehát személyre szabottan kell biztosítani  Azt 
kell kínálni, amit a sértett el tud fogadni  

D. K. Befejezésként hadd térjünk vissza saját személyes életutatok 
történelemkönyvéhez! Asztrik atya, mennyiben formálta főapáti pályá-
dat történelmi érdeklődésed? 

V. A. Meghatározott minden tekintetben  Intenzíven érdekelt 
a korai szerzetesség, egyetemista koromban foglalkoztam a siva-
tagi kopt szerzetességgel  A főiskolán rendtörténetet tanítottam  
Egyik eszményem a clunyi reform volt  A novíciusoknak szok-
tam tanítani Illyés Gyula Kháron ladikján című szövegét: „Keresz-
tény művelődésünket: a kereszténység megújult formáira való 
áttérést pogány őseink nem kis mértékben Clunynek köszön-
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hették  Szent István szoros összeköttetésben – állandó levelezés-
ben – állt az apátság akkori vezetőivel, Szent Odilonnal és annak 
tanítványaival  Első királyunk innen szívta a hitet, a fölvilágo-
sultságot egyaránt  A tanácsokat és a barátokat – a szerzeteseket 
– előbb az égi, aztán a földi paradicsom megkísérlésére  Azok 
vezérigéje pedig már akkor a ma is oly időszerű szent szó volt, 
hogy: Pax és Pax és harmadszor is Pax, a világ üdvére  Bármily 
körülmények közt  A körülmények akkor sem voltak kedvező-
ek  A körülmények ritkán azok ” Számomra ez a szakasz nagyon 
fontos, mert elhelyez bennünket, nívót ad nekünk  

A magyar történelemben több apátelődöm folytatójának te-
kintem magamat  Nagyon szimpatikus számomra a ciszterből 
lett bencés főapát, Pálffy Mátyás, aki itt egy romhalmazt talált 
a török után  Ő építette újra Pannonhalmát  Nagyon tisztelem 
Sajghó Benedeket is  Közvetlen elődeim közül behatóan foglal-
koztam Kelemen Krizosztommal  Az ő szellemi nyitottsága és 
szerzetesség iránti érzékenysége példa volt számomra  Szemé-
lyes élményszerű kapcsolatom volt Norbert főapát úrral és az ő 
keményebb szerzetesi vonalvezetésével  Nagyon sokat tanultam 
András főapát úr diplomáciai csörtéiből, pedig nem voltunk ha-
sonló karakterek  Soha nem felejtem el egyik mondatát  1987-ben 
Magyarországról elsőként Pannonhalmáról közvetítették a Nyu-
gatnak Krisztus király nagymiséjét, egy nagyon szép gregorián 
misét  A szertartást András főapát úr celebrálta  Németül prédi-
kált, és én ott mellette énekelgettem  A mise után bementünk a 
sekrestyébe, a főapát úr megölelt, és azt mondta: „Látod, fiam, 
ez méltó hozzánk!” Érzitek ennek a súlyát? A kommunizmus 
vett körül bennünket, szorongattak bennünket, ez volt a reali-
tás  És akkor azt mondja a főapát nekem, a kis munkatársának, 
hogy látod, fiam, ez méltó hozzánk! Ez is belém ívódott  Tehát én 
öntudatlanul is viszek három főapáti hagyományt, az egyikkel 
történetileg foglalkoztam, a másik megvalósítója tíz évig főapá-
tom volt, a harmadikkal pedig 18 évig munkatársi kapcsolatban 
voltam  A hagyományokat nem szabad kidobni  Tragédia lenne 
a mi közösségünkben, ha az utódom úgy gondolná, hogy most 
mindent kidobál, és mindent másként fog csinálni  Nekem szim-
patikus Cirill atya ars poeticája és jelmondata: tradíció és inno-
váció  A falak, az intézmények megmaradnak, csak az emberek 
cserélődnek folyamatosan  

D. K. Cirill atya, szerintem a storytelling valóban összeköt benne-
teket, de Te mégis más területről jössz: olyan területről, amely máshogy 
észleli és érti a világot, mint a történész.

H. T. C. Az emberek többsége valóban azt gondolja, hogy az 
egyházi ember számára a bölcsészettudomány az otthonos és 
illő profil  Én természettudományokkal foglalkoztam  Sajnos, az 
utóbbi időben nincs elég időm erre, pedig a természetről, a fizi-
kai valóságról való gondolkodás is kiegészíti a szellem és a világ 
teljességét  Számomra a természet a csend, az imádság, a szem-
lélődés, amelyben a teremtő Isten művét szemlélhetjük  Pan-
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nonhalma flórájából írtam a disszertációmat  Egyébként bioló-
gia–földrajz szakos vagyok  A földrajznak is a természetföldrajzi 
részét élveztem jobban, a gazdaságföldrajzi érdeklődés később 
jött  A legendás Rékási tanár úr ugyan még nem volt itt gimna-
zista koromban, de egyetemi fölkészítésemben részt vett  Boldog 
vagyok szakmai hivatásomban 

D. K. A rend számára nagyon fontos lett a közgazdaság. Ezt itt Te 
fedezted fel.

H. T. C. Én már nem leszek igazán közgazdász  Amikor be-
kapcsolódtam az apátság gazdasági tevékenységébe, úgy érez-
tem, kellene még hozzátenni valamit  A Corvinus Egyetem 
jogelődjénél posztgraduális képzésen vettem részt vezetői szer-
vezés szakon  Ez abban különbözik a mentálhigiénés alapú ve-
zetőképzésektől, hogy nem elsősorban pszichológiai oldalról 
közelít a szervezetekhez, hanem a gazdaság racionális műkö-
désének oldaláról  Ez nekem a profilomba vág, mert én mindig 
teljesítményember voltam  Ilyen szempontból jól kiegészítettük 
egymást a főapát úrral  Ő bölcsész volta miatt is jobban tudott 
számolni az emberi tényezőkkel, én pedig a fizikai-gazdasági va-
lóságban voltam otthonosabb  Ilyen szempontból most is nagyon 
sok fantáziát látok abban, hogy egy egyházi szervezet részt vesz 
a gazdasági életben is  Nemcsak azért tesszük ezt, hogy értéket 
teremtsünk vagy pénzt termeljünk  Pannonhalmán az apátság és 
a környék mindig gazdasági egységet alkotott  Az apátság fele-
lős volt azokért a népekért, akik itt laktak  A kornak megfelelően 
mindig munkaadó is volt, nemcsak lelkipásztori szolgálatot lá-
tott el  E kapcsolatnak meg kell keresni a mai módjait  Számom-
ra példaszerű a pince története  Egy alvó borvidéket tudott az 
apátsági zászlóshajó feléleszteni  A környékbeliek azt is értéke-
lik, hogy ide jöhet a gyerekük iskolába  A pannonhalmi általános 
iskolának mi vagyunk a fönntartói, érkeznek hozzánk idősek, 
betegek a szociális otthonba  A gazdasági tevékenység abszo-
lút vállalható  Miért ne tudnánk ebben részt venni úgy, hogy 
tevékenységünk a világ megszentelésének az eszköze legyen? 
Valójában így tudunk visszatalálni a mi a régi formánkhoz  Az 
azonban csak egy álom, hogy a közeljövőben egy olyan gazda-
ságot építünk föl, amely finanszírozni tudja az összes szociális-
kulturális-karitatív intézményünket  Ehhez az álomhoz nincs 
elég vagyonunk  De amit teszünk, önmagában véve érték  Na-
gyon fontos volt a gyógynövénykultúra fölélesztése, attól füg-
getlenül, hogy mennyit hoz a konyhára  

V. A. Nagyon fontos lépés volt annak a kivívása, hogy Pan-
nonhalma a világ kulturális örökségének a része lett  Magyar-
országon az elsők voltunk  Ennek köszönhetjük, hogy nem om-
lottunk össze  Magunk nem tudjuk fenntartani ezt az örökséget  
Nagyon fontos a jövő számára is, hogy Pannonhalma szép le-
gyen, esztétikailag is  Nézem a régi Pannonhalmát, micsoda le-
pusztult épület voltunk még harminc évvel ezelőtt is! 
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D. K. Ha Szent Benedek megjelenne a mai Pannonhalmán, mit ta-
nácsolna az új főapátnak?

H. T. C. Szerintem azt tanácsolná, hogy találjuk meg a helyes 
arányt a sokféle tennivaló kihívásai között  Törekedjünk egyen-
súlyra a tüsténkedés, a mindennapi dolgok rendezése, intéz-
ményüzemeltetés és az emberek lelki vezetése és a velük való 
törődés között  Maradjon meg egy rejtett imádságnak szóló, visz-
szavonultabb életterület, és ez az életvezetésben is jelenjen meg  
Arra jöttem rá, hogy amikor perjelként elkezdtem, hogy legyen 
egy szabadnapom, utána nagyon sokan pozitívan jeleztek visz-
sza  Bátorítás számunkra, hogy nekik is jár a pihenés  Amikor 
elkezdtem futni, mert vérnyomásgondjaim voltak, az a rendtár-
sak számára szintén inspiráló és bátorító volt  Nagyon fontos a 
közösségben az egymás erősítésének ez a természetes élménye  
Egy jó gyakorlat mindig biztató a többiek számára  Én is elmúl-
tam már ötven éves, sőt közel vagyok a hatvanhoz, szeretném, 
ha az aktivitásra koncentráló időszak mellett jobban felnőne a 
csendnek, a figyelemnek, a hallgatásnak szentelt rejtett életem  

(Az interjút készítette Komálovics Zoltán és Dejcsics Konrád)
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