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A Vendégségben mottójú 2020-as kulturális évadot február 26-án, 
hamvazószerdán egy sajtótájékoztató keretében mutatta be a 
főapátság, a témához illően Pannonhalmán látva vendégül a 
média munkatársait. Cirill főapát úr köszöntötte a megjelen-
teket a Viator étteremben. Elmondta, Szent Benedek szerint a 
monostor a vendégfogadás és a találkozás helye; olyan pont, ahol az 
úton lévők megpihenhetnek, átgondolhatják mindazt, ami mögöttük 
van, és ami még vár rájuk, megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül. 
Pannonhalma ezt szeretné nyújtani mindenkinek. A találkozás és 
vendéglátás tapasztalata átformál vendéget és házigazdát egyaránt. 
A húsvéti készület kezdetén „zöld böjtöt” hirdetett Pannon-
halma: a teremtésnek, a teremtésvédelemnek szeretnénk 
szentelni ezt a negyven napot. Öt szempontot kívánt figyel-
münkbe ajánlani Cirill főapát úr, egyfajta „zöld” lelki tükröt, 
amelyet nevezhetünk az öt T-nek is: Takarékoskodj az energiá-
val! Tudatosan vásárolj! Tölts több időt a természetben! Táplálkozz 
egészségesen! Tekints magadra teremtményként, aki Isten vendége 
a földön! A sajtótájékoztató vendége volt Fabiny Tamás evan-
gélikus püspök, a főapátság barátja is, aki elmondta, reméli, 
hogy a találkozások Pannonhalmával, és ez a mostani közös bűnbá-
nati szertartás talán lépések az úton a majdani eucharisztikus egy-
ség felé. Az előttünk álló évad programjainak bemutatása után 
ökumenikus bűnbánati vesperás és hamvazkodás kezdődött 
a Bazilikában. Az ünnepi istentiszteleti alkalmon a bencés 
szerzetesközösség tagjain kívül szolgálatukkal részt vettek a 
környékünkről az evangélikus és a református egyház lelki-
pásztorai is. Igét hirdetett és Cirill főapát úr társaságában a 
liturgiát Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház elnök püspöke vezette. Cirill főapát úr arról beszélt, hogy 



miért a hamu a bűnbánat jelképe, és a hamvazás szertartása 
miként figyelmeztet a halandóságra. Majd hangsúlyozta: a 
bűnbánó magatartás értelme, hogy a bűneinkkel a Teremtőhöz for-
dulunk, aki a porból alkotta az embert, de az örök életre. Ezután 
Fabiny Tamás igehirdetése következett: Összegyűltünk, hogy 
közösen adjunk hálát Istennek, illetve megbánjuk bűneinket egy-
más előtt – kezdte igehirdetését, majd egy ószövetségi részle-
tet olvasott fel: Illés próféta ételt kért egy özvegyasszonytól, 
aki az utolsó maradék lisztjéből készített lepényt, és azt adta 
a prófétának. Mi is akkor kezdjük jól a böjtöt, ha magunk is ilyen 
odaadó lelkülettel élünk. Istennek az a böjt tetszik, ha észrevesszük 
a szegényeket, az elesetteket, megetetjük az éhezőket és megitatjuk 
a szomjazókat, vagyis ha a krisztusi irgalmat szolgáljuk. (A homí-
lia további részlete számunk nyitószövegeként olvasható.) Az 
igehirdetés után a bűnbánat jeleként közösen meghamvazták 
egymást, majd a bencés közösség tagjait és a jelen lévő lelki-
pásztorokat.

Február végén emlékeztünk meg a kommunista diktatúrák ál-
dozatairól. Először megnéztük Papp Gábor Zsigmond Az 
ügynök élete című filmjét, majd beszélgettünk a rendezővel. 
Jogszakkör keretében találkozhattak érdeklődő diákjaink 
Varga Judit igazságügyminiszterrel.

A Nagyböjti koncertsorozat első hangversenyére 28-án került 
sor Szentek és szenvedés címmel a Bazilikában. Az előadók a 
(65. évfordulóját ünneplő) Magyar Rádió Gyermekkórusa 
és az Anima Musicae Kamarazenekar voltak Dinnyés Soma 
vezényletével. Elhangzott Niccolo Jommelli Miserere zsoltár-
feldolgozása és Michael Haydn Aprószentek Ünnepére írt mise-
kompozíciója.

A Szent Benedek-békeláng zarándoklatának ötlete 1964-ben fo-
gant, amikor VI. Pál pápa Európa védőszentjévé tette Szent 
Benedeket. A bencés rend alapítójának szülővárosából, 
Norciából azóta minden évben útnak indul A békéért és az egy-
séges Európáért – Pro pace et Europa una elnevezésű békeláng 
Európa egy-egy országa felé, majd Subiacón és Montecassino 
bencés kolostorán keresztül visszatér Norciába. Magyaror-
szágon elsőként Pannonhalmára, Szent Márton monostorába 
érkezett a láng február 29-én, amelyet Szent Benedek városai-
nak – Norcia, Subiaco és Cassino – polgármesterei és mintegy 
ötvenfős delegáció kísért el Donato Ogliari montecassinói fő-
apát vezetésével. Az ideérkezett fáklya lángjáról meggyújtott 
gyertyák segítségével jutott el a békeláng a többi magyar ben-
cés monostorba (Bakonybélbe, Tihanyba, Győrbe és Tisza-
újfaluba), hogy tanúságot tegyen a Szent Benedek Regulája 
által fenntartott egységről és közösségről. A köszöntésekben 
elhangzott: A bencések nagy figyelmet fordítanak az ifjúság neve-
lésére. Ez reményt jelent a jövőre nézve, mert a fiatalok azt a bé-
két viszik magukkal a világba, amelyet a Szent Benedek-békeláng is 
képvisel. Felhívás is ez hozzájuk: Benedekhez hasonlóan 1500 évvel 
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később legyenek ők is a világ békéjének előmozdítói, hogy öreg kon-
tinensünk újjászülethessen. Másnap, március 1-jén Budapesten 
a Szent István bazilikában Erdő Péter bíboros mellett Michael 
August Blume pápai nuncius, a montecassinói és a pannon-
halmi főapát celebrálta a szentmisét, ahol fogadták a béke-
lángot. Erdő Péter bíboros homíliájában arról beszélt, hogy 
Európában saját nyelvvel, saját kulturális és történelmi örökséggel 
bíró nemzetek élnek, amelyeknek sajátos tapasztalatuk van a közös-
ségi életről. Értékes lehetőség ez: fel lehet építeni az egységet a kü-
lönbözőségekben, értéket tulajdonítva az egyes népek kultúrájának 
is, de az európai földrész népeit a keresztény hit tartja össze, ha az 
nem csupán a múltra való emlékezés, hanem éltető erő számunkra.

Több különböző lelkiségi mozgalom, közösség képviselői, tag-
jai gyűltek össze a március 7–8-i hétvégén Pannonhalmán, 
hogy megismerjék egymást és megosszák értékes gondola-
taikat. A program, amelyet a Hetvenkét Tanítvány Mozga-
lom szervezett, Székely János szombathelyi megyéspüspök 
lelkivezetésével zajlott. A lelkigyakorlat egyik alapgondolata 
volt, hogy az Egyház szükségszerűen közösségi kell hogy legyen. 
Már hitünk egyik alapja, hogy a Szentháromság is közösség. Azt 
pedig fel kell ismernünk, hogy az Egyház ma fogyatkozik, kisebb-
nagyobb szigetek vannak egy alapvetően nem keresztényi világban. 
Ezt el kell elfogadnunk, viszont olyan befogadó, nyitott közösségeket 
kell létrehozni, amelyek képesek megérinteni, bevonzani másokat. 
Tanítvánnyá kell lenni, és fel kell tennünk magunknak a kérdést, 
vajon a munkahelyünkön, hétköznapjaink során tudunk-e olyan pél-
dát mutatni, ami a kereszténységet vonzóvá teszi mások számára. 
Hiszen a keresztséggel erre van hivatásunk. Az ókeresztény közössé-
gek egyik fontos szolgálata volt a szegények felkarolása. Túlfogyasz-
tó nyugati társadalmunkban felismerjük-e a „gazdagok hivatását”? 
Tudunk-e jól segíteni? Meglátjuk-e a hajléktalanban, a cigányban, 
a migránsban Krisztust? A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom hiva-
tása éppen ez: megkeresni a közös pontokat, a közös értékeket, meg-
fogalmazni egy keresztény választ világi kérdésekre. Közösségekkel 
közösségben.

A Bazilikában 13-án este a Nagyböjti koncertsorozat második 
hangversenyére került sor Angyalok párbeszéde címmel. Az 
előadók Nishat Khan szitárművész és a Szent Efrém Férfi-
kar voltak (művészeti vezető: Bubnó Tamás). A műsor alap-
ját nagyböjti gregorián, bizánci és szír himnuszok, illetve 
ehhez az időszakhoz kötődő arámi, magyar, orosz, georgiai, 
spanyol motetták képezték, amelyekhez Nishat Khan „szitár-
imákkal” csatlakozott, így alakult ki a hangverseny egyedi, 
különféle vallások és kultúrák hagyományát összekötő „an-
gyali találkozása”.

Az érettségire készülő végzősök számára rendhagyó irodalom-
óra volt ugyanezen a napon a díszteremben a képernyő előtt. 
Spíró György, aki személyesen nem tudott eljönni, ottho-
nából az elektronikus hálózaton keresztül tartotta meg elő-
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adását. Nagy irodalomtörténeti, művelődéstörténeti háttér 
felvázolásával beszélt a novelláról, saját élményeit is belesző-
ve, majd a jelen lévő diákjaink kérdéseire válaszolt. Másnap 
tartottuk a március 15-i ünnep megemlékezését ugyancsak a 
díszteremben – többszöri előadásban – a járványügyi előírá-
soknak megfelelően, majd diákjaink fokozatosan hazautaz-
tak, hogy a tanév további részén az órarend szerinti tanulást 
saját otthonukban folytathassák. Esténként a diákkápolnából 
közvetített esti ima segítette és segíti diákjaink napjának le-
zárását.

Szent Benedek Atyánk ünnepén, 21-én a szerzetes-közös-
ség szentmiséjét, a konventmisét online közvetítettük. A 
főcelebráns és igehirdető Cirill főapát úr volt. Homíliájában 
többek között a következőket mondta: Talán most jobban tu-
dunk koncentrálni Szent Benedek atyánk életében arra, hogy mit 
köszönhetett a magánynak. Figyeljünk most az ő subiacói idő-
szakára. Csupán egyetlen lényeges feladata volt ott Subiacóban: 
hogy Istent keresse, hogy csak az ő számára legyen jelen: „Soli 
vacare Deo.” Segítségére volt a csönd, az olvasmányai, és Romanus, 
a lelkivezetője. Nagy Szent Gergely leírásából azt is tudjuk, hogy 
Subiaco nem a passzív várakozás helye, nem a hűvös barlang ro-
mantikája, hanem nagyon küzdelmes időszak volt Benedek számára. 
Az önismeret három éven át tartó folyamatos, küzdelmes munkája 
volt ez ott. Kitartás kellett ahhoz, hogy megtanulja, mit kezdjen vá-
gyaival, és hogyan leegyen úrrá kísértésein. Isten a csöndben, az 
imádságban, a lelkivezető kisérése által erősíti meg őt, hogy elfogad-
ja önmagát, és rálépjen hivatása, küldetése útjára. Benedek itt belső 
békére jut önmagával: Habitare secum – ez az állapot a belső csönd, 
és a belső éberség állapota. Rátalált önmagára, béke és erő sugárzik 
belőle, így tud úrrá lenni a mindennapok kihívásain, így lesz kisu-
gárzása. A mi szerzetes életünk nem egyszerűen egy minta pontos 
követése! Nem egyféle tradíció hűséges, változtathatatlan utánzása. 
Ennél sokkal izgalmasabb, több fantáziát igénylő, igaz nehezebb is: 
figyelni a mindennap felénk kiáltó isteni szózatra. Lehet, hogy ezek-
ben a visszavonultabb napokban mélyebb tapasztalatra hív minket 
az Úr: Arra, hogy kell a jelenlét, a csönd, az imádság, az Istennek 
adott magányunk, és ebben kell a kitartás is.

A nagyhét kezdete előtt „csendesórára” hívtuk tanítványain-
kat, azok családját és mindazokat, akik velünk együtt szok-
ták ünnepelni a Szent Három Napot. Itt gyakorlati tanácsokat 
adtunk arra, hogy együtt miképpen készüljünk ezekre a na-
pokra, az online liturgiákra és Húsvét családi megünneplésé-
re. Ilyen módon „együtt” vehettünk részt Virágvasárnaptól 
kezdve Húsvét-hétfőig a liturgiákon (ők az otthonukban, mi 
itt a Bazilikában).

A járványhelyzet miatt április 25-én a közös „szerzetes-futásról” 
le kellett mondanunk. Ugyanakkor az együttes futást „online 
futássá” fejlesztettük a következők szerint: mindenki ott, ahol 
éppen él, elment futni vagy sétálni, akkora távot, amekkorát 



gondolt, és erről mindenki rögzítette az útvonalat, illetve ön-
arcképet készített a befejezéskor! Az ezekből készülő fotóal-
bumot elérhetővé tettük a honlapunkon. Május 10-én pedig 
két tanárunk és néhány bencés diák teljesítette a Budapest–
Dunakanyar–Tata–Pannonhalma–Győr útvonalon kerékpá-
rozva az elmaradt Giro d’Italia szakaszt. 

Életének 82. évében május 8-án elhunyt dr. Horváth Ciprián 
atya, aki a győri iskolánkban hittanárként, Pannonhalmán a 
Hittudományi Főiskolán teológiai tanárként dolgozott, majd 
lelkipásztori szolgálatban vett részt a környező plébániáin-
kon. Iskolai diákjainak kísérése mellett híveivel is sokrétű 
kapcsolatot tartott. Zártkörű temetésére 14-én került sor a 
Boldogasszony kápolnában. Cirill főapát úr búcsúztatójában 
hálát adott Istennek: Hálát adunk Neked sok derűvel és kedvesség-
gel megáldott testvérünkért! Hálát adunk neked, mert barátságos, 
nyíltszívű ember volt, aki tudott lelkesedni és másokat lelkesíteni. 
Hálát adunk, mert tanárként és lelkipásztorként is a Te Igédet hir-
dette sokféle embernek, hogy mindenki közelebb kerüljön Hozzád, 
Istenünk.

Hirka Antal
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