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Pünkösd napján (május 31-én), nyolc hét után, korlátozásokkal 
ugyan, de először vehettek részt személyesen is a hívek a Ba-
zilikában az ünnepi konventmisén . Az elmúlt hetekben az 
online közvetítéseken több tízezren követték figyelemmel a 
szertartásokat a virtuális világban . A közvetítések egy ideig 
még folytatódtak . A liturgiát Cirill főapát úr vezette, aki a 
Lélek által a tanítványokban végbe vitt változásról beszélt . 
Az evangéliumban bocsánatról és kiengesztelődésről volt szó. Jézus 
küldetésének a lényegét kötötte még egyszer a lelkükre. Ez pedig így 
szól: vedd a bocsánat lelkét, engesztelődj ki, szeresd Istent, szeresd 
testvéredet mint önmagadat és szeresd ellenségedet. Itt keresendő 
minden keresztény hivatás, a mi szerzetesi hivatásunk lényege is. 
Amint elkezded saját szívedben a kiengesztelődést, félelmed börtön-
falán máris egy rés támad…

A Pannonhalmi Főapátság Vendégségben témájú évadának idő-
szaki fotókiállítása a Főmonostori kiállítótérben a korona-
vírus-járvány miatt már nem tudott megnyitni márciusban, 
csak május végén . Vendéglátó és vendég egymásra utalva, 
egymással közösen kell kialakítsák azt a légkört, amelyben 
kölcsönösen gazdagodni tudnak, amelyben a vendégség 
többé válhat, mint a részek összege . A kiállító négy kortárs 
fotográfus az egyház és a mindennapok találkozási felületét vizs-
gálja, ahol a vallásos és a profán létünk felületei érintkeznek . 
A 21 . századi életvitelünkből sok tekintetben következő kö-
zönyt és elunt, jelentés nélküli rutinokat találnak-e, vagy lét-
rejön valamilyen kölcsönhatás, akár feszültség, akár katarzis . 
Az alkotók: Németh Sz . Péter, Stiller Ákos, Szombat Éva és 
Zellei Boglárka Éva; a kurátor: Virágvölgyi István . Ezzel pár-
huzamban a Főapátsági Könyvtárban Adoro te devote… cím-



mel nyílt időszaki kiállítás, amelynek kurátora Ásványi Ilona 
könyvtárigazgató volt . A kiállítás a muzeális könyvgyűjte-
mény egyes kötetei segítségével az Eucharisztia ószövetségi 
előképeit, az utolsó vacsora eseményeit és a különböző korok 
Oltáriszentség-tiszteletének megnyilvánulásait mutatja be . E 
tisztelet során a hívő ember sajátos utat jár be a termékeny 
egyedülléten, csenden, imádságon át a titokzatos Jelenlét áhí-
tatos távolságtartó imádásától a vendégségig, amelyben maga az 
Úr a vendéglátó .

Pünkösd mindent megújító ünnepe után, június 4-én elérkezünk 
nemzeti tragédiánk, Trianon századik évfordulójához . Hisz-
szük, hogy a sebeinket begyógyítani, a reményünket növel-
ni, a fájdalmunkat enyhíteni és mindent egységbe összefogni: 
erre egyedül Isten Szentlelke képes . Ezért közös imádságot 
készítettünk elő erre a szomorú napra . A szokásos esti imát 
Simó Gáspár atya, a csíkszeredai testvériskolánk iskolalelké-
sze tartotta, a Miatyánk előimádkozására pedig határontúli 
diákjainkat kértük meg (akik tizenhatan vannak) . Ugyancsak 
az esti ima keretében kezdte meg a bencés közösségünkben a 
jelölt-idejét Tóth Donát volt diákunk . 12-én volt az utolsó esti 
imaközvetítés . 89 darab ilyen eseményre került sor az elmúlt 
3 hónapban .

Az idei rendkívüli iskolai év befejezéseként 11–12-én voltak 
a hittan szóbeli érettségik (a két végzős osztályban össze-
sen harmincan választották ezt ötödik érettségi tárgyként) . 
Rendhagyó juniálist szerevezett gimnáziumunk Diákönkor-
mányzata 12-én, pénteken . Idén az online térbe költözött a 
program . A diákok a legnépszerűbb számítógépes stratégi-
ai játékokban mérhették össze tudásukat . Az tanévzárót pe-
dig délután az interneten követhették, ahol Juhász-Laczik 
Albin atya beszédében egy angol közmondást idézve utalt a 
vírushelyzetre: „Háborgó vizek szülik a jó tengerészt.” S ahogy 
hozzátette, most háborgó vizek voltak . Az igazgató kifejtette: 
arra a legbüszkébb, hogy a krízisben is kitartottak és együtt 
tudtak maradni a tanárok és a diákok is . Ezt követően, va-
sárnap a Bazilikában a Te Deum hálaadó szentmiséje zárta 
az évet, amit mindenki az interneten követhetett . A rendkí-
vüli körülmények ellenére idén is szép eredményekkel feje-
ződött be az iskolai év . Dejcsics Konrád atya, a gimnázium 
érettségiző búcsúzó osztályának egyik prefektusa személyes 
hangon így emlékezett vissza: Rendkívüli ballagás volt a 2020-
as pannonhalmi. A tanárok álltak sorfalat a gimnázium folyosó-
ján. A hetven elballagó diák lépte visszhangzott a monostor üres 
udvarán, kongott a torony előtti téren, ott, ahol máskor háromszáz 
pannonhalmi diák áll és búcsúzik. Rendkívüli ballagás volt. Min-
den távolság, minden gesztus, minden szó és minden könnycsepp 
sokszorosára nagyítódott. Minden távolság ellenére rendkívül kö-
zel voltak a szülők, diáktársak és rokonok, akik a közvetítést nézték. 
Soha nem láttuk ennyire világosan, mennyire hozzátartoznak ők a 
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mi családunkhoz. Soha nem láttam még ennyire élesen, mit jelent 
egymásnak diák és diák, tanár és diák, diák és Pannonhalma. Soha 
nem láttam még ennyire élesen, mit jelent kilépni a bazilika bronz-
kapuján az Ó- és az Újszövetség történeteit, a Szent Hegy múltját 
és jelenét ábrázoló domborművek között. Sosem láttam ennyire éle-
sen, miként mutat utat a húsvéti gyertya védettség és világ, szent 
hegy és élettel teli völgy, múlt és jövő között. Sohasem mutatott rá 
még búcsúzó diák ennyire világosan, hogy mennyire hisz a jövőben: 
ott majd valamelyikünk, aki lesz elég bátor, megtöri a csendet. „Fel-
vettek?” Tíz lépés némán. „Igen.” Húsz lépés némán. „Gratulálok.” 
A mindennapok apró erőfeszítései mellett szép sikerek is szü-
lettek Pannonhalmi Gimnáziumunk diákjainak és tanárainak 
eredményes munkájából . Az Országos Középiskolai Tanul-
mányi Verseny döntőin többen is kiemelkedően szerepeltek . 
Bertalan Domonkos (12 . B) történelemből 11 . helyezést ért el 
(tanárai: Certán Judit, Juhász-Laczik Albin és Schilde René); 
Horváth Dávid (11 . B) angol nyelvből 19 . lett (tanára: Török 
Júlia); filozófiából Lukács Bálint (12 . B) 13 ., Kozek Ármin (11 . 
A) 20 ., Bodnár László (12 . B) 21 ., Bódy Ágoston (11 . A) 27 . lett 
(tanáruk: Rochlitz Kyra); Koleszár Csoma (11 . B) fizikából 10 . 
helyezést ért el (tanára: Hirka Antal); Vida Álmos (11 . A) bio-
lógiából 18 . lett (tanára: Csanaki Szabolcs); Leveles Péter (12 . 
B) 28 . lett (tanára: Erdőssy István) .

Ünnepi szentmisét tartottak június 28-án a bakonypéterdi temp-
lom felszentelésének 200. évfordulója alkalmából . Cirill fő-
apát úr, a liturgia főcelebránsa kiemelte, hogy ez a templom a 
múlt tanúja, a gyökereinket jelenti, majd a múltat felidézve meg-
emlékezett a németajkú telepesekről, akik a törökök kiűzése 
után jöttek ide; másrészt a második világháború utáni lakos-
ságcsere következtében betelepített felvidékiekre, akik nem 
önként választották ezt a helyet . A jelenlévők mind a két nép 
leszármazottai . Végül figyelmeztetett, hogy nem elég emlé-
kezni őseink hitére, hanem a mi megújulásunkra van szükség 
a Szentlélekben: Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk .

A nyár folyamán a főapátság és a gimnázium számos prog-
ramnak adott otthont. A szokásos (ötévenként sorra kerü-
lő) érettségi találkozók között kiemelt módon emlékeztünk 
meg az ötven, hatvan és hatvanöt éve érettségizett osztályokról. A 
különböző helyszíneken sokféle program szerepelt a nyári 
estéken: Pannonhalmi Jazz-terasz-ok, Viator Jazz-vacsorák.

A Levendulanapokra június 26-a és július 4-e között került sor . 
Ennek keretében sokféle program szerepelt (szedd magad le-
vendulaszüret, kézműves foglalkozások, előadások a gyógy-
növényekkel és levendulával kapcsolatban, gyógyászati 
hagyományok, meglepő ízek, illatok és a lilába borult táj, 
látvány-lepárlálás és illóolaj-készítés), esténként koncertek 
(Meggie és Epizód-zenekar, Karácsony János, Kollányi Zsu-
zsi, Heincz Gábor és Jász András) .
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Állami támogatással, a Magyarországi Szerzetesiroda szervezé-
sében első alkalommal indultak Zarándoktáborok Tihanyból 
Bakonybélen át Pannonhalmára . A program keretében össze-
sen 18 csoport érkezett hozzánk június 23-a és augusztus 5-e 
között . A résztvevők felsős és középiskolás fiatalok voltak, 
12–25 fős csoportokban . A három monostorban a bencés spi-
ritualitással is megismerkedhettek . Nálunk egy éjszakát és a 
másnap délelőttöt töltötték, itt ért véget a zarándoklatuk . A 
Bazilikában az érkezőket az itteni bencés házigazda fogadta 
egy rövid szertartással, majd másnap – a csoportokkal egyez-
tetve – vagy egy a zarándoklatot lezáró beszélgetést vezetett, 
vagy egy monostori sétán beszélgetett, mesélt nekik, és prog-
ramot ajánlott a délelőtt fennmaradó részére .

Szent Benedek ünnepén, 11-én idén is Tihanyban zárult – ugyan 
kisebb létszámmal – a Győrből induló, és gyalogosan Pannon-
halmát és Bakonybélt is érintő bencés zarándoklat, amelyen 
részt vett Cirill főapát úr is . Pannonhalmán hagyományosan 
ez az ünnep oblátus/obláta testvéreink fogadalmának napja 
is . Idén a járványveszély miatt előtte nem került sor az ilyen-
kor szokásos lelkigyakorlatra . A homíliát Szalóky Albert 
atya tartotta .

A bor, az ásványvíz, valamint a gyógynövények felhasználásá-
val készült kisüzemi termékek nyomán a sörfőzéssel ismét 
egy évszázados hagyományokkal bíró vállalkozás modern 
formában való újraélesztésére vállalkozott a Pannonhalmi 
Főapátság . Az európai sörkultúrát, a sör megkedveltetését a 
középkortól kezdve a kolostorok sörfőzdéinek munkája ala-
pozta meg . A Főapátság levéltárának dokumentumai a 11 . 
századra visszamenően őrzik az apátsági uradalomban ké-
szülő sörök emlékét és a sörfőzőknek adott jogosítványok 
pontos leírását . Cirill főapát úr áldotta meg a létesítményt 
18-án a szomszédos Ravazdon „a lélek egészségére” . Az ün-
nepségen jelen volt Cseresnyés Péter államtitkár, aki szerint 
a Főapátság képes betölteni ma azt a szerepet, amit a ben-
cések a történelem során képviseltek . A megáldást követően 
Tihanyi Fülöp, egykori diákunk, a sörfőzde sörfőzőmestere 
mutatta be a sajtó képviselőinek a létesítményt . A géppark 
magyar gyártmányú főzőberendezései a legkorszerűbb tech-
nológia alkalmazását teszik lehetővé, a sör minőségének ga-
ranciája a belga apátságokban használt kiváló alapanyag .

Dejcsics Konrád atya vezetésével július 20-tól 23-ig 25–40 éves 
fiatalok számára fitnessz-lelkigyakorlatra került sor szak-
emberek és a közösség tagjainak segítségével . A fitnesz-lel-
kigyakorlat alapfelismerése az, hogy a hétköznapi és a lelki 
élet szférája nem választható szét . Testünk a tapasztalatszer-
zésünk alapja, mégis hajlamosak vagyunk elhanyagolni, min-
den lelkivel-szellemivel szembeállítani . A délelőttöt vezetett 
edzéssel, a délutánt pedig elcsendesedéssel, az imádság és a 
Szentírás olvasásának közösségi tanulásával, a szerzetesi zso-
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lozsmán való részvétellel töltötték a résztvevők a monostor-
ban .

Az érdeklődők nagy száma miatt július folyamán idén is két al-
kalommal (13–16 . és 27–30 . között) lehetőséget adtunk arra 
a lelkigyakorlatra, ahol a résztvevők a csend és az imádság 
kapcsolatát tapasztalhatták meg . A kurzus ideje alatt meditá-
ciók, közös beszélgetések, egyéni feladatok és természetesen 
a csend, az elmélyülés, megpihenés és a közös zsolozsmán 
való részvétel töltötte ki a lelkigyakorlat napjait . A kurzus 
vezetői Bokros Márk atya és Dr. Palotai Gabriella pszichiá-
ter voltak . Már inkább a fesztiválhoz kapcsolódott az egyna-
pos csendvendégség augusztus 21-én: Csend – amikor befelé 
figyelhetünk, amikor nem vár tőlünk senki választ, amikor 
nem kell készenlétben lennünk; Vendégség – amikor megaján-
dékozottak vagyunk, amikor érezzük, hogy ránk figyelnek és 
fontosak vagyunk, amikor új benyomásokat, gondolatokat 
kaphatunk .

Július végén (27-től) idén is Szóképek címmel Tanulmányi Napo-
kat tartottunk a gimnázium dísztermében felvidéki magyar 
egyházi közösségek vezetőinek, hitoktatóinak . A rendezvény 
szervezője Török Csaba, Oláh Miklós és Pintér Ambrus ben-
cés atya . A képzés során a résztvevők öt jelentős filmet tekin-
tettek meg, (közöttük Mű szerző nélkül, Ne hagyj nyomot, Cor-
pus Cristi, Mephisto), s mindegyik után közös filmelemzésre 
került sor .

Fehérváry Jákó atya július közepétől átvette a Sapientia Szerzete-
si Hittudomány Főiskola rektori szolgálatát . A főiskola célja: A 
mi küldetésünk, hogy felkészítsünk a küldetésedre. Arra törekszünk, 
hogy a hallgatóink fejlődjenek a hitükben, tudásukban, hitérzékükben.

A magyar bencés szerzetesi hagyományunkban Urunk színe-
változása ünnepe, augusztus 6-a fontos szerepet tölt be, sok 
testvér beöltözése, fogadalma történt ezen a napon . Idén a 
reggeli laudesben ketten tettek egyszerű fogadalmat a novi-
ciátus letelte után: Kovács Benedek atya és Rajta Emmánuel 
testvér . Cirill főapát úr és a testvérek közösségének jelenlé-
tében a konventmise keretében Biriszló Lőrinc testvér örök-
re elkötelezte magát Istennek . Lőrinc testvér itt érettségizett, 
majd az ELTE-n történelem–latin szakos diplomát szerzett, 
és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán fejezi be a 
teológiai tanulmányait . Az isteni hang, amely megtapasztalható 
valósággá válik az apát, a testvérek és minden felebarát hangja által, 
megszólítja, formálja és alakítja a szerzetest, aki belépése kezdetétől 
arra vállalkozott, hogy őt keresse . Cirill főapát úr homíliájában 
ennek a keresésnek a mozzanatait elevenítette fel: Az előző 
évek során Téged is kísért az Úristen megerősítő szeretetével. Te is 
azért juthattál el idáig, hogy most véglegesen, örökre elköteleződj kö-
zöttünk az Isten mellett, mert megtapasztaltad, hogy Isten itt tért 
be az életedbe; itt erősített meg újra és újra, azon a tapintatos, 
gyöngéd és leleményes módon, amelyre csak ő képes.
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Michel Aupetit párizsi érsek vezetésével 7-én ötfős küldöttség ér-
kezett a főapátságba, hogy megtekintse a nyolc éve felújított 
Bazilikát, és ezáltal inspirációkat nyerjen a tavaly áprilisi tűz-
vészben súlyosan megrongálódott Notre-Dame belső újjáépí-
téséhez . Olyan történelmi, főleg középkori templomokat ke-
restek fel utazásuk során, amelyeket valamilyen jól átgondolt 
liturgikus koncepció szerint újítottak fel nemrégiben . Elkísér-
ték az érseket azok is, akik a Notre-Dame felújításának liturgi-
kus vonatkozásaiért felelősek . Részt vettek a közös zsolozsmán 
és szentmisén is (ahol az érsek atya volt a főcelebráns) . A közös 
ebéd után Cirill főapát úr és a Bazilika rekonstrukcióját koor-
dináló műhely három tagja, Fehérváry Jákó, Dejcsics Konrád 
atya és Szita Bánk testvér a felújítás mikéntjéről beszéltek . Úgy 
érezték, a vendégek értik azt a koncepciót, aminek a mentén a temp-
lombelsőt, a liturgikus teret felújítottuk .

Másnap konvent-kiránduláson vettek részt a bencés közösség 
tagjai . Idén néhány, a főapátság környezetében élő egyéni 
kistermelőt látogattunk meg: a pannonhalmi termelői piac 
szervezőjének otthonát, munkakörnyezetét, majd egy he-
lyi méhészetet . Ezt követően Pér határában egy strucc- és 
fürjfarm érdekességeivel, utána Nyúlon a Bognár Kerté-
szet gondjaival és szépségével ismerkedtünk meg . Befeje-
zésképpen a nyúli Hangyál Pincészet borait kóstoltuk meg . 
A Bazilikában hálát adtunk dr. Nyiredy Maurus atya hatvan-
éves papi szolgálatáért . Az ő szentelése 1960-ban (több, a sze-
mináriumból politikai okból eltávolított társával együtt) egy 
magánlakásban történt, később lépett be a bencés közösségbe, 
ahol teológiai tanárként és lelkipásztorként munkálkodott, je-
lenleg Tihanyban él . Ezt követően délután Szalóky Albert ben-
cés plébános atya meghívását követve a győrszentiváni temp-
lomban imádkoztuk el a Vesperást, majd a plébánia udvarában 
grilleztünk . Ezek voltak a közösségi felüdülés alkalmai .

Az idei világjárvány radikálisan átrendezte megszokott rutinja-
inkat, így egyházi életünket és az eucharisztia ünneplését is . 
Az egyházi együttlétek kényszerű szüneteltetése rávilágított, 
milyen nagy érték ez a szentségi cselekmény, amit az Egy-
ház mindaddig ünnepel, amíg el nem jön a végső beteljese-
dés ideje, a Bárány menyegzős lakomája . Az érintkezés kor-
látozottsága nagy kreativitást szabadított fel az online térben, 
ugyanakkor számos kérdéssel is szembesített bennünket . Pó-
tolhatja-e az internetes közvetítés vagy a család otthon elvég-
zett imádsága az egyházi szertartásokat? Megőrizhetők-e jár-
vány idején azok a testileg érzékelhető jelek és rítusok, amik 
évezredek óta közvetítik Jézus Krisztus jelenlétét? Hogyan 
kapcsolódjunk hozzá, aki egykor emberré lett, meghalt és fel-
támadt, aki hiányában ma is jelen van közöttünk, és aki egy-
szer majd mennyei lakomájának asztalához hív bennünket? 
Augusztus közepén múlt, jelen és jövő, járvány és újrakezdés, 
halál és feltámadás, hiány és jelenlét, megosztottság és egy-
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ség azok a hívószavak, amelyek segítségével elmélyültünk az 
eucharisztia misztériumában . Hangsúlyosan foglalkoztunk 
a „Cena Agni” online Liturgikus Tanulmányi Napok kereté-
ben (augusztus 10–12 . között) azzal is, mivel gazdagít, milyen 
kérdéseket vet fel az egyes keresztény felekezetek eucharisz-
tikus hagyományában való vendégség, vagyis a Kongresszus 
és az Úrvacsora éve kapcsán gyakorolt ökumenikus párbe-
széd . A résztvevők (a részvételi díj befizetése nyomán) egy az 
idei képzés tematikájához illeszkedő könyvcsomagot kaptak 
(Gerhard Lohfink: Végül a semmi?, Gérecz Imre: Tevékeny je-
lenlét, Pannonhalmi Szemle 2020/2 .) . Hat előadás hangzott el 
(Hafenscher Károly, a MEE Zsinatának lelkészi elnöke: Jár-
vány az Úrvacsora évében, Bakos Gergely OSB: Utánzás, áldo-
zat, hálaadás. Az áldozat antropológiájától az Eucharisztia teológi-
ájáig – René Girard mimetikus elméletéről, Fehérváry Jákó OSB: 
Hiány és jelenlét – Emmausz misztériuma, Gérecz Imre OSB: 
Ami megosztható és aki Oszthatatlan – a lelki áldozásról, Hirka 
Antal OSB: Az eucharisztia időbeliségének elemzése, Kisnémet 
Fülöp OSB: A II. Vatikáni Zsinat eucharisztikus egyháztana) . Es-
ténként online beszélgetések és műhelyfoglalkozások szere-
peltek a programban: az Eucharisztia és az Egyház online teré-
ről Fabiny Katalin, Csiszár Klára, Görföl Tibor és Dejcsics 
Konrád OSB beszélgetésének folytatása; égi-földi kenyér és 
vándorlásunk társa beszélgetés két himnusz mentén az Eucha-
risztiáról (műhelyvezető: Dejcsics Konrád OSB); a Tevékeny 
jelenlét című lelkiségi füzet közös olvasása (műhelyvezető: 
Gérecz Imre OSB és Biriszló Lőrinc OSB) . A résztvevők on-
line kapcsolódhattak a szerzetesközösség napi liturgiájához .

Nagyboldogasszony ünnepén, 15-én Várszegi Asztrik püspök, 
emeritus főapát szentelte pappá Koczka Géza Dávid testvért . 
A liturgia elején az egybegyűlteket Cirill főapát úr köszön-
tötte . Mint mondta, mindannyiunk életében ott van az Úristen 
hívó szava, és az ő hívása ígéret. A hitből fakadó keresztény élet, a 
beteljesedő élet ígérete, a boldogságunk garanciája . A papszente-
lést pedig ebből a hitből fakadó keresztény életet megerősítő alka-
lomnak nevezte . Asztrik püspök atya ünnepi prédikációjában 
ajándékként beszélt arról az érzékenységről, amely Dávid testvér 
sajátja, és amely képessé teszi ismerni és befogadni Istent . Hozzá 
intézett szavaiban kérte, éljen és szolgáljon úgy, hogy nem felejti: 
Jézus Krisztusban Istennek az emberek iránti érzékenysége, jósága, 
szeretete lett emberré . Az ünnep délutánján a hagyományokat 
őrizve gyógynövényáldást tartottunk a gyógynövénykert-
ben, ahol a Pannonhalmára látogatók megismerkedhettek a 
monostori gyógynövénykultúrával is .

A Szent István alapította Pannonhalmi Főapátság a szent király 
ünnepén hagyományosan kitárta kapuit az érdeklődők előtt . 
Az idei esztendő azonban nem a megszokott rutinok mentén 
zajlott . Rengetegen érkeztek most is az ezeréves falak közé . 
Talán kerestek valamit. Megnyugvást, válaszokat, bizonyosságot. 
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Most még inkább érdemes előhívni a közös múltból a bátorító pél-
dákat és gondolatokat . Cirill főapát úr éppen ezért ezen a na-
pon, illetve egy különleges, az év többi napján nem látogat-
ható helyszínen, a Kerengő udvarán Kara Ákossal, a térség 
országgyűlési képviselőjével együtt idézte meg Szent István 
nekünk szóló üzenetét . Tudjuk, hogy Pannonhalmát az otthona-
ként szerette, családjával rendszeres látogatója lett. Korának küz-
delmei közepette maradt hívő ember, gondoskodó családapa, győztes 
hadvezér és hiteles politikus. A mi korunk nagyon hasonlít ahhoz, 
ami ezer évvel ezelőtt volt. István útját követve lépten-nyomon azt 
látjuk, hogy az ezredévnyi távolságban sokkal több az, ami össze-
köt, mint ami szétválaszt. Szent István Krisztusra, az evangélium 
sziklájára építve kezdte meg ennek az országnak az építését, amikor 
népét a hitből forrásozó, teljesebb emberibb élet eszményére tanítot-
ta – emelte ki a főapát . – Őt ünnepelni ma azt jelenti számunkra, 
hogy minden tőlünk telhetőt vállalunk egy tisztább, jobb, emberibb 
életért, egy igazabb társadalomért hazánkban. Önző érdekeken felül-
emelkedve építsünk házat, hazát, családot, közösséget, országot. A 
ma egyházának és államának is így lehet ő példát mutató szentje és 
államférfija . A világ sokat változott és változik, de vannak örök 
értékek, amelyekhez ragaszkodnunk kell – mondta ünnepi 
beszédében Kara Ákos . A nyilatkozat végén Cirill főapát úr 
mutatta be Szent István csontereklyéjét a népes számú érdek-
lődőknek . A főapátság egy zarándokfüzetetet is megjelente-
tett: a Szent István nyomában Pannonhalmán című kiadvány ál-
lamalapító királyunk életén keresztül mutatja be a főapátság 
első királyunkhoz köthető nevezetességeit . A füzetben olvas-
ható imádságok a történelmi túra mellett spirituális utazásra 
hívják a látogatókat . Délután a Bazilikában Kiss Zsolt orgo-
naművész-karnagy adott hangversenyt magyar szerzők mű-
veiből . Az Intelmek idén a könyvtár előtti belső téren, a Szent 
Mór szobornál hangzottak el Vecsei H. Miklós előadásában 
(Nádasdy Ádám fordítása alapján), amit David Yengibarjan 
zenei improvizációja kísért (Mispál Attila rendezésében) .

Az idei (XVI .) Arcus Temporum Művészeti Fesztivál (augusztus 
21-e és 23-a között) ismét a találkozás és a párbeszéd kiemelke-
dő alkalma volt: a szerzetesközösség három napra vendégség-
be hívta a művészeket, a fesztivál-résztvevőket, a turistákat és 
a zarándokokat a monostor falai közé, a vendégek pedig meg-
osztották saját adományaikat és gazdagságukat egymással . 
Vendéglátóink e három napban Keller András művészeti ve-
zető és Batta András, a fesztivál házigazdája volt, aki előadást 
is tartott Vendégségben Beethovennél 3 történetben címmel . A 
fesztivál időívei a hagyományos négy pillér között feszültek: 
az irodalmat és színházat Mácsai Pál színművész képviselte, 
aki Esterházy Péterre emlékezett az Oratorium Balbulum című 
művének előadásával: így idézve meg Notker Balbulus frank 
bencés szerzetest . A kortárs költészetet Tolnai Ottó képvisel-
te, aki személyesen nem tudott ugyan jelen lenni, de elküldte 
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az erre a fesztiválra készült költeményét, amit Nádler István 
festménye ihletett . A spiritualitás alkalmain ismét bekapcso-
lódhattak a vendégek a szerzetesközösség napi imádságának 
ritmusába . Ezt vezette be Szent Márton, Szent István és Szent 
Benedek ereklyéinek bemutatása Várszegi Asztrik atya elő-
adása segítségével . Schmal Károly Kereszt című kiállítása a 
Gimnázium Galériájában, a Monostori kiállítótérben pedig a 
Vendég + látás című időszaki kiállítás megtekintése kapcsoló-
dott a fesztiválhoz . Idén Beethoven állt – születésének 250 . 
évfordulója okán – a programsorozat zenei részének közép-
pontjában . Tőle az első este zongoraszonátákat játszott Evgeni 
Koroliov orosz zongoraművész, másnap a c-moll zongoraver-
senyt és a 6 . („Pastorale”) szimfóniát, majd a harmadik napon 
az F-dúr vonósnégyes zenekari változatát adták elő a Concerto 
Budapest közreműködésével, Keller András vezényletével . 
Az „időív” másik oldalán Beethoven nagy tisztelője Kurtág 
György volt, akinek a Kafka-töredékek című művét szólaltat-
ta meg hegedűn Keller András és Anu Komsi finn énekes-
nő . A második napon Jörg Widmann Con Brio című művét 
adta elő a Concerto Budapest és Csalog Gábor, valamint a 
Himnusztöredékek című mű ősbemutatójára került sor a szerző 
Kamaraegyüttese és a Szabad Hangok Énekegyüttes közreműkö-
désével . A harmadik napon az addigiakhoz társult személyes 
vendégként Vidovszky László Promenád című művével (Con-
certo Budapest, Keller András) . Felhangozott még Bach d-moll 
zongoraversenye (Csalog Gábor), továbbá Olivier Messiaen Az 
isteni jelenlét három kis liturgiája című műve szólalt meg Ránki 
Fülöp, Csalog Gábor, Bruno Perrault (ondes martenot), a 
Purcell Kórus és a Concerto Budapest Keller András ve-
zényletével . A napközi imaórát most Arvo Pärt gyönyörű 
orgonadarabja, az Annum per annum vezette be, Kiss Zsolt 
előadásában . A hosszabb esti koncertek mindhárom napon a 
Főkönyvtár dísztermében hangzottak el . Első napon késő este 
a pincészet teraszán a Nagy János Trió játszott . Figyeltünk 
a látogatók biztonságára: a kiadható jegyek számát is erre 
ügyelve határoztuk meg, hogy tartani tudjuk az egészségügyi 
szempontból szükséges távolságot . A koncertek nagy részét 
az internet segítségével is lehetett követni .

A Bazilika templomszentelésének évfordulóját ünnepeltük 27-
én, a közös eucharisztia főcelebránsa Cirill főapát úr volt . 
Ebben a szentmisében szentelte meg a keresztelendők és be-
tegek olaját és a krizmát Asztrik em . főapát úr a nagycsütör-
töki rendes alkalom helyett, mivel akkor a környékbeli tele-
pülésekről többen nem tudtak volna részt venni az ünnepi 
eseményen .
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