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A Szent Márton ünnepét megelőző napokban diákjainkkal azt 
határoztuk el, hogy idén a covid-árvákra figyelünk, s a kü-
lönböző programok bevételével a Regőczi István Alapítványt 
támogatjuk  A programok diákjaink érzékenyítését, a szoli-
daritás erősítését szolgálták, ezért hívtuk meg a kuratórium 
elnökét, dr. Herczegh Anitát. Az alapításról és az erőfeszíté-
sekről számolt be Áder János felesége diákjainknak  A szer-
vezet névadójának Regőczi Istvánt választották, aki maga is 
több száz olyan gyermekről gondoskodott az általa létreho-
zott gyermekotthonokban, akik a második világháborúban 
veszítették el szüleiket  Az alapítvány célja, hogy a covid-
árvákat egészen felnőtt korukig, vagy ameddig önállóan talp-
ra nem tudnak állni, támogassa  Jelenleg mintegy ezer árván 
vagy félárván maradt gyermekről tudnak, azaz egy évben 
legalább hatszázmillió forintra lenne szükség  Ezért is aján-
lotta fel gimnáziumunk a Szent Márton-hét idei bevételét az 
alapítványnak (1,8 millió Ft-ot)  Találkozhattak diákjaink töb-
bek között egyik diáktársuk édesanyjával, aki élet-halál kö-
zött lebegett a fertőzés következtében, majd meggyógyult, to-
vábbá kórházi nővérrel, aki beszámolt arról a fizikai-szellemi 
megterhelésről, amit a covid-intenzív osztályon átélt  Cserey 
György egyetemi docens járványmatematikus jelezte, az ada-
tok alapján úgy számolnak, hogy a következő hullám febru-
ár végén csenghet le, valamint Oroszi Beatrix epidemológus 
szerint a koronavírus elleni védőoltás harmadik vakcinájának 
beadása után már csak kisebb, helyi járványok bukkannak fel  
Magán Szent Márton ünnepének délelőttjén a díszteremben 
találkozhattunk Pál József Csaba temesvári megyéspüs-
pökkel, aki beszámolt egyházmegyéje életéről, sokszínűsé-



géről, soknyelvűségéről  Ezt követően az ünnepi szentmise 
főcelebránsaként Szent Márton életének példájából ezerhét-
száz év után is világító „fényeket” emelt ki: a megpróbáltatások-
kal terhes körülmények is a javunkra válhatnak, ha szeretjük Istent, és 
az ő szeretetéből táplálkozva tudunk adni; és ahogyan Márton sem 
utasította vissza a munkát és a munkával járó szenvedését, úgy 
nekünk is vállalnunk kell azt, és így lehetünk igazán boldogok  
Az ünneplés folytatásaként másnap Dejcsics Konrád atya 
köszöntötte a meghívott vendégeket a bazilikában: az előző 
évben a járvány miatt elmaradt Szent Márton-nap után idén 
nagy ajándék a közös ünneplés lehetősége, a találkozások 
közvetlensége és öröme  Cirill főapát úr ünnepi beszédében 
hangsúlyozta: Helyek és emberek varázsolják számunkra 
személyessé és gazdagítóvá az életet  Egy hely varázsa, a ter-
mészeti és épített környezet harmóniája, Isten adta és ember 
formálta karaktere hat ránk  Ilyen hely Pannonhalma, ilyen 
ember Szent Márton  Hiszem, hogy ilyen emberek önök is! Hi-
szen ilyen emberekké válni mindannyiunk közös életcélja, életprog-
ramja. A helyek és emberek által személyessé és gazdagító-
vá varázsolt élet azonban nem öncél  A monostor, az itt élő 
szerzetesek és az ünnepségen jelen lévők azért vannak, hogy 
közösen alakítsák a jövőt  Egymáshoz kapcsolódva, egymást meg-
hallgatva, egymással dialógusban maradva, egymást kiegészítve, ta-
pasztalattal, kezdeményezőkészséggel, leleménnyel gazdagítva képe-
sek vagyunk szebbé, tisztábbá, hitelesebbé, rendeltetésének jobban 
megfelelővé alakítani földünket, világunkat.  Ezt követően Szent 
Márton hegyén, Szűz Mária oltalma alatt címmel Szent Márton 
és Szűz Mária énekes köszöntését hallgathatták meg a jelen-
lévők  Az esten közreműködött Sebestyén Márta Kossuth-, 
Liszt Ferenc- és Szent Márton-díjas előadóművész; Mizsei-
Takács Zsuzsanna, Mizsei Zoltán, Ágoston Béla és Keönch 
László Farkas előadóművészek  Szent Márton örökségéről, 
a mai megélés lehetőségéről szólt ünnepi beszédében Feke-
te Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke  
Arra biztatott mindenkit, hogy bátran utánozzák Szent Már-
ton szentéletűségét, átható erejű igehirdetését és irgalmas 
szeretetét, hiszen benne életre kelt az irgalmas szamaritánus lel-
külete, és Krisztus átformálta őt egy irgalmas szeretetű pannóniai 
keresztyénné, akinek a köntöst megfelező mozdulata kiütötte a go-
nosz kezéből a fegyvert  Az ünnepség végén Hortobágyi T  Cirill 
főapát, Haál Gábor, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok ügyve-
zető igazgatója és Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufak-
túra Zrt  vezérigazgatója átadták a Szent Márton-díjat, amit 
ezúttal Michael August Blume SVD, Magyarország apostoli 
nunciusa vehetett át  Nagymamája révén magyar gyökerei 
vannak, majd Amerikába került, ahol belépett az Isteni Ige 
Társasága szerzetesrendbe, majd pappá szentelték  Afrikában 
szolgált  Előbb Ghánában teológiatanár volt, később apostoli 
nuncius lett (Beninben, Togóban és Ugandában)  Magyaror-
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szágon 2018-tól apostoli nuncius  A szolgálatában előmozdí-
totta az igazságosság, a béke megőrzését és a teremtett világ 
védelmét minden állomáshelyén  Meggyőződésünk, hogy amit 
tesz, az Pannónia nagy szülöttének, a köpenyét a koldussal megosz-
tó Szent Mártonnak hiteles követése   Az ünnepség az őszi idő-
szak gyümölcsei és az újbor megáldásával, majd állófogadás-
sal fejeződött be 

Ifjúsági és plébániai közösségeket, katolikus ifjúsági zenekaro-
kat, egyházi énekek szerzőit hívták találkozásra, közös imád-
ságra november 13-án a Főapátságba  Ebből az alkalomból 
mutatták be az Énekelj az Úrnak!  harmadik, átdolgozott kiadá-
sát (amelynek szerkesztője Hardi Titusz, zenei szerkesztője 
Kiss Zsolt, a Szent Márton-bazilika karnagya volt), és amely 
annak példája, hogy a Főapátság küldetésének érzi az egy-
házi énekkincs gazdagságának ápolását  Összegyűltünk, hogy 
együtt énekeljünk az Úrnak és testvéri közösségben legyen részünk 
– fogadta Dejcsics Konrád atya az egybegyűlteket  Cirill fő-
apát úr köszöntésében kiemelte a megjelent „nagyokat”, az 
„öregeket”, az Énekelj az Úrnak! című, ismert és kedvelt „kék 
könyv” dal- és dalszöveg szerzőit, akik nemcsak létrehozták a dalo-
kat, de meg is küzdöttek értük a hetven–nyolcvanas évektől fogva  
A harmadik kiadás, amelyet a Miniszterelnökség, a Nemzeti 
Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt  tá-
mogatott, egy könnyebben, jobban használható javított átdol-
gozás  A fiatalok számára a gitáros énekek önkifejezési for-
mát jelentenek, ami hiteles imádság, a szívükben lévő öröm és 
hálaadás kifejezése Isten felé  Pannonhalma mindig szerepet 
vállalt a liturgia gondozásában, ebbe illeszkedik „kék könyv” 
is  Példaértékű, hogy megfér egymás mellett a szerzeteskö-
zösség latin gregorián éneke és a gitáros diákmise  Soltész 
Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcso-
latokért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a templomok, 
közösségi házak építése és felújítása mellett nagyon lényeges, 
hogy mindezek élettel való megtöltésére is figyeljünk  Hardi 
Titusz, a főapátság oktatási igazgatója, az Énekelj az Úrnak! 
szerkesztője, kezdeményezője visszaemlékezett a kötet kelet-
kezésének történetére: amikor a dalok hallás útján terjedtek, 
kézzel másolták, titokban sokszorosították, míg végül 1993-
ban könyv alakban közre tudták adni őket  1999-ben készült 
el a második kiadás, de ma már nem hozzáférhető egyik sem  
Azt kívánom, hogy ma is megtaláljátok azokat az énekeket, melyek 
segítségével szívetek mélyéből, gyászban és ujjongásban, bánatban 
és örömben tudtok Istenhez fordulni   Sillye Jenő képernyőn ke-
resztül küldte el üzenetét: köszönetét fejezte ki, hogy gondoz-
zák és elérhetővé teszik ezt az énekkincset, és arra biztatott, 
ne adjuk fel Isten dicséretét, mert ez teljesíti ki és teszi boldog-
gá életünket  Endrédy Gábor színész tanúságtétele és a könyv 
bemutatása után a találkozó résztvevőit a bazilikába várták  
Ott a szombathelyi Új esély zenekar vezette be az imádságot, 



majd nagy váltással a déli imaóra, a bencések gregorián zso-
lozsmája következett orgonás kísérettel, majd újabb váltás, a 
gitárosok körbevették az oltárt, és hosszan szólt az Istent di-
csérő, hálaadó ének 

A gimnázium Dísztermében Teremtésvédelmi Konferenciára ke- 
rült sor 19-én a Főapátság szervezésében és a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával a környezetvédelem iránt el-
kötelezett tudósokkal, aktivistákkal  Cirill főapát úr nyi-
totta meg az előadások sorát  Tóth András István, az E ON 
megoldásértékesítési igazgatója a Fenntartható energiastratégi-
áról; Antal Éva (blogger, a „hátizsákos lány”) a Hogyan lettem 
hiperfogyasztóból környezetvédő zero-waster? és Márkosi Balázs, 
a Nespresso kávénagykövete a Hogyan hasznosulnak a kávé-
kapszulák? kérdésköréről; Jurányi Zsófia fizikus, légkörkutató 
pedig (online) az Északi és Déli sarkvidék eltérő felmelegedésének 
okairól beszélt.

A bencés közösség idén is meghívta a 12  évfolyamos diákok 
közül azokat, akik vállalkoztak arra, hogy egy hétvégét a 
monostorban töltenek – együtt imádkozva/élve/dolgozva/
étkezve a szerzetesekkel  A tucatnyi végzős diák közben ta-
lálkozott bencés atyákkal/testvérekkel, akik vallottak hivatá-
sukról, elkötelezettségükről 

A közösségünk több tagja részt vett Tihanyban 27-én Korzenszky 
Richárd atya 80  születésnapját köszöntő ünnepségen, aki 
gimnáziumi igazgatóként és perjelként a főmonostorban is 
meghatározó szerepet töltött be 

Az adventi időszak kezdetén megtartottuk a főkapu előtti fe-
születnél a környékbeli hívek, munkatársaink részvételével 
az első gyertyagyújtást  Matusz Hugó perjel atya bevezető 
gondolatai után a bazilikában a jelenlévők részt vettek a szer-
zetesközösséggel az előesti vesperáson  Az idén a hagyomá-
nyos vasárnap esti gyertyagyújtásainkat zárt körben, jelen-
leg itt tartózkodó diákjainkkal ünnepeltük  Ajándékba kapjuk 
az adventi időszakot. Arra kapunk meghívást, hogy a sötétben ne 
csak a koszorún lévő első pici lángot, hanem belső tüzünket is meg-
gyújtsuk. A meggyújtott első gyertya lángja jelzi, hogy kevesebb, 
mint egy hónap és Isten emberré lesz, Jézus Krisztus megszületik 
bennünk és közöttünk – ezzel zárta ünnepi gondolatait Biriszló 
Lőrinc testvér  A Jézushoz és Isten szeretetének befogadásá-
hoz vezető belső út megkerülhetetlenségéről beszélt advent 
második vasárnapján Siska Gábor Krizosztom, a gimnázium 
tanára  Ha igazán várod Őt, készíts neki egyenes utat, mert Ő ér-
kezik, hozza a fényt; Ő maga a fény. Állj oda Isten Örömhírének 
hétről hétre egyre erősödő fényébe! – szólította fel a diákokat  A 
harmadik vasárnapon Fazakas Z. Márton, a csornai Premont-
rei Apátság apátja osztotta meg gondolatait: Minden várakozás 
egy advent – mondta  – Legyél mindenütt az, akivé váltál  Igaz-
ságról és hűségről mint a Jézus számára készített út építőkö-
veiről beszélt a negyedik vasárnapon Nádai Fidél atya  Ha az 
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útnak ezek az elemei szilárdan beépülnek, az Úr léptei békét hoznak 
– mondta  Megindító volt, ahogy a bazilika sötétjét megtörték 
az adventi koszorú fényei, majd az egymásnak átadott gyer-
tyaláng az egész templomot fénybe borította – hirdetve, hogy 
az „Úr eljön”  

A gimnáziumi Galériában Balási Csaba fotóművész, a Nemzet-
közi Fotóművészek Szövetségének mestere Erdélyi pillanatok 
című fotókiállítását december 3-án nyitotta meg Borián Elréd 
atya  Ugyanezen a napon este a Díszteremben B. Szabó Já-
nos történész tartott előadást Magyar őstörténeti kutatások ré-
gi-új utakon címmel  Az előadó egy történész kutatócsoport 
tagja, amely önálló utakat keres a magyar őstörténet kutatá-
sában  A magyarok korai történetét visszahelyezik a lehető 
legszélesebb értelemben felfogott sztyeppetörténetbe  A jövő 
dönti majd el, mennyire bizonyulnak ötleteik időtállóknak  
A megközelítésmódjuk, a bizonyítékok gondos mérlegelése, 
a korábban elhanyagolt összefüggések figyelembevétele és 
számos új ötlet felvetése teszi ezt az új nézőpontot izgalmas-
sá  Eszerint elképzelhető, hogy a magyar őstörténet többágú, 
és a honfoglalók egy része jóval keletebbről érkezhetett, mint 
ahogy az jelenleg széles körben elfogadott 

A gimnázium Dísztermében Tölgyesi Béla repülőgépvezető, 
pilóta Ég és föld között címmel tartott előadást 10-én  Az 
elődásban fényképekkel, rövid klipekkel mutatta be, hogy 
milyen egy „átlagos” munkanapja – kiemelve az átlagember 
által kevésbé ismert részleteket  Az előadó pannonhalmi di-
ákként kezdte repülős pályafutását: a péri reptéren tanult vi-
torlázó repülni  Az egyetem befejezése után a MALÉV, majd a 
Ryanair pilótája lett, ahol ma is egy Boeing 737-es kapitánya 

A szerzetesközösség tagjai 13-án a házikáptalanon dr. Török 
Csaba esztergomi teológiai tanár atyával a homília témájával 
foglalkoztak – Ferenc pápának az Evangelii gaudium kezdetű 
apostoli buzdításának fényében 

A gimnázium Dísztermében az Anima Sound System tartott ze-
nés irodalmi előadást Pilinszky és én címmel 14-én  Az elő-
adást Prieger Zsolt, a zenekar vezetője és Törőcsik Franciska 
színésznő közösen alkotta meg és adta elő, ezzel is tiszteleg-
ve a 20  század egyik legnagyobb magyar költőjének emléke 
előtt születésének 100  évfordulója alkalmából, a Petőfi Iro-
dalmi Ügynökség támogatásával 

Bencések és az ökumené címmel tartott előadást Cirill főapát úr 
Budapesten, a Budavári Evangélikus Szabadegyetemen: Ben-
cés lelkiségünkben benne van az a nyitottság, ami megteremtette a 
lehetőséget, hogy testvérként tekintsünk egymásra   A bencés ha-
gyományok szerint élő ember életét négy ősi erény mozgatja, 
ennek szenteli az életét: együttműködési készség (engedel-
messég), helyes önismeret, elfogadott énkép (alázat), kreatív 
tettrekészség (jó buzgóság), a másik emberre, az eseményekre 
irányuló kifinomult figyelem (hallgatás)  A cél végső soron: 
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„szabaddá válni az Isten-keresésre”  Az előadás előtt igema-
gyarázatában Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök rá-
mutatott arra, hogy munkálnunk kell az egységet, hogy megvaló-
suljon a közös tanúságtétel 

A közelmúltban jelent meg Úton az egység felé címmel a Vigilia Ki-
adó és a Luther Kiadó közös kiadványa, amely a római kato-
likus és evangélikus párbeszéd állomásait vázolja fel  A köte-
tet a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 
mutatták be december 14-én  A megjelenteket Fehérváry Jákó 
atya, a Sapientia Főiskola rektora köszöntötte házigazdaként, 
majd Reuss András evangélikus teológus professzor, a kötet 
társszerkesztője mutatta be a kiadványt  Mint elmondta, a kö-
tet a római katolikus–evangélikus teológiai párbeszéd doku-
mentumait tartalmazza  Ezeket a Keresztény Egység Előmoz-
dítása Pápai Tanácsa és a Luteránus Világszövetség közös 
bizottságai készítették  A könyv azt a hiányosságot pótolja, 
hogy közreadja a tizenegy közösen elfogadott dokumentum 
mellett a hozzájuk csatolt kilenc exkurzust, egy-egy témát bő-
vebben kifejtő függeléket is, továbbá figyelembe vették az az-
óta eltelt időszak teológiai meglátásait  Fabiny Tamás evan-
gélikus püspök azt emelte ki, hogy a megigazulásról szóló 
dokumentum aláírása emblematikus jelentőségű  Azért is, 
mert a lutheri reformáció – mely valóban fájdalmas szakadást 
okozott – egyik kulcskérdése volt a megigazulás  Az evan-
gélikus püspök A szembenállástól a közösségig című, nemrég 
megjelent kiadványt említve rámutatott, hogy ebben a refor-
máció katolikus olvasata mellett az ellenreformációnak vagy 
katolikus megújulásnak nevezett időszak evangélikus meg-
közelítését is megtaláljuk  A dokumentumokban olvashatjuk: 
a különféle felekezeteknek hagyniuk kell, hogy a másik fél 
megváltoztassa őket  Ezzel kapcsolatban Erdő Péter bíboros 
azt emelte ki, hogy napjainkra már kialakult a szeretet légköre 
a különféle felekezetek között  Az evangélikus–katolikus pár-
beszéd arra tanít minket, hogy őszinte igyekezettel próbáljuk 
megérteni a másik felet a többi felekezet és vallás között is  
Ezt húzta alá Kodácsy Tamás református lelkész is  Fabinyi 
Tamás szerint ezeket az iratokat olvasva azt láthatjuk, hogy a 
szakértők az eltéréseken igyekeztek felülemelkedni  Ez min-
denképpen jó irány, de emellett el kell jutnunk addig, hogy 
képesek legyünk bizonyos különbségeket is elhordozni  Ko-
molyan kell vennünk, hogy bár különbözőek vagyunk, de 
mindannyiunkat ugyanaz a Krisztus hív 

Rómában 15-én, az általános kihallgatáson Ferenc pápa ma-
gyar csoporttal találkozott  A Szentatya Cirill főapát úrtól a 
34  apostoli útról szóló két kötetet, Varga Ferenc bútorműves-
től pedig egy betlehemi jászlat vett át a találkozó során  A ma-
gyar küldöttséget, melynek tagja volt Dejcsics Konrád atya 
és Kuzmányi István, a Magyar Kurír igazgató-főszerkesztője, 
a pápai kihallgatásra elkísérte Németh Norbert, a Pápai Ma-

130 napló 



gyar Intézet rektora és Habsburg-Lotharingiai Eduárd vati-
káni magyar nagykövet  Az általános kihallgatás után Ferenc 
pápa a magyar delegációhoz lépett  Olasz nyelven elmond-
ták, hogy Magyarországról érkeztek, Pannonhalmáról  Meg-
köszönték a Szentatyának, hogy szeptemberben ellátogatott 
Budapestre az 52  Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus-
ra  A köszöntő szavaikra a pápa magyarul annyit mondott: 
„Isten hozott!”  Cirill főapát úr átadta Ferenc pápának a Ben-
cés Kiadó és a Magyar Kurír közös gondozásában megjelent 
Az evangélium szabadságában éljetek! – Ferenc pápa beszédei buda-
pesti és szlovákiai látogatásán című kötetet  A képekkel illuszt-
rált könyv tartalmazza Ferenc pápa Budapesten és szlovákiai 
útján elmondott valamennyi beszédét, a szlovák jezsuita tar-
tomány tagjaival folytatott beszélgetését, valamint a visszaú-
ton, a repülőgép fedélzetén tartott sajtótájékoztató teljes szö-
vegét  A pannonhalmi főapát, miután átnyújtotta és röviden 
bemutatta a könyvet, német nyelven kifejezte, hogy várjuk a 
Szentatyát Magyarországra és Pannonhalmára  A Szentatya 
azt válaszolta: „Ich werde kommen”, azaz „El fogok jönni”  
Főapát úr még azt kérte Ferenc pápától, hogy imádkozzon 
a pannonhalmi gimnázium egyik nehéz helyzetben lévő di-
ákjáért  „Imádkozni fogok” – hangzott a Szentatya válasza  
A találkozás alkalmával Kuzmányi István, a Magyar Kurír fő-
szerkesztője a Szentatyának ajándékozta A Jöjjetek és lássátok! 
– A budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a képek 
tükrében című kötetet  

A karácsonyi előkészülethez a diákotthonban hozzá tartozik a 
saját kezű ajándékok készítése, amit ehhez értő szakemberek 
segítettek – ezt mintegy harminc éve szervezzük meg a di-
ákjaink számára  Többéves hagyomány egy-egy környékbeli 
rászoruló család támogatása is Siska Gábor tanár úr kezde-
ményezésére  Idén egy veszprémvarsányi családot támogat-
tunk, amibe most néhány öregdiákunk is bekapcsolódott  A 
hazautazás előtti este pedig közös karácsonyváró énekléssel 
készülünk az ünnepre – immár több mint negyven éve  Még 
Korzenszky Richárd atya szervezte meg ezt 1976-ban, amihez 
maga válogatta a darabokat, a népi betlehemesek énekanya-
gát felhasználva  Az éneklést a tanárokból-diákokból alakult 
alkalmi zenekar kísérte  

Karácsony másnapján a bazilikában Finta Gergely orgonamű-
vész (a budapesti Deák-téri evangélikus templom karnagya) 
játszott karácsonyhoz kapcsolódó darabokat  A környékbeli 
szőlősgazdák új borait Szent János napján (27-én) a bazilikában 
áldotta meg Cirill főapát úr, de idén a járványra való tekintet-
tel ezen nem lehettek jelen személyesen a borok készítői 

Vízkereszt ünnepén (január 6-án) a diákokkal együtt ünnepelt 
Cirill főapát úr, és a szentmise elején a bazilika keresztkút-
jánál szentelte meg a vizet és hintette meg vele a közösséget 
(keresztségünkre, újjászületésünkre emlékezve)  A homíliát 
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Juhász-Laczik Albin igazgató atya mondta a napkeleti böl-
csek tanításáról: A hit oda visz, ahol Isten emberré lesz.  Dél-
után a bazilikában Kaposi Brúnó Fischer Annie-ösztöndíjas 
orgonaművész előadásában orgonakoncert volt  Az előadó 
hetedikes korában iskolánkban kezdett zongorázni, majd a 
budapesti konzervatóriumban és a würzburgi zeneakadémi-
án tanult  Jelenleg a budapesti Jézus Szíve-templom orgonis-
tája  Műsorában Dupré, Bartók, Vivaldi, Bach, Mendelssohn 
és Reger művei szerepeltek  Aznap este Kocsis Fülöp, a Haj-
dúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája a teofánia ün-
nepén megszentelte Béla király kútja vizét Ravazdon, a Pan-
nonhalma melletti kis faluban a gimnázium görögkatolikus 
diákjai, Cirill főapát úr és más bencés szerzetesek, köztük 
Hortobágyi Arnold, a ravazdi Szent Márton-templom plébá-
nosa jelenlétében  Fülöp metropolita emlékeztetett arra, hogy 
Isten megjelent a világban, a Teremtő belépett a teremtett világba. 
Ezt érzékelhetjük Jézus megkeresztelkedésénél is: ahogyan Jézus be-
lép a Jordánba, a Teremtő lába érinti a teremtett anyagot. Amikor a 
bűnbánat szentségét magára vette Jézus, teljesen alámerült a Jordán 
vizében, az anyagvilágban. A felhangzó imádságára utalva rá-
mutatott, hányszor hallhattuk, hogy ma történt mindez, ma szállt 
le a Szentlélek a vízre, ma érinti a Teremtő lába a vizeket. Ez a ma 
most van itt. Ma itt megjelenik az Isten, és belép mi életünkbe. Ez 
a víz továbbfolyik a következő folyóba, Isten jelenléte is átjárja az 
egész világot  Az áldást követően, a szertartás végén Kocsis 
Fülöp egyesével meghintette a szentelt vízzel a jelenlevőket, 
hogy emlékeztessen arra, mindannyiunk életét megszenteli és át-
alakítja az Isten  Vigyük szét Isten áldását, mint ahogyan a víz szét-
árad, hiszen sok embernek van szüksége rá – buzdított végül az 
érsek  Nagy vagy te, Urunk, és fölségesek a te műveid, és nincs szó, 
mely elégséges volna a te csodatételeid magasztalására! – hangzott 
fel végül az ének 

Másnap délután a gimnázium Dísztermében Varga Judit 
igazságügyminiszter Magyarország az Unióban címmel tartott 
előadást  Felvázolta az Európai Unió felépítését, a különböző 
intézmények feladatait, jogköreit, és szólt azokról a nézetkü-
lönbségekről, amelyek Magyarország és az unió között fenn-
állnak  Beszéde végén a miniszter a diákok kérdéseire is kész-
séggel válaszolt  Érdeklődésükre egyebek mellett kifejtette, 
hogy Magyarország elkötelezett az unió bővítése mellett  A 
mindenki számára nyitott előadást megelőzte a jog szakkörö-
sök számára meghirdetett alkalom, amelynek témája: A jogal-
kotás folyamata: miként lesz egy elgondolásból kihirdetett törvény-
szöveg, egy konkrét törvény megszületésén keresztül. 

Január 7-én halt meg Horváth Tibor Patrik bencés atya, életének 
93  évében, aki 1964 óta Budapesten élt, s különböző helye-
ken kisegítő lelkészként végzett lelkipásztori munkát (többek 
között Csepelen hitoktató volt a gimnáziumban)  28-án Cirill 
főapát úr temette 
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A gimnázium Dísztermében Nagy Dénes filmrendezővel beszél-
getett 14-én Gelencsér Gábor filmtörténész  A rendező rövid-
filmjeit (Lágy eső, Másik Magyarország, Berliynskaja fúga) és az 
Ezüst Medve-díjas Természetes fény című nagyfilmjét néztük 
meg a héten  A rendező így vallott filmjéről: Alapvetően az em-
ber megmutatása foglalkoztat. Más nem is érdekel, mint elmélyül-
ten nézni egy arcot, egy tájat – és nem felruházni mondanivalóval, 
jelzőkkel, tulajdonságokkal. Megfigyelem az embert, de az én sze-
memben bizonyos szempontból megfejthetetlen marad. Ezt az érzést 
szeretném képben megfogalmazni.

Ugyancsak a Díszteremben Kovács Zoltán közgazdász (1991-
ben végzett diákunk), a pénzügyi szektor egyik elismert 
szakembere A világ nagy közgazdásági kérdései címmel tartott 
előadást 21-én  Az előadó korábban a Magyar Posta vezér-
igazgató-helyettese volt, jelenleg magánbefektető  Az előadás 
során szóba került: Milyen adatokat érdemes figyelnünk, kö-
vetnünk, hogy tájékozódni tudjunk a gazdaság világában? 
Hogyan változtak a befektetési szokások és formák az elmúlt 
években? Beszélt továbbá a kriptodevizákról (és azok kocká-
zatos voltáról) 

A Vince-napi szőlőbejárásra 22-én került sor a főapátság kapujá-
tól indulva, minden szőlőbirtokot érintve, újborral meghint-
ve, imádsággal megszentelve azokat  Mindez Cirill főapát úr 
vezetésével naplemente előtt fejeződött be (visszatérve a kiin-
dulási pontra) 

A bencés szerzetesek az idei szemlélődő lelkigyakorlatukat ja-
nuár 23–26-a között tartották Mustó Péter és Lukács János 
jezsuita atyák vezetésével  Közben (25-én) megemlékeztünk 
a Monte Cassinó-i imaszövetségről (az ottani bencés közös-
ségért imádkozva)  26-án délután pedig bencés közösségünk 
Cirill főapát úr vezetésével meglátogatta a győri evangélikus 
gyülekezetet (a januári ökumenikus imahéthez kapcsolódva)  
Ott Szemerei János győri evangélikus püspök úr, Csorba Já-
nos igazgató lelkész és az evangélikus gyülekezet szeretettel 
vártak bennünket, majd bemutatták az elmúlt években szé-
pen megújult Insula Lutherana épületegyüttesét (ami 234 éve 
épült)  Ez magába foglalja az óvodától kezdve az általános és 
középiskolát, kollégiumot, a Konvent épületet és a Szeretet-
házat – közepén az Öregtemplommal  Utóbbiban imádkoz-
tuk el az ökumenikus Vesperást a helyi gyülekezettel együtt 

A hét másik felében (27–28-án) Bencés Pedagógia Napokat tar-
tottunk a pannonhalmi fenntartású oktatási intézmények pe-
dagógusai számára  Ezen a héten a résztvevők egyik fele, a 
következő hétvégén a másik fele tudott eljönni (90 és 110 fő)  
A bevezető előadást mindkét alkalommal Asztrik emeritus 
főapát úr tartotta Bencés lelkiség a nevelésben címmel  A Terem-
tő a gyerekbe beleteremtette azokat az értékeket, amiből élni fog, és 
neked azzal kell segíteni, hogy a szárnyait kiszabadítsd, annak érde-
kében, hogy a saját szárnyával tudjon repülni – mondta a jelenlé-
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vőknek  Idézve Szent Benedek Reguláját, rámutatott, hogy a 
nevelőnek olyannak kell lennie, aki képes a lelkek megnyerésére  
Nevelés az, amikor szeretettel megnyerem a gyermeket  A megnye-
résben benne van az is, hogy megismerem, és közben kibábáskodom 
belőle azokat az értékeket, amiket a felnőtt a maga gyakorlott sze-
mével lát  Az első héten Rambula Éva tartott előadást a Dísz-
teremben az erőszakmentes kommunikációról, a második héten 
pedig dr. Mailáth Nóra A 14 éves kor lelki jellemzői, tipikus vi-
selkedésmódjai, a fiatalok érzékelési módjának a korszakra jellemző 
torzulásai címmel  Az előadásokat kiscsoportos megbeszélé-
sek követték 

A gimnáziumban február 4-én „zöld nap”-ot tartottunk  Néhány 
éve elkezdtük kialakítani a szelektív hulladékgyűjtés felté-
teleit, hiszen a tanárokkal együtt egy csaknem négyszáz fős 
közösség életét igyekszünk teremtésvédelmi szempontok 
alapján átszabni  Ezek a zöld törekvések nem csak a mostani 
bencés diákokról szólnak  A fiúk is fontosnak tartják, hogy 
majd az ő gyermekeik, unokáik is ugyanazt megkaphassák ezen a 
Földön, ami nekik megadatott, hiszen mindannyian felelősek 
vagyunk a teremtett világért  A nap folyamán százhúsz darab 
szelektív gyűjtődobozzal szerelték fel a kis hálókat  Így most 
már az iskola szinte teljes területén megvalósulhat a szelek-
tív hulladékgyűjtés  Az újrahasznosított kartonból készült 
„edényzeteket” az iskola zöld felelősei hajtogatták össze és 
helyezték el a szobákban Kapovits István, az iskola zöld 
ügyekért felelős pedagógusa irányításával  Este pedig a gim-
názium Dísztermében Steiner Attila (a körforgásos gazdaság 
fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős) államtit-
kár (iskolánk 2001-ben érettségizett diákja) Magyarország zöld 
úton jár címmel tartott előadást arról, hogy mik azok a legfon-
tosabb zöldítő intézkedések, amelyek mindennapjainkban is 
tetten érhetők ma már, és mik azok a legfontosabb, globális 
klímacélok, amikért jelenleg is küzdünk  Az előadás végén 
a fiúk egymás után tették fel kérdéseiket az államtitkárnak  
Elsősorban az újrahasznosítás, a visszaváltási rendszer, vala-
mint az elektromobilitás témakörére voltak még részleteseb-
ben kíváncsiak  A program zárásaként pedig apró figyelmes-
séggel kedveskedett az előadó 

A művészeti nevelés a Pannonhalmi Bencés Gimnázium egyik 
alappillére  Ezért szervezzük meg immár több mint két év-
tizede a művészeti hetet  Az 1990-es évek végén eleinte nyá-
ron tartottuk, önkéntes alapon vehettek részt rajta diákjaink, 
majd 2011-től bekerült a program a tanmenetbe, a minden-
kori tizedik évfolyam életébe  Egészen a mostani alkalomig 
két francia művész vezette a projekthetet, a koronavírus mi-
att azonban idén magyar mentorokat kért fel gimnáziumunk  
Ezúttal a Főapátság Kulturális Irodájának nyertes pályázata 
is segítette a szervezést  Decemberben a 10  A osztály, febru-
ár elején a B osztály diákjai dolgoztak színházi, fotós és fil-

134 napló 



mes projekteken, szakmai mentorok segítségével  Arra törek-
szünk, hogy olyat hozzanak létre a fiúk a hét folyamán, ami 
segíti őket emberi fejlődésükben  A színházi szekciót Török 
Tímea és Fodor Fanni drámainstruktorok vezették  Az ide 
csatlakozó diákok a Godot-ra várva című Samuel Beckett-da-
rabot bújtatták új köntösbe, és aktualizálták, majd adták elő 
a projektzárón  A másik osztály diákjai Nádas Péter Temetés 
című darabjából kiindulva adtak elő rövid színdarabot  A 
fotós csoport mentorai Virágvölgyi István képszerkesztő, a 
Capa-nagydíj titkára és Hajdú. D. András fotóművész voltak  
A fiúk a héten egyebek mellett újra fotózták a Pannonhalmán 
készült Fortepan-fotókat, fényfestéses, fekete-fehér absztrakt 
fotókat és életképeket is készítettek, amelyekből egy vetítést 
nézhettünk meg a projektzáró eseményen, majd a legjobbak-
ból tárlatot rendeztünk be a Galérián  A filmes szekciót Szi-
lágyi Zsófia rendező és Halla Gábor operatőr kísérte, akik-
hez a B osztálynál csatlakozott Jancsó Nyika és Kőrösi Máté 
is  A diákok kisebb csoportokban dolgoztak  Forgatókönyvet 
írtak, rendeztek, forgattak, vágtak és a kitalált kisfilmekben is 
saját maguk szerepeltek  Az itt készített rövidfilmjeiket a pro-
jektzárón mutatták be  Nagy élmény és mély emberi tapasz-
talat volt a fiúknak ez a hét, de nemcsak nekik, hanem a men-
toroknak is  A diákok kizökkentek a szokásos kerékvágásból, 
és tanultak önmagukról, egymásról, a felelősségvállalásról, 
az együttműködésről 

A gimnázium Dísztermében Hardi Titusz atya, a főapátság okta-
tási főigazgatója tartott előadást 11-én Ó, mesebeli nagy Kongó 
címmel  Titusz atya bátyja, dr  Hardi Richárd 26 éve missziós 
szemész szakorvos Kongóban  A Hungary Helps programnak 
köszönhetően felépült egy rendkívül korszerű szemészeti 
klinika Mbuji-Mayi-ban  Az ott szerzett élményeiről tartott 
vetített képes útibeszámolót Titusz atya  Nemcsak az egész-
ségügyi helyzetről beszélt, hanem a különböző szintű okta-
tási problémákról, sőt az egyházi élet részleteiről is: Testestül, 
lelkestül részt vesznek a miséken, énekelnek, táncolnak, élvezik az 
életet – ezzel zárta beszámolóját 

Iskolánk tanárai megbeszéléssel, kérdőívek kitöltésével kapcso-
lódtak be a szinodális folyamatba. Ferenc pápa meghirdette 
a szinodális utat, amelyet idén tavasszal bonyolítanak le helyi 
szinten, Pannonhalma esetében a Területi Főapátságon belül  
A Szentatya a közösség, a részvétel és a küldetés útján egy olyan 
egyház felé akar vezetni, ahol mindenki hangját meg lehet hallgat-
ni. A szinodális egyház lényege, hogy megtanulunk nagyon erősen 
odafigyelni egymásra, és felfedezzük azoknak a hangját, akikét nem 
szoktuk meghallani, akikhez a küldetésünk szól: a szegényekét, a 
szenvedőkét; azokét, akik kicsit távolabb vannak az egyháztól 

Budapesten a Jótékonysági Bencés Bál megrendezésére 26-án 
került sor a Larus Étteremben  A védnökök Cirill főapát úr 
és Hodász István, az EGIS Gyógyszergyár Zrt  vezérigazga-
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tója voltak, a háziasszonyi feladatokat pedig Oroszi Beatrix 
orvos, epidemiológus vállalta  250 vendéget tudtak fogadni  
A jótékonysági célhoz, a rászoruló pannonhalmi diákok tá-
mogatásához sokan járultak hozzá  Pannonhalmán eközben 
a „pártok” felvonulásával kezdődött el szerda délután diák-
jaink körében az idei farsang, aminek keretében szombaton 
„király”-választásra került sor  

A pannonhalmi bencés szerzetesközösség harmadik alkalommal 
tartott ökumenikus bűnbánati liturgiát hamvazószerdán  Az 
idei, március 2-i szertartáson Balog Zoltán, a Dunamelléki 
Református Egyházkerület püspöke, a református zsinat lel-
készi elnöke hirdetett igét a Szent Márton-bazilikában  A pan-
nonhalmi bencés szerzetesközösség, a testvéregyházak meg-
hívott lelkészei, valamint a gimnázium diákjai is részt vettek 
a bűnbánati liturgián, az ökumenikus vesperáson, amelynek 
keretében Ferenc pápa felhívása nyomán a résztvevők közö-
sen imádkoztak a békéért  A szertartás elején Cirill főapát úr 
köszöntötte a jelenlévőket, „püspököket, lelkésznőket, lelké-
szeket”, akik közt jelen volt Gáncs Péter nyugalmazott evan-
gélikus püspök, Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház 
elnöke, Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus 
Egyházkerület püspöke, Asztrik püspök, emeritus főapát  A 
köszöntés után Cirill főapát úr elmondta: A hamu az Ószövet-
ségben – miként az elégetett aranyborjú hamuja is példázza – a bűn-
bánat és a felelősséggel való szembenézésnek a jele volt. A hamu az 
élet múlandóságára emlékeztet, arra, hogy mennyire tünékeny a mi 
saját életünk is. A hamu a bűnbeesés, az Istentől való elszakadás és 
a halál hatalmának jele. Sötét mementó: ,,por vagy és a porba térsz 
vissza”  Ezekben a napokban hamu borítja el Ukrajnát, hamu Euró-
pát, a lebombázott házak, a tönkretett családi otthonok, intézmények, 
templomok hamuja, a kiégett háborús eszközök, elégett emberek ha-
muja. A háború igazságtalansága és gyalázata, a kiontott emberi vér 
az égbe kiált. Megrendülten állunk mindannyian a nagyböjt kez-
detén a tehetetlenségünk, kiszolgáltatottságunk és félelmünk tuda-
tában. Megrendületen, mert látjuk az emberi kegyetlenség borzal-
mas erejét. Krisztus Urunk keresztje és szenvedése áll előttünk, Őrá 
emeljük szemünket. Ezen a hamvazószerdán a békéért imádkozunk 
Isten színe előtt, aki a béke és nem a háború Istene, aki mindenki aty-
ja, nem csak egyeseké, aki azt akarja, hogy testvérek és ne ellenségek 
legyünk  Hamvazószerdán, az emberi bűn és békétlenség mélypont-
ján az imádság szavával az élet Urába kapaszkodunk, azért kérjük, 
hogy a szent negyven nap elmúltával a húsvét hajnalának örömteli 
világossága felragyogjon nekünk. Bűnbánattal és megtéréssel vetjük 
reményünket Krisztus megváltó feltámadásába  A hamvazás rítu-
sa után folytatódott a vesperás  A világért, az egyházért és a 
szükséget szenvedőkért szóló közbenjáró imádságokat szer-
zetesek és lelkészek felváltva olvasták fel  Többek közt imád-
koztak Ukrajna, Oroszország és Európa békéjéért, hogy hallgassa-
nak el a fegyverek, s hogy a szeretet váltsa fel a gyűlöletet  Fohász 
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hangzott el azokért, akik szexuális vagy hatalmi visszaélés ál-
dozatai lettek, a menekülőkért, az otthon és biztonság nélkül 
élőkért, az összes elhagyott gyermekért, mindazokért, akiket 
a hitükért üldöznek; a vírus miatt karanténban lévő embe-
rekért és a betegekért, s hogy az emberiség összefogással és 
szolidaritással megtalálja a járvány legyőzésének módját, va-
lamint hogy az Úr megtanítson mindannyiunkat az Ő akarata 
szerint élni a teremtett világgal, és építse bennünk és közöttünk 
a közösséget a te szeretetedben  A szertartás a zárókönyörgések 
után Cirill főapát úr és Balog Zoltán püspök közös áldásával 
ért véget 

Várszegi Asztrik püspöknek a Világvallások Fóruma ítélte oda 
a Kurt Schubert-emlékdíjat  Március 3-án az ausztriai Kis-
martonban vehette át a rangos elismerést az ökumenizmus, 
az európai béke és szabadság előmozdításáért végzett fárad-
hatatlan szolgálatáért a pannonhalmi bencés közösséget évti-
zedeken át vezető emeritus főapát  A 2007-ben elhunyt Kurt 
Schubert emlékére alapított díjjal a vallásközi párbeszéd terén 
végzett tudományos és társadalmi aktivitást méltatják  A ma-
gyar rendszerváltást követően az államhatalomtól független 
egyházat igyekezett építeni, nyitottabbá, dinamikusabbá pró-
bálta formálni az egyházi intézményeket  Pannonhalmának 
is „új ragyogást” hozott főapáti szolgálata: egyszerre járult 
hozzá a szerzetesi közösség szellemi, kulturális és gazdasági 
értékeinek megőrzéséhez és megújításához  Kiemelték érde-
meit a magyarországi keresztény–zsidó párbeszéd előmoz-
dításában, de a kereszténységen belüli, ökumenikus dialó-
gus kapcsán is jelentős mérföldköveket kapcsolnak össze a 
nevével  Nem feledkezik meg a méltatás a migrációs krízis 
kapcsán megfogalmazott uszító hangvételű üzenetek elleni 
felszólalásról és a valóban rászoruló menekültek méltó befo-
gadása melletti kiállásról sem  Az átadási ünnepségen részt 
vett Alois Schwarz püspök, Hortobágyi Cirill pannonhalmi 
főapát és Ägidius Zsifkovics kismartoni püspök 

Március 4-én, pénteken délelőtt a Díszteremben A kommunis-
ta diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából Újrakez-
dés – Rendszerváltás címmel a Fortepan internetes fotóalbum 
kurátorai, Tamási Miklós és Virágvölgyi István tartott ve-
títéssel egybekötött előadást  Este pedig Soós Viktor Attila 
történész (a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja) tartott elő-
adást Egyházüldözés Magyarországon 1945–1990 között címmel  
A következő kérdésekről beszélt: Mit jelentett a gyakorlatban 
az egyházüldözés? Volt-e különbség a Rákosi-, majd a Kádár-
korszak egyházpolitikája között? Kik és hogyan léptek fel az 
egyház ellen? Az előadásban megismerhettük, hogy milyen 
helyzetben volt a katolikus egyház ebben az időszakban  Kik 
azok az áldozatok, hősök, akikre akár ma is gondolhattunk?
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Ugyanezen a napon a gimnáziumi Galériában Ásztai Csaba kép-
zőművész kiállítása nyílt meg Lát-lelet címmel  A kiállítást 
Nógrádi Gábor író nyitotta meg 

A megújulás kíséri végig a Főapátság idei zenei programjait. A 
március 4-én induló Nagyböjti koncertsorozat első hang-
versenyén a bazilikában Bach szólóhegedűre írt darabjai szó-
laltak meg a barokk hegedű egyik mestere, Midori Seiler 
előadásában  Erdődy Orsolya szerint a művésznő pályafutása 
során mindig megmutatta, hogy újra tudja értelmezni a hegedűjá-
tékot, és hogy korántsem kell „unalmas hegedülésre” számítaniuk a 
koncertlátogatóknak. Nemcsak virtuozitása miatt, hanem előadás- 
és gondolkodásmódja miatt is, mindig tud valami újat mutatni  
Bach művei nagyon jól illeszkedtek az ezeréves falakhoz, a 
nagyböjthöz és a választott szólóhangszerhez is 

Hirka Antal
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Szűcs Kinga – az Evangélikus Hittudományi Egyetem Vallás- és Társadalom-
tudomány Tanszékének adjunktusa  Az ELTE magyar–német szakán, majd 
a CEU posztgraduális történelem mesterképzésén szerzett diplomát  Az 
Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus mesterszakán 2014-ben vég-
zett, szociáletika szakirányon  2021-ben doktorált, az Ararát Teremtésvédel-
mi Munkacsoport tagja, illetve az ECEN (European Christian Environmental 
Network) kommunikációs felelőse 

Tóth Péter – okleveles gépészmérnök  1979-ben végzett a BME Gépészmérnöki 
Karán, s ugyanitt, a Hő- és Rendszertechnikai Tanszéken doktorált 1986-ban 
a passzív napenergia-hasznosítás szimulációs számítása témakörben  1991-
ben megalapította a Pentaplan Kft-t, amelynek azóta is tulajdonosa  A Kft  
ipari épületek, középületek, technológiai berendezések tervezésével, illetve 
fővállalkozóként kivitelezésükkel foglalkozik 

Néhány szerzőnkről (folytatás)


