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„Imádkozz és dolgozz!” – ez a tömö-
ren megfogalmazott alapelv vezérli
több mint  ezer éve a mindennapi éle-
tet a pannonhalmi bencéseknél is. Az
imádság: a lelki-szellemi felkészülés
része, az igaz élethez vezetõ út; az
emberek közti szeretetre épülõ kap-
csolatokban pedig azonosulás kere-
sés a krisztusi legfõbb tanítás máso-
dik felével. A munka a Benedek-rend
mûködésének kezdeti idõszakában
kétkezi munkavégzést jelentett
fõként. Mára az egyházközségi szol-
gálatokon és a szerzetesrend napi
fenntartására irányuló közvetlen tevé-
kenységen kívül az oktatás, a szociá-
lis munka, az idegenforgalom, a
könyvkiadás, a különféle kutatások
végzése, vallás- és kultúratörténeti
múzeumi foglalatosságok az egyik ol-
dalon, másrészt az erdõgazdálkodás
(arborétum-gondozás), szõlészet-
borászat, gyógynövénytermesztés és
-forgalmazás, vagyongazdálkodás teljesíti
ki a rend pannonhalmi tagjainak munkás
életét. A világörökséghez tartozó kies Szt.
Márton hegyen, és a róla ezer évig (Gyõr)
Szentmártonnak nevezett falut – újabban
immár Pannonhalma várost – lelki és köz-
igazgatási egységbe is foglaló hármas ha-
lom környéki térségben. ( Ahová e sorok
írója – az édesanyja életébõl a magasztos
nevelést megismerve – azonos érzések-
kel tér vissza most, mint a háborút
követõen az édesanya a szüleihez, a hadi
sérültek külhoni ápolása után, nem mér-
legelve a gondtalanabb nyugati élet esé-
lye és az idõs szülõk itthoni gondozása
között).

A bencés fõapátság területén látta ven-

dégül szeptemberben a Gyõr-Moson-
Sopron megyei Magánerdõ Gazdálkodási
és Környezetvédõ Helyi Csoport – éves
szakmai napján – az érdeklõdõ szakem-
bereket, a családtagokat, és a meghívotta-
kat. A Kosaras-dombi üdvözlések után,
az új fogadó épület funkcióját megismer-
ve, rövid sétával jutottunk a bencés gim-
názium Teleki-termébe, ahol Hortobágyi
T. Cirill perjel atya rövidfilm-vetítéssel és
a hozzá fûzött magyarázatokkal mutatta
be a szerzetesi élet fõ színteréül szolgáló
– részben ezer éve lerakott alapokon álló
– mai épületegyüttest, és közvetlen ter-
mészeti környezetét. Különösen tanulsá-
gos volt a fõapátság fenntartását, a törvé-
nyes  és  valláserkölcsi mércén mérve

becsületes(!) gazdálkodását elemzõ,
értékelõ – a színes elõadás révén néha
mosolyt is fakasztó –, összességében

mégis igen komoly és változatos
helyzetek, illetve a szervezõmunka
bemutatása.

Átsétálva a bazilikába, „Európa
keresztény gyökerei: a Magyaror-
szágnak királyi koronát küldõ II.
Szilveszter pápa” címmel tartotta
meg elõadását Bolla Sándor, a H. Cs.
titkára. A független keresztény ma-
gyar állam egy évezreddel ezelõtti
megalapításakor I. István király sze-
mélyében ugyanolyan kiemelkedõ
képességû vezetõje volt országunk-
nak, mint amilyen rendkívüli tálen-
tumú személyiség volt a korabeli la-
tin liturgiájú nyugati egyházrész élén
a hazánknak koronázási jelvényeket
küldõ II. Szilveszter pápa. Kettejük
törekvéseinek tökéletes összhangja
jelölte ki Magyarország erdélyi része
keleti-délkeleti határhegyein a Nyu-
gat, vagyis a szellemi Európa hatá-
rait, ezredéves maradandósággal. A

Pannonhalma által is mindenkor képvi-
selt hit, lelkület és szellemiség elõtt tisz-
telegve, Egyesületünk nevében Ormos
Balázs fõtitkár vezetésével helyeztünk el
koszorút a bazilikában.

E magasztos helyen szívmelengetõ
és tanulságos esemény következett. Az
Erdészbecsület Tanszék  bazilikai ka-
tedráján, majd a kerengõ díszkertjében
Riedl Gyula vasdiplomás erdõmérnök,
a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyv-
tár vezetõje mondta el élete történetét,
az azt megalapozó, meghatározó ke-
resztény szellemiség, a tanulmányok, a
családi és a munkatársi kapcsolatok, az
események tükrében. Így  ismerhettük
meg köztiszteletnek örvendõ 90 éves
kollégánk lelki-szellemi értékrendjét,
cselekedeteinek vezérelveit. Tapsun-
kat, mint a szeretet és tisztelet hangját,
visszhangozták a történelmi falak.

A napóra a program ütemére is figyel-
meztetett. A résztvevõk egyik csoportja
Illés Péter erdõmérnök, ÁESz-osztály-
vezetõ elõadását hallgathatta, a honi
magánerdõ gazdálkodók mezõgazdasági
területeinek erdõsítésérõl, immár az EU-
ban, az aznap hatályossá vált rendelet
fõbb szakmai mellékleteivel is megismer-
kedve. Mások a Pannonhalmi TK részé-
nek, az arborétumnak a megtekintését
választhatták a perjel atya vezetésével,
történeti, geológiai és biológiai bemuta-
tással, rövid sétával. Õk azután innen dr.
Rékási József gimn. tanár elõadására
igyekeztek, aki a természet szeretetére
nevelésrõl általában, és a nevelés egyik

Ora et labora!
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eszközeként: a diákok rendszeres ma-
dármegfigyelési szakköri munkája be-
mutatásával  adott képet. Néhány kérdés
és válasz a világi és az egyházi oktatás-
nevelés módszereit vetette össze. 

A közös ebéd utánra is – a H. Cs. tarta-
lom és idõpont kiválasztó elõkészítése
alapján – két színvonalas programot szer-
veztek a vendéglátók. A munkával kezd-
ve: a közgazdasági diplomája megszerzé-
se elõtt álló perjel atya „A Fõapátság gaz-
dálkodása” címmel részletes ismertetést
adott a múltban és a jelenleg folyó gazdál-
kodás elveirõl, elemeirõl (kiegészítve a
reggeli filmvetítésen megismerteket), a
gazdasági eredmény felhasználásáról,
visszaforgatásáról. Bemutatta az újabb
tervek egy része (gyógynövény-likõr,
-párlat, szõlõtelepítés, pincészet ) megva-
lósításának eredményeit, gondjait. A rövid
múzeumi és könyvtári sétát követõen az
új pincészet modern komplexuma „nyelte
el” a résztvevõket. A ma legkorszerûbb
technológia bemutatása után ki lépcsõn,
ki liften jutott le  a pince legalsó, legizgal-
masabb szintjére: az érlelõ hordók és a
palackozó közelébe. Az új évezred elsõ
fehér boraiból itt a látogatók „nyelték el” a
kóstolót, és nem csak az ismertetõ szavak
di-cséretétõl csábítva. A zenemûvészetet
választók pedig a bazilikában Áment F.
Lukács orgonamûvész koncertjét hallgat-
hatták, õk fülön át  juthattak felejthetetlen
élménycsemegékhez. 

Kora este a résztvevõk – közöttük dr.
Kondor Antal kollégánk, a napokban
gyémántdiplomáját  átvevõ soproni kö-
zépiskolai ny. erdõmérnök-tanár – rövid
beszámolót hallgattak meg a Teleki-te-
remben: az OEE technikus alelnöke – je-
len sorok szerzõje –  az egyesületi tag
technikusok és az egyesület kapcsolatát
elemezte. Az erdésztechnikusok – az öt-
ven éve végzett legelsõk óta folyamato-

san egyesületi taggá válók – az egyesület
tagságának ma a meghatározó arányát je-
lentik. Aktív munkálkodásuk a szakosz-

tályokban szervezõdik, ám sokan csak
eseti résztvevõi elõre nem is ismert(etett)
H. Cs.-programoknak. A sajátos szakmai

szinteken dolgozó más-más felkészültsé-
gû, mentalitású, változatos igényû techni-
kusok szakismereteit valóban elsõsorban
a H. Cs.-ok, szakosztályok munkájába
kapcsolódásuk által lehet formálni. A
pannonhalmi napot szervezõ, vendéglátó
H. Cs. jellegzetessége nemcsak az, hogy
mind az alapító, mind az utóbb belépõ
tagjainak 2/3-a~3/4-e erdésztechnikus,
hanem hogy minden programjukat ön-
maguk határozzák meg: mivel magáner-
dészek, nincs mögöttük „háttér”-erdõgaz-
daság vagy -szervezet, ezért közel másfél
évtizede saját költségükre szerveznek
mindent, (ami egyébként az EU-ban is ál-
talános). Továbbá: valamennyi rendezvé-
nyükre vendégként meghívják a Soproni
Erdészeti Technikum egykori, legendás
tanári karának erdész szakember tagjait,
így most is velünk volt az említett Kondor
tanár úron kívül dr. Firbás Oszkár ny.
erdõmérnök-tanár úr  is.

Az országban az elmúlt 15 év gazdasá-
gi, szakmai szervezõdései sajátosan ala-
kították a technikusok munkale-
hetõségeit: állami rt.-ok, magánvállalko-
zások erdészei, integrátorok erdészei,
szakirányítók, vállalkozók stb., és sajnos
pályaelhagyók, illetve munkanélküliek is
vannak. Az egyesület technikusokkal
kapcsolatos állásfoglalása része a prog-
ramjának. A hozzászólásokban néhá-
nyan kitértek a többeket érintõ erdész-
versenyek, -találkozók szükségességére,
illetve az egyesületi, szakmai elismerések
kapcsán folyt közelmúltbeli vitákra is.

A mozgalmas rendezvény a vesperás
utáni vacsorával, baráti találkozóval
fejezõdött be. A jövõ évi találkozást re-
mélve, itt is köszönet illeti a szervezõ
helyi csoportot és a fáradhatatlan apát-
sági vendéglátókat. 

Apatóczky István
A rendezvényt rögzítõ cd és az elõadás

Bolla Sándornál megrendelhetõ.


