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A főapátság védőszentjének ünnepéhez közeledve november 
5–11  között tartottuk a Szent Márton-hetet, amelynek temati-
kája idén az autizmus volt  Diákjaink számos program közül 
válogathattak: előadások (dr. Pászthy Bea egyetemi docens: 
Autizmus generáció), filmek (Nevem Sam), kiállítások, intéz-
ménylátogatások, kerekasztal-beszélgetések (autista gyer-
meket nevelő családok részvételével), fotókiállítás és koncert 
(Nem adom fel)  1994-óta minden évben egy hétre megválto-
zik körülöttünk minden, s megtapasztalhatjuk az igazi se-
gítségnyújtás nehézségeit és örömeit  A programok között 
Daniss-Bodó Eszter fotóiból nyílt kiállítás a Galériában, amit 
Kroneisz Orsolya nyitott meg  Diákjaink egy csoportja fel-
kereshette a Mindszentpusztán működő Autista Otthont  Meg-
ismerkedhettek az ott élő és kézműveskedéssel foglalkozó 
emberekkel  Diákjaink vitték el a pannonhalmi óvodának a 
héten összegyűjtött pénzt (1,3 millió forintot), amelyből au-
tistákat segítő foglalkoztató játékokat és eszközöket tudtak 
vásárolni 

Franz Jung würzburgi megyéspüspök volt a szentmise 
főcelebránsa Szent Márton ünnepén a bazilikában  Őt és a je-
lenlévőket Cirill főapát úr köszöntötte  Közösen ünnepelt a 
bencés szerzetesközösség a vendégekkel, tanárainkkal, mun-
katársainkkal és diákjainkkal  Franz Jung homíliájában fel-
idézte, hogy amikor Márton meghalt, két város, Tours és Poi-
tiers lakossága is ragaszkodott hozzá, hogy náluk temethessék 
el a püspököt  Kié Szent Márton? – kérdezte a főcelebráns  – El-
sősorban Istené – hangsúlyozta, hozzátéve, nem az a fontos, 
hogy kié Márton, hanem az, hogy ki Mártoné  Szerinte azok 
tartoznak Szent Mártonhoz, akik küzdenek a szegényekért, és képe-
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sek a világot a szegények szemével nézni. Az is Mártoné, aki meg-
retten a félbe vágott katonaköpeny láttán. A fél köpeny ugyanis arra 
emlékeztet, hogy a világ még mindig kettéoszlik: olyanokra, akiknek 
van, és olyanokra, akiknek nincs. Harmadrészt pedig az Mártoné, 
aki nem ismer határokat az irgalmasságban  Elmondta, hogy Már-
ton nem nemzeti szent, hiszen ő népeket köt össze egymással  Ne a 
halott, hanem az élő Márton legyen a miénk! – buzdított a würz-
burgi püspök  Csak az élő, az Istennél élő Szent Márton fogja meg-
változtatni az életünket. Az élő Márton fénye világított az emberek 
előtt, akik látták jó cselekedeteit és magasztalták a mennyei Atyát. 
Az élő Mártonnak kell birtokba vennie a mi szívünket is 

Szent Márton ünnepnapján este, bensőséges találkozó keretében 
leplezte le Cirill főapát úr elődje, Asztrik főapát úr képmá-
sát a monostor azon folyosóján, ahol Pannonhalma korábbi 
főapátjainak portréi is láthatók  A kép rendhagyóan nem olaj-
festmény, hanem fotó  A fotó – a maga varázslatos szépségében – 
mindig egy konkrét egyedet, egy konkrét embert mutat az adott pil-
lanatban – mondta beszédében Cirill főapát úr  – Persze lehet, 
hogy egy kicsit beállított módon, de mégis úgy, ahogy van, őt magát, 
a maga természetességében örökíti meg. Így valamiképp az, akit a 
fotó ábrázol, ott a papíron mindig élő marad  A portrét Lábady 
István fotográfus készítette  

A Pannonhalmi Főapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra és a 
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok 2001-ben Szent Márton Díjat 
alapított, amelyet minden évben annak a személynek adnak 
át, aki a megelőző időszakban a legtöbbet tette Pannónia kul-
turális életéért  A Szent Márton-bazilikában tartott díjátadó 
ünnepségen Cirill főapát úr köszöntőjében felidézte, hogy 
Szent Márton amikor kellett, katona volt, amikor kellett, püspök, 
de sohasem lépett ki a neki rendelt élethelyzetből, és sohasem kö-
tött kompromisszumot, mindig megmaradt az igazságérzete. Pél-
da számunkra 1700 év távlatából is  A köszöntés után a Buda-
pest Saxophone Quartet adott hangversenyt (Vivaldi, Bach 
és Handel műveiből), Kertesi Ingrid közreműködésével  A 
koncert után Michael August Blume apostoli nuncius ün-
nepi beszédében emlékeztetett rá, hogy Szent Mártont, egyi-
ke azon magyaroknak, kiknek kisugárzása jóval meghaladta az or-
szágot, az egész világon tisztelik. Ez a tisztelet építi Isten iránti 
szeretetünket és a vele való kapcsolatunkat. Isten csodás dolgokat 
tett életében, s apró csodákat szeretne tenni a mi életünkben is. A 
mai ünnep arra hív minket, hogy igyekezzünk még jobban belépni 
Krisztus és az ő szentjeinek misztériumába imádsággal és csenddel. 
Ebből fakad majd az a tapasztalat, amely képes átalakítani a jelent 
és a jövőt. Minden jelenlévőnek örömteli megújulást kívánok a ke-
resztény testvériségben. A megújulás abból az örömből fakad, hogy 
figyelünk a föld kicsinyjeire, igyekszünk közel lenni hozzájuk. Ezek 
a kicsinyek nincsenek messze tőlünk. A föld kicsinyjei jelen vannak 
körülöttünk. Csak el kell kezdenünk közeledni hozzájuk  Az idén 
a Szent Márton Díjat a Szent Egyed Közösség kapta  A kö-
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zösség életének két alapvető pillére a szegények szolgálata és 
a közös imádság (Budapesten, Pécsett, Monoron és Győrött)  
Szükség van egy harmadik pillérre is, ez pedig maga a közös-
ség, és az azok tagjait összekötő testvéri szeretet, barátság  
De tulajdonképpen a szegényekkel is ez a barátság köti ösz-
sze a közösséget  A Szent Egyed Közösség tevékenységét a 
többi szociális segítő szervezettől az különbözteti meg, hogy 
valamennyi tevékenységükben törekszenek arra, hogy a kita-
szítottak, szegények minden pillanatban érezhessék a keresz-
tény értékrend és gondoskodás jeleit  Az ünnepség az újbor 
megáldásával és állófogadással fejeződött be 

A gimnázium Galériájában 15-én nyílt meg Boda Balázs 
paloznaki képzőművész Jelbeszéd című kiállítása  A kiállítást 
Szalay Ágnes művészettörténész nyitotta meg: Ahogy a kiál-
lításon érzékelhetjük, Boda Balázs személyes mitológiát teremtett. 
Egyes vásznain, farostlemezein sokszor azt a szentséget ragadja 
meg, amellyel a spiritualitás világába vezet minket. A szent és pro-
fán határán egy önálló világot alakított ki, a Triptichonnal, az őske-
resztény szimbólumokkal vagy akár a többször is feltűnő háromszög 
– hármasság motívummal  

A Pannonhalmi Területi Apátsághoz tartozó plébániák hívei 
idén Bakonybélben rendezték meg a hagyományos Szent Er-
zsébet-ünnepet 19-én, ahol közös szentmise és agapé alkal-
mával a Karitász céljaira gyűjtést is tartottak 

Az Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Államtitkár, Steiner 
Attila (volt diákunk) 21-én az Asztrik-teremben tartott nyílt 
jogszakkört a Magyarország ellen indított 7  cikkely szerinti 
eljárásról  Ebben a kérdésben Magyarországot Steiner Attila 
államtitkár úr képviseli a különböző egyeztetéseken, meg-
hallgatásokon 

Másnap a gimnázium Dísztermében Ürge-Vorsatz Diána klí-
makutató tartott előadást Éghajlatváltozás: vége a világnak vagy 
divatos pánik? Tények és tévhitek tudományos szemmel címmel  
Az előadó az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület 
(IPCC) kibocsátásmérséklésekkel foglalkozó munkacsoport-
jának alelnöke, a Közép-európai Egyetem (CEU) tanára, a 
2007-es megosztott Nobel-békedíj egyik nyertese 

Cirill főapát úr és bencés közösségünk idén is meghívta vállal-
kozó kedvű 12  évfolyamos diákjainkat, hogy a monostorban 
a szerzetes-közösséggel együtt töltsenek egy hétvégét  No-
vember végén és december elején részt vettek a közös imád-
ságokon, étkezéseken, beszélgetéseken, ahol is sokféle mó-
don találkozhattak az atyákkal és testvérekkel 

Advent első vasárnapja előtti szombaton, 30-án a monostor ka-
puja előtti feszületnél gyújtottuk meg az első adventi gyer-
tyát, Cirill főapát úr elmélkedése után a bazilikában vettünk 
részt közösen a Vesperáson  A diákok számára ennek a ké-
születi időnek az egyik legfontosabb eleme az adventi va-
sárnap estéken tartott gyertyagyújtás, amely aztán majdnem 
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minden pannonhalmi diák meghatározó élményévé válik  A 
gyertyagyújtáskor énekelt zsoltárok Isten dicséretére indíta-
nak, az izaiási prófécia a várakozás lelkületébe kapcsol be, az 
elmélkedés pedig a várakozás aktuális vonatkozásaira hívja 
fel a figyelmet  

Juhász-Laczik Albin atya, a gimnázium igazgatója és az álta-
la vezetett pannonhalmi gyermekvédelmi program Justitia 
Regnorum Fundamentum Díjat kapott, amelyet december 
9-én adtak át a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Ál-
lamtudományi Karának Szent II  János Pál pápa termében 

A gimnázium Dísztermében 13-án Mikusi Balázs zenetörténész 
tartott előadást Tudás vagy szerencse? Egy Mozart-kézirat cím-
mel – megosztva a hallgatósággal a megtalálás élményét.

Ugyancsak a gimnázium Dísztermében a Baracskai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjai betlehemes elő-
adást tartottak a bencés gimnázium diákjainak  A karácsony 
közeledtével ezzel is könnyíteni tudják a börtönrabok számá-
ra a hiányt, amit ilyenkor éreznek a családjuktól távol  Cirill 
főapát úr évek óta támogatja a börtönrabokat, rendszeresen 
részt vesz a fogvatartottak lelki gondozásában, és misét is tart 
Baracskán  Dr. Kiszely Pál dandártábornok, az intézet pa-
rancsnoka mutatta be az intézményt, majd Szénási Jonathan 
Sándor börtönlelkész mondta el karácsonyváró gondolatait 

Kézműves mesterek segítségével ajándékkészítéssel és a Díszte-
remben a karácsonyváró közös énekléssel készültek diákja-
ink a karácsony ünnepére 

Karácsony-másnapján (26-án) a bazilikában Kiss Zsolt orgona-
művész adott hangversenyt (a nagy érdeklődésre való tekin-
tettel két időpontban is) 

Szent János napján (27-én) a bazilikában ige-liturgia keretében 
áldotta meg Cirill főapát úr a környékbeli borászok borait, 
akik Isten áldását kérték munkájuk gyümölcsére  Az áldást 
az újborok kóstolása és közös beszélgetés követte a gimnázi-
um ebédlőjében 

Az esztendő utolsó estéjén Vesperás keretében adtunk hálát az 
elmúlt időszak ajándékaiért  Ezen már részt vettek azok, akik 
jelentkeztek a „csendes szilveszterre”  Ők – az előző évekhez 
hasonlóan – olyan 18–35 éves fiatalok voltak, akik az év utol-
só napjait csendben és imádságban akarták eltölteni, de a fia-
talos társaságot is értékelik 

A bencés szerzetesközösség január első napjaiban (2-től 5-ig) tar-
totta éves lelkigyakorlatát Mustó Péter és Lukács János jezsu-
ita atyák irányításával  Ezt követően vízkereszt napján (6-án) 
iskolánk közösen vett részt az ünnepi liturgián 

Az életének 81  évében elhunyt Marton József plébános atya, 
egykori tanár temetésén, 10-én bencés szerzetestársai, pap-
testvérei, tanítványai és hívei vettek részt a bazilikában  A 
szentmisét követően a Boldogasszony-kápolna kriptájában 
helyezték örök nyugalomra  Asztrik em  főapát úr búcsúzott 



rendtársától, aki ugyancsak Sopronból került Pannonhalmá-
ra: Imádkozunk és könyörgünk, hogy Ő, akinek szeretetéről a hívek-
nek, különösen is a betegeknek, haldoklóknak olyan nagy szeretettel, 
gyöngédséggel és együttérzéssel beszéltél, vegyen körül téged ezzel 
az elfogadó, magához ölelő szeretettel. Kérünk, fogadd el József test-
vérünk életét és halálát, mint egy mély hittel átélt élet áldozatát. 
Karácsony és vízkereszt fényei járják át az ő és a mi szívünket is!

A gimnázium Dísztermében 10-én Gelencsér Gábor filmtörté-
nész beszélgetett Nagy Zoltán fiatal filmrendezővel, akinek 
Szép csendben című filmjét (ami a Filmalap Inkubátor Prog-
ramjában készült) 8-án, szerdán vetítettük le  A beszélgetésen 
részt vett a film operatőre, Gulyás Nándor és gyártásvezetője, 
Hegyi Nóra is  

A gimnázium Galériájában 17-én nyílt meg Kárpáti Tamás Ki-
váló Művész-díjas képzőművész Benedictus című kiállítása  A 
tárlatot Szigethy Gábor nyitotta meg átélt élményei segítsé-
gével 

Ugyanezen a napon este a Díszteremben Kővágó Pál pszicholó-
gus tartott előadást A kollektív áldozattudat szociálpszichológiája 
címmel, ahol azt mutatta be, milyen módon járul hozzá ver-
sengéshez, konfliktusokhoz, csoportközi agresszióhoz, hábo-
rúkhoz, más esetekben pedig a konfliktusok elcsendesítésé-
hez vagy a teljes megbékéléshez a kollektív áldozattudat 

Szent Vince napjához kapcsolódóan az Apátsági Pincészet és a 
főapátság kisebb csapata első ízben 2009-ben vágott neki an-
nak a túrának, amelyen a résztvevők az újratelepített apátsági 
szőlőültetvények érintésével a Szent János napján megáldott 
St  Martinus újborral hintik meg a bencés tőkéket egy újabb 
kiváló évjárat reményében  A főbejárata előtti kereszttől in-
dult a tizennyolc fős társaság Gérecz Imre magiszter atya ve-
zetésével, akik azért járták végig az apátsági dűlőket, hogy a 
jó termésért imádkozzanak 

Gimnáziumunk testnevelő tanára, Török Loránd, atlétáink edző-
je elismerő oklevelet kapott a Magyar Diákport Szövetségtől 
mint az elmúlt évek Diákolimpiáin Győr-Moson-Sopron me-
gye legeredményesebb testnevelője  A tanár úr később meg-
kapta a MOL Mester-M Díjat is 

Ebben az évben nem mi hívtunk meg vendéglelkészt azon a hé-
ten, amikor országosan imádkozunk a Krisztus-hívők egy-
ségéért, hanem elfogadtuk Szakács Gergelynek, a pápai re-
formátus gyülekezet lelkészének a meghívását, és ott vettünk 
részt 23-án Cirill főapát úr vezetésével vendégekként a város 
különböző keresztény felekezetű lelkészeivel/papjaival és hí-
veivel együtt a közös Ige-hirdetésen és imádságon  Ezt köve-
tően a gyülekezeti teremben közös agapé/vendéglátás után 
Szakács Gergely tiszteletes bemutatta gyülekezetüket, majd 
kérdésekre válaszolva beszéltünk közös gondjainkról, örö-
meinkről 
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Február elején került sor a 10  osztályosok egyhetes Művészeti 
kurzusára: a fotókurzust Philippe Brame, a színjátszókurzust 
Sophie-Marie Bouts, a filmkurzust pedig Hartyándi Mátyás 
és Halla Gábor vezette  A kurzus zárásaként a héten készült 
fotók megtekintése után a kurzuson részt vevő diákok Albert 
Camus Ostromállapot című színdarabjának néhány részletét 
adták elő  A legszebb fotókból kiállítás is nyílt az új Galériá-
ban, az elkészült kisfilmeket a két osztály filmesei együtt mu-
tatták be a Díszteremben 

A budai Pasaréti Páduai Szent Antal Templom színjátszókörének 
előadásában A 12 dühös ember című felolvasó-színházi elő-
adást tekinthették meg diákjaink 7-én a Díszteremben  A da-
rab az azonos című film alapján készült adaptáció 

A Pannonhalmi Bencés Alumni 8-án Budapesten a Groupama 
Arénában rendezte meg a XIV  Bencés Bált az egykori bencés 
diákok és családjaik részére  A bál jótékonysági célja a halmo-
zottan hátrányos helyzetű tanulóink támogatása  Fővédnöke 
Cirill főapát úr, háziasszonya Novodomszky Éva, konferan-
sziéja pedig Gundel Takács Gábor volt; a gimnázium Big 
Bandjét Kiss Zsolt tanár úr vezette 

Pintér Ambrus atya, iskolánk egykori igazgatója, jelenlegi tanára 
9-én érte el a 80  születésnapját  Vele együtt a bazilikában a 
vasárnapi Vesperásban adtunk hálát az elmúlt évtizedekért 

A pannonhalmi bencés közösségben Richard Yeo, az Angol Ben-
cés Kongregáció prézes-apátja, valamint Martin Werlen, a 
svájci Einsiedeln bencés apátságának emeritus apátja tartott 
kánoni vizitációt február 10-től 17-ig  A négyévente megtar-
tott kánoni vizitációk célja a középkori kezdetektől fogva az, 
hogy a szerzetesközösségek testvéri segítséget nyújtsanak 
egymásnak a külső megfigyelő szem és meghallgatás révén 

A gimnázium Asztrik-termében Tóth Ádám (iskolánk 1984-ben 
érettségizett diákja), a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 
elnöke 14-én A közhitelesség története címmel tartott előadást  
Ki a közjegyző és mi a feladata? Mi a hiteles és mi a közhiteles a jog-
ban? Mi köze van Szent Márton hegyének a közhitelességhez? Az 
előadás történeti szempontok figyelembevételével nyújtott 
segítséget a fenti kérdések megértéséhez, egyben igyekezett 
választ adni a digitalizáció várható kihívásaira is  Tóth Ádám 
az előadás előtt jogszakkört, másnap rendhagyó történelem-
órát is tartott 

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium nagy eseményre készül a 80 
éves jubileumi év alkalmából  Minden eddigi, 1939 óta indí-
tott évfolyamból véletlenszerűen választottunk ki valakit az 
adatbázisunk alapján, hogy lefényképezzük  Egyeztetések 
után 15-én a minden évfolyamból ideérkezett öregdiákjaink-
kal találkozhattunk  A fotózásra portrékészítésben tapasztalt 
fotográfusokat kértünk fel  Az elkészült képekből álló kiállí-
tást az idei Bencés Diáknapon ünnepélyes keretek közt nyit-
juk meg 



A végzős diákok által alapított pártok felvonulásával megkez-
dődött az idei gimnáziumi farsang  Négy csapat versengett a 
győzelemért – és az egynapos hatalomért 

Hirka Antal
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Néhány szerzőnkről

Györffy Miklós – az ELTE Bölcsészettudományi Karának professor 
emeritusa; szakterülete a 20  századi magyar és német próza, vala-
mint a filmtörténet; idevágó esszék, tanulmányok, valamint tucat-
nyi könyv szerzője; a kortárs magyar próza kritikusa; továbbá kb  60 
kötetnyi német nyelvű szépirodalmi mű és esszé műfordítója; József 
Attila-díjas 

Kovács Ágnes – alapszakos szakdolgozatát az ELTE BTK-n Schmal Ká-
roly művészetéről írta, majd ugyanitt a Filmtudomány mestersza-
kon a magyar színes filmmel kezdett el foglalkozni  OTDK és mes-
teris szakdolgozatában ezt vizsgálta, s ezzel a témával vették fel a 
Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolájába, ahol jelen-
leg első éves hallgató  Írásai, interjúi a Filmvilágban jelentek meg 

Lengyel András – irodalomtörténész, nyugalmazott múzeumi főtaná-
csos  Déry-, Tömörkény- és Komlós Aladár-díjas  Szegeden él  A 
JATE Központi Könyvtára, majd – harminc évig – a Móra Ferenc 
Múzeum munkatársa, utóbbinak hosszabb ideig tudományos titká-
ra volt  Tanított az egyetemen is  Cikkei főleg a 20  századi magyar 
irodalom gondolkodástörténetének köréből születtek  Legutóbbi 
könyvei: Tömörkény-tanulmányok (Tiszatáj Könyvek, Szeged, 2019); 
Ignotus Hugó-tanulmányok (Múlt és Jövő Kiadó, Budapest, 2020) 

Martos Levente Balázs – szombathelyi egyházmegyés pap  A Győri 
Hittudományi Főiskola és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem taná-
ra, ahol biblikus tárgyakat oktat  2014 óta a Pápai Biblikus Bizottság 
tagja  2019-től a budapesti Központi Papnevelő Intézet rektora 

Miklósvölgyi Zsolt – szerkesztő, kritikus  A Technologie und das 
Unheimliche és a Melting Books kiadványsorozatok alapító szerkesz-
tője, a Café Bábel folyóirat szerkesztője, az OFF Biennálé Budapest 
2020 Hungarofuturista projektjének kurátora 

Saly Noémi – művelődéstörténész, a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum volt munkatársa  Fő kutatási területe Bu-
dapest és a kávéházak története, de foglalkozik szakácskönyvekkel, 
gasztronómiatörténettel is  Mindezekről eddig 16 könyve és több tu-
cat cikke, tanulmánya jelent meg  Dokumentumfilmekben is közre-
működött  Fordítóként Mircea Eliade, Marcel Mauss, Claude Lévi-
Strauss művei és több filozófiatörténeti munka került ki a keze alól  
A múzeumban számos kiállítás kurátora volt, az utolsó, az egyik 
legsikeresebb, a Szerzetesek asztalánál tíz magyarországi és erdélyi 
helyszínen szerepelt 


