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Az visz előre minket, ha megtesszük, ami rajtunk múlik – az egyén 
felelősségét hangsúlyozta a globális problémák kezelésében 
ezzel a mondatával is Cirill főapát úr, aki az I. Győri Zöld 
Expón mint védnök és mint előadó vett részt október elején  
Hangsúlyozta, hogy lokálisan kell tenni közös otthonunkért  
A Föld olyan, mint egy szép anya, aki karjai közé zár minket. Most 
ez a rossz bánásmódban részesülő, kirabolt Föld panaszkodik, öko-
logikus megtérésre hív! Vállaljuk magunkra a közös otthon gondo-
zására irányuló elkötelezettség szépségét és felelősségét – idézte fel 
Ferenc pápa gondolatait  Előadásában figyelmeztetett, hogy 
az emberiség túllépte a föld eltartóképességét  Megemlítette, 
hogy az egyéni felelősségvállalás jegyében a főapátság egyik 
fontos célkitűzése a „zöld Pannonhalma” megvalósítása 

A gimnázium Dísztermében tartották a 19. Cultura Nostra tör-
ténelmi verseny ünnepélyes eredményhirdetését és a hoz-
zá kapcsolódó Trianon100 mini-konferenciát október 16-án  
Cirill főapát úr köszöntőjében kiemelte: A Főapátság kezdetei 
a Kárpát-medencei közös haza szervezésének a kezdetére nyúlnak 
vissza, így küldetésünknek látjuk a múlt alapján a jelen és a kö-
zös jövő erősítését, a személyes szálak fonogatását! Mi más lenne 
erre alkalmasabb, mint egy történelmi vetélkedő, ami szemléletet 
formál, és ezáltal a hazaszeretetnek és a nemzeti identitástudat-
nak nem szólamszerűen hangoztatja a jelentőségét, hanem a maga 
konkrétságában mélyíti el azt! Ezt követően Latorcai Csaba, az 
EMMI államtitkára, gimnáziumunk egykori diákja mondott 
ünnepi beszédet  A program részeként Ablonczy Balázs tör-
ténész Trianon másképp – Magyarország, 1918–1921, majd utá-
na Révész Tamás történész, a bíráló zsűri elnöke A katonákról 
másképp. A magyar haderő 1918–1919-ben című előadását hall-



gathatták meg a jelenlevők  A Rákóczi Szövetség és a Pannon-
halmi Főapátság által szervezett történelmi vetélkedő külde-
tése a magyar fiatalság összetartozás-tudatának megerősítése 
és a magyar történelem egy-egy fontos fejezetére vonatkozó 
ismeretek elmélyítése – emelte ki Hardi Titusz atya, a fő-
apátság oktatási főigazgatója, az esemény házigazdája  A jár-
ványhelyzet miatt nem csapatok, hanem egyéni versenyzők 
nevezhettek, és a Trianoni békediktátum társadalmi hatásait 
elemző dolgozatokkal jutottak a döntőbe  Idén Balló Levente 
csíkszeredai diák nyerte a vetélkedőt 

Közösségünk egyik dékániája, Dejcsics Konrád atya vezetésével 
21-én Pápára és Kőszegre kirándult  Pápán a református Öreg-
templomot néztük meg, aminek a karzatán egyháztörténeti, 
egyházművészeti és a református teológiát bemutató kiállí-
tást rendeztek  Kőszegen pedig a nemrég felújított, szállodá-
vá alakított rendházunkkal ismerkedtünk  A Benedict Hotel a 
Felsőfokú Tanulmányok Intézete professzorait, hallgatóit és 
kutatóit fogadja majd (a turisták mellett)  A 340 éves épület 
(a török hódoltság végén) először a jezsuitáknak, majd a fe-
renceseknek, a piaristáknak és 1950-ig a bencéseknek adott 
otthont 

Monostorunk és a bazilika védőszentjének ünnepét (november 
11-én) a járvány miatt idén csökkentett létszámmal ünnepel-
tük  Cirill főapát úr volt a főcelebráns, aki Szent Márton élet-
rajzíróját idézte: Megmutatta, hogy az őt követőknek megnyílik az 
ég, és nyilvánvalóan arra tanított, hogy hová kell követnünk, arra 
oktatott, hogy reményünket mibe vessük, lelkünket merre irányít-
suk  A homíliában többek között a következőket mondta: Az 
Úr minden embert üdvösségre hív, a boldogság és a béke az Isten 
által felkínált üdvösségen keresztül érhető el, Isten pedig elmegy 
a végsőkig. Arra vállalkozik, hogy a szeretete minden kor minden 
emberét elérje. Örömhírének hirdetéséhez bátor, kitartó embereket 
választ, akik a saját életükkel tanúskodnak róla… Az ideológiák ke-
reszttüzében a szív útjára kell lépnünk. Nekünk, szerzeteseknek pe-
dig a mostani helyzetben törekednünk kell az Istennel való elmélyült 
belső párbeszédre, a fegyelmezett életvitelre, s egyúttal pásztorol-
nunk kell azokat, akik a világ erőszakos küzdelmeiben megsérültek, 
vagy rezignáltak lettek. Feladatunk, hogy Krisztussal való közösség-
ben keressük a küldetésünket, és akkor nem fogunk csalódni 

A Szent Márton ünnepéhez kapcsolódó iskolai gyűjtés összegét 
(800 ezer forintot) egy tüdőtranszplantációra váró diákunk 
gyógyíttatására utaltuk  Sajben Solt Bendegúz idén tavasz-
szal érettségizett volna  November óta rosszabbodott az álla-
pota, január 22-én elhunyt, az érte felajánlott gyászmisére és a 
temetésére február 1-jén került sor itt Pannonhalmán  

A Pannonhalmi Főapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra és 
a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok attól a céltól vezérelve, hogy 
hozzájáruljon nemzeti örökségünk, kulturális értékeink, to-
vábbá a régióban megvalósított szociális elkötelezettség mi-
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nél jobb megismertetéséhez, 2000-ben díjat alapított  A Szent 
Márton-díjat az alapítók 2020-ban Somos László esperes-
plébános atyának, a Kaposvári Egyházmegye helynökének 
ítélték  A kaposfői plébánián, ahol az atya 1994 óta szolgál, 
a rászorulók helyzete cselekvésre ösztönözte, munkatársai-
val együtt a konkrét segítségadáson túl azon dolgozik, hogy a sze-
gény sorban élőknek is esélyük legyen egy emberibb életre, és ezáltal 
visszakapják önbecsülésüket  Idén „házhoz ment” a Szent Már-
ton-díj, rendhagyó és rendkívül szűk körű ünnepség kereté-
ben november 27-én a kaposvári püspöki hivatalban adták 
át az elismerést a díj alapítóinak képviselői  A plébános atya 
köszönő szavai vallomáserejűek voltak: Nem kell mást tenni, 
mint szeretettel jelen lenni a cigány emberek között, ők nyitottak az 
emberi kapcsolatokra és a hitre, csak irgalmas szívvel el kell menni 
hozzájuk, egyetlen házat sem szabad kihagyni. Csak a dolgomat tet-
tem, haszontalan szolga vagyok. Az Úristen egymásra bízott ben-
nünket. Azt várja tőlünk, hogy testvért lássunk minden emberben. 
Senki sem választhatta meg, hogy hová szülessen, egyedül csak Jé-
zus Krisztus. Ő pedig az istállót választotta. Amikor a cigányokhoz 
megyek, Jézushoz megyek. A lényeg, hogy a legkisebbekben, a szegé-
nyekben, a betegekben, az elesettekben, a rászorulókban, a társada-
lom peremén élőkben is ismerjük fel Krisztust 

Az országos hálózattá bővülő, programkínálatát az általános és 
középiskola felé is megnyitó 25 éves tehetséggondozó intéz-
mény, a Matthias Corvinus Collegium (MCC) mutatkozott 
be a pályaválasztás előtt álló végzős osztálynak november 26-
án  Orbán Balázs parlamenti és stratégiai államtitkár, minisz-
terhelyettes, az MCC kuratóriumi elnöke, Deli Gergely (aki 
maga is itt érettségizett) jogász, az MCC első igazgatója, vala-
mint Kovács Zoltán, a Széll Kálmán Alapítvány kuratóriumi 
elnöke, az MCC műhelyvezetője adtak a 12  osztályos diákok 
számára betekintést az MCC életébe  A végzős diákok lehe-
tőséget kaptak arra, hogy a kollégiumban maradva jelenléti 
órákkal folytatják a tanulást  A gimnázium olyan körülmé-
nyeket tudott számukra kialakítani, hogy mind egészségileg, 
mind tanulmányilag védettebben, biztonságban fejezhetik be 
utolsó tanévüket – mondta Juhász-Laczik Albin igazgató  
Ma nem az az elvárás egy fiatallal szemben, hogy konkrét foglal-
kozást válasszon, hanem iskolaként azt a készséget kell megerősí-
tenünk benne, hogyan lehet minél sokrétűbben figyelni a világra, a 
másik emberre. Hogyan lehet olyan kapcsolatokat kiépíteni, olyan 
közösségben otthon lenni, amely segíti, hogy 20–30 év múlva az em-
beri vonal, a közösségi háló segítse jó döntéseket hozni 

Újraindult a Pannonhalmi Főapátság és a Néprajzi Múzeum tu-
dományos együttműködése  Az intézmények nevében Cirill 
főapát úr és Kemecsi Lajos főigazgató aláírásával nyilvání-
totta ki a szakmai és partneri kapcsolat létrehozását  A két in-
tézmény együttműködésének célja összetett: gyűjteményi ku-
tatás, annak múzeumi szemléletű feldolgozása, és egy kortárs 
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művészeti kiállítás megvalósítása a főapátság kiállítóterében 
a bencés szerzetesközösség, a Néprajzi Múzeum kutatócso-
portja és kortárs művészek részvételével  A tudósközösség 
alkotómunkája idén az emlékezet fogalmára fókuszál, a már-
cius 21-én megnyíló időszaki kiállítás tematikájához hason-
lóan  

Cirill főapát úr a következő gondolatokkal indította el az idei 
Adventet: Nagyon húsba vágó mindenkinek ez az állandósult kiszá-
míthatatlanság. A félelem nem indokolatlan. Szorongás van az embe-
rekben, aminek egészségügyi, társadalmi, gazdasági hatásai vannak. 
Az a kérdés, hogy találunk-e ebben a helyzetben bátorító spirituális 
üzenetet. A pandémia egyszerre szembesít bennünket a világ állapo-
tával és a saját kiszolgáltatottságunkkal. Adventben most is eljön a 
szabadító Krisztus, a bénító szorongást reménykedő várakozássá ala-
kíthatjuk. Számomra ez a kihívása az idei adventnek. A félelmeinket, 
a szorongásunkat reménykedéssé kellene alakítani, hogy az Istent sza-
badítónak tapasztaljuk meg az életünkben. Krisztus így a születé-
sével a szabadulást hozza az ember számára. Az első lépés, hogy 
a félelmeinket, a kérdéseinket, a szorongásainkat imádsággá fordítsuk. 
Hogy elmondhassuk a jó Istennek, nem értem ezt a helyzetet. Uram, 
miért hagytad, hogy így letérjünk az útjaidról.

Pintér Ambrus atya fél évszázados lelkipásztori szolgálatát és 
oktató-nevelő munkáját a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjé-
vel ismerték el  Az Áder János köztársasági elnök által ado-
mányozott kitüntetést december 7-én szűk körű ünnepségen 
adta át Pannonhalmán Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára  
Ha nem tudunk kiemelni olyan nagyszerű embereket, mint Ambrus 
atya, akkor nincsenek kapaszkodók. Nagyon nehéz az Úr Jézus taní-
tását lefordítani a mindennapok gyakorlatára, de ezt a bencés atyák 
megteszik, Ambrus atya is  Az ünnepelt meghatódva köszönte 
meg a kitüntetést  1968 óta tanít a gimnáziumban, és csak-
nem fél évszázada vezeti az irányítástechnika-szakkört, tehát 
a mai napig aktív tanár, de a gimnáziumi mozi üzemeltető-
jeként hazánk legrégebben, 1956 óta szolgáló mozigépésze is 
egyben  A gyerekeket kezdetben könnyebb volt lelkesíteni, aztán 
ahogy egyre fejlettebbek lettek az infokommunikációs eszközök, egy-
fajta fásultságba süllyednek bele – tette hozzá  – Egy öregember-
nek visszafelé tekintve minden dolog fontos, ami kicsit is elismeri a 
múltját, amitől könnyebben éli a jelent és könnyebben megy a jövő 
felé, ami még vissza van. Az átadáson Simon Miklós, a gim-
názium egykori diákja, országgyűlési képviselő felidézte di-
ákéveit, amelyek alatt – saját bevallása szerint – sokat tanult 
Ambrus atyától is 

Mint olyan sok minden, az idei advent sem volt olyan, mint a 
korábbiak  A pandémia miatt a diákoknak tartott pannonhal-
mi gyertyagyújtásainkat élőben közvetítettük az interneten  
Ennek segítségével valójában többen „vehettek részt” ezeken 
a karácsonyt előkészítő vasárnap esti imádságainkon  A har-
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madik alkalommal Siska Gábor bencés oblátus nevelőtanár 
elmélkedésével hívta fel figyelmünket a következőkre: Isten 
a megtört, megrepedt nádszálat nem zúzza össze, a már csak pis-
logó, füstölgő mécsest nem oltja ki, pedig megtehetné, mégsem te-
szi meg. Sok megmagyarázhatatlan, bizonytalan dolog vesz körül 
mindannyiunkat, de az biztos, hogy Isten megóv, mert szeret; sze-
mélyesen ismer, nevünkön szólít; erőt, új életet, erős lelket ad, üd-
vösséget kínál, akkor is, ha minden veszni látszik 

A pannonhalmi bencés szerzetesközösség idén online tartotta 
hagyományos év eleji lelkigyakorlatát  A Rómában szolgáló 
Patsch Ferenc jezsuita atya a járvány miatt személyesen nem 
tudott idelátogatni, így a virtuális térben osztotta meg gondo-
latait  Azért is fontos ez az évkezdő elcsendesedés, mert így 
feltöltődtünk, hogy feltölthessünk másokat 

A karácsonyi idő végeztével a Jézus megkeresztelkedéséről szóló 
evangéliumi történetben hallhatjuk, amint az Atya ezt mond-
ja Jézus felett: Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm  
Vízkereszt alkalmával Gérecz Imre magiszter atya értelme-
zése szerint ez a mondat azt is összefoglalja, hogy az Isten, az 
Atya hogyan gondol ránk  Üzenete valahogy így szól: Te vagy 
az én szeretett gyermekem, hozzám tartozol, benned gyönyörködöm. 
Amikor a szívedbe szorongás, félelem költözik, velem vagy az élettel 
kapcsolatban, sose felejtsd el ezt  Amikor még nem is voltál, csak el-
gondoltalak, ez a szeretetmondat volt bennem. Hogy én Téged – ezt 
az embert – akarlak, szeretném, hogy élj, hogy megszüless!

A vasárnapi Vesperáson (január 24-én) adtunk hálát Asztrik 
emeritus főapát úr életéért, szolgálatáért 75. születésnapja 
alkalmából (amit élőben is közvetítettünk az interneten, így 
sokan kísérhették őt imádságos támogatásukkal)  A járvány-
helyzetre való tekintettel személyesen csak a szerzetesközös-
ség köszöntötte őt  A vesperást követően a vacsora előtt Cirill 
főapát úr mondott üdvözlő beszédet, ahol összefoglalta az 
eltelt 75 évet, kiemelve a bencés szerzetesi szolgálatait: noví-
ciusként, fiatal szerzetesként, tanárként, nevelőként, magisz-
terként, perjelként (majd néhány év budapesti segédpüspöki 
kitérő után) főapátként egész életét a bencés rend szolgálatá-
ban töltötte  Huszonhét év főapáti időszak után „alkotó” nyu-
galomban él a bencés közösségben: előadásokat tart, oktat, 
lelkigyakorlatokat vezet, tudományos munkát végez és az 
imádság tölti be napjait  Cirill főapát úr felkérte Hirka Antal 
atyát, aki egy zsoltármagyarázatban mutatta be a közösen töl-
tött 57 évet, amelyet együtt kezdtek novíciustársakként  Fel-
sorolta mindazt, ami az életük része volt: a kezdő éveket, az 
egyetemi éveket, a közös oktató-nevelő munkát  A köszönté-
sek után a közös vacsorán beszélgettünk, emlékeztünk  Aján-
dékként készült egy könyv, amiben száztizenöt levelet és 
gratulációt gyűjtöttek egybe, köztük Áder János köztársasági 
elnök üdvözletét, továbbá Erdő Péter, Veres András, Fabiny 
Tamás püspökök köszöntő sorait  Születésnapod alkalmával kí-
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vánok neked jó egészséget, sok örömet és további tartalmas éveket 
közöttünk Krisztus szolgálatában 

Urunk bemutatásának ünnepén (február 2-án) a Laudes (reg-
geli dicséret) keretében öltötte magára a bencés szerzetesru-
hát Tóth Donát Brúnó testvér, aki iskolánkban érettségizett, 
majd elvégezte a Testnevelési Egyetemet 

Ismét ökumenikus bűnbánati liturgiát tartottunk hamvazószer-
dán  A február 17-i szertartáson Cirill főapát úr és a bencés 
szerzetesek (valamint a diákok képviselői) mellett a Pannon-
halmi Területi Apátsághoz tartozó településeken szolgáló 
evangélikus és református lelkészek is részt vettek  Kondor 
Péter evangélikus püspök hirdetett igét a hamvazás szertar-
tásával egybekötött bűnbánati liturgián  A böjt célja mindig az, 
hogy a lélek fokozottabban fordulhasson oda Isten felé – emlékez-
tetett a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke a most kez-
dődött böjti időszak lényegére, és részletesen beszélt az igazi 
– nem a mások számára, csak kifelé mutatott – lemondásról  
Igazi értelme akkor van a böjtnek, ha célja van  A böjt cél-
ja mindig az, hogy a lélek fokozottabban fordulhasson oda 
Isten felé  A böjt megújulás az Istennel való kapcsolatban, a 
vele való közösségben Jézus által  Mélyebb átélése Isten bűn-
bocsátó kegyelmének és testet-lelket megszentelő szereteté-
nek  A böjtölésért pedig Isten megjutalmaz minket, és saját 
gazdagságában részesít  Akkor a megkötözött, megfáradt ember 
megújul, megerősödik, felszabadul újra az örvendező szolgálat, a 
szeretet sokféle gyakorlására, a teljesebb életre – zárta beszédét 
az evangélikus püspök  A szent csend és a hamu megáldása 
után a főapát és Kondor Péter püspök az oltár előtt egymás 
fejére hamut hintett kereszt alakban  Ezután eléjük járultak 
a szerzetesközösség tagjai és a lelkészek, akik ugyancsak fo-
gadták a hamu jelét  A lelkésztestvérek és a szerzetesközösség 
tagjai több helyen végezték a hívek hamvazását  A közben-
járó imádságokban az egymás közötti korlátok lebontásáért, 
a menekülők védelméért, a teremtett világ kizsákmányolása 
ellen, a hitük miatt üldözést szenvedőkért, valamint a szexu-
ális vagy hatalmi visszaélések áldozataiért is könyörögtünk, 
végül pedig a betegekért: Enyhülés Istene! Kísérd a koronavírus 
kutatásán dolgozó tudósok és a járvány megfékezéséért küzdő szak-
emberek munkáját! Adj gyógyulást a karanténban lévő embereknek 
és a betegeknek! Küldd el Szentlelkedet, hogy az emberiség összefo-
gással és szolidaritással megtalálja a járvány legyőzésének módját. 
Mutasd meg nekünk kegyelmedet!

Nagyböjt első vasárnapján (21-én) Baán Izsák bakonybéli per-
jel atya tartott elmélkedést közösségünknek A zsolozsma és a 
személyes imádság címmel az Opus Dei, a Lectio divina és a 
meditáció szerves kapcsolatáról, mindarról tehát, amit meg-
valósítani szeretnénk szerzetesi életünkben 

Hirka Antal


