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Kosárba

„Közelgő Istenünk elé…” – 
ez a mondat és dallama 
minden egykori és mostani 
pannonhalmi diák számára 
ismerős. Az évenként 
visszatérő gyertyagyújtásokon 
beleivódott emlékezetünkbe 
és a bazilika ezeréves 
falaiba is. A gyertyagyújtás 
szövegeit tartalmazó füzet 
ugyanakkor, attól függően, 
hogy ki mikor tanult a Szent 
Hegyen, másként élhet az 
emlékezetünkben: vízszintes 
A/5-ös formátum világoskék, 
fehér, zöld vagy sárga borítóval 
és stencilezett belső oldalakkal, 
vagy éppen álló elrendezés 
sárga vagy kék borítóval és 
nyomdában sokszorosított 
lapokkal. Egy-egy új kiadás 

esetében még a szavak is 
megváltozhattak, máshogy 
énekeljük a responzórium 
brevét („Harmatozzatok, egek, 
felülről…”), mint húsz évvel 
ezelőtt.

A gyertyagyújtás mégis 
ugyanaz. Krisztus eljövetelére 
való várakozásunk sem 
változott. Más külső formával, 
az idők változásainak 
alárendelt alakban ugyanazt 
tesszük – reményünk szerint 
egészen Krisztus eljöveteléig: 
virrasztunk és virrasztani 
tanítjuk a ránk bízott diákokat, 
amíg fel nem kel az Úr 
dicsőséges napja.

Juhász-Laczik Albin OSB
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Ausculta

Miért vagyok keresztény?
A közelmúltban ezzel a címmel jelent meg az angol domonkos szerzetes, 
Timothy Radcliffe könyve. Ebben olvasom: „Nemrég egy barátom megkérdezte: 
Miért vagyok keresztény? Bevallom, meglepett a kérdés. Keresztényként 
nőttem föl, de nemigen foglalkoztatott a hitem mindaddig, amíg egyszer, 
váratlanul, meg nem fogalmazódott bennem a kérdés, vajon igaz-e a keresztény tanítás vagy sem.  Ha 
igaz, hogy az emberiség rendeltetése az, hogy magának Istennek kimondhatatlan boldogságában 
részesedjen, akkor ez kell, hogy legyen életem célja. Ha nem igaz, akkor nyilván el kell hagynom az 
egyházat. Ezért most ezt válaszoltam barátomnak: Mert igaz.”
Az emberi gondolkodást meghatározó, a lét alapvető struktúráját jelentő három valóság az 
igazság, a jóság és a szépség. Ezek nélkül nincsen igazi lét. Bármelyik hiányoznék a világból, ember 
voltunkból, a kozmoszból, de keresztény hitünkből is, a lét maga válnék értelmetlenné, alaptalanná, 

élhetetlenné. 
Ha engem kérdezne meg valaki arról, hogy miért is vagyok keresztény, 
én csak egyetlen nevet mondhatnék: Krisztus Jézus miatt. Számomra 
egyetlen megokolása, indoklása van a keresztény létnek: Jézus 
Krisztus. Én őbenne fedezem fel egyszerre az igazságot, a jóságot és a 
szépséget, az életet. 
Természetesen számomra is döntő az, hogy Jézus „igazság”, nem 
mítosz, nem legenda. Kereszténynek lenni csak úgy lehet, ha a 
kereszténység igaz, igazolható a történelem, a filozófia, a társadalom, 
a tudomány szintjén. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy 
ettől a kereszténységből 2X2 lesz, de azt föltétlenül jelenti, hogy 
a kereszténységben (Krisztusban) nincs semmi, ami embertelen, 
értelmetlen lenne, amit nem lehetne teljes becsületességgel, 
emberségünk hitelességének megőrzésével felvállalni. 

Ami első pillantásra kiviláglik az evangéliumokból, az Jézus Krisztus jósága. Ő maga teljes öntudattal 
vallja, hogy benne megtestesült, láthatóvá vált az Isten. Ezért Jézusra tekintve, őt megtapasztalva 
fedezhették fel a tanítványai, hogy „Szeretet az Isten”. Számomra Isten azért elfogadható és valóságos, 
mert Ő olyan, mint Jézus, persze belekalkulálva egy harmincegynéhány évig tartó emberi létnek 
minden korlátját. A názáreti Jézus hitelesen testesíti meg a Szeretet-Istent. 
A nagy orosz író, Dosztojevszkij egyik levelében arról ír, hogy számára Jézus azért mindennél 
fontosabb, mert szép. Ez a tény még akkor is Jézus mellett szólna az ő számára, ha nem volna igaz. 
Persze, ez képtelenség, mert nem lehet szép, ami nem igaz, és ami szép, az éppen a maga igazságát 
sugározza. Számomra is döntő Jézus szépsége. És a „szép” Jézust én Munkácsy Mihály Krisztus-
trilógiájában fedezem fel, különösen is a Krisztus Pilátus előtt című festményben. Döbbenetes 
élmény volt számomra láthatni ezeket a képeket.
Jézus Krisztus igaz, Jézus Krisztus jó, Jézus Krisztus szép. Jézus Krisztus magával ragadott engem. 
Jézus Krisztus boldoggá tett engem. A vele való kapcsolatot, az őbenne való hitet a mennyei Atya 
részéről sorsom, életem legnagyobb ajándékának tekintem.
Ezért Karácsony számomra nem egy múlt emlék, hanem az Úrral való barátság csodálatos kezdete, 
és a várakozás a dicsőségesen visszatérő, az Isten országát beteljesítő Feltámadottra. Most csak úgy 
vagyok, mint Zakeus, aki szerette volna látni őt, de nem láthatta a tömeg miatt, mert apró termetű 
volt.

Nyiredy Maurus OSB
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Ora

REGULA ÉS GAZDASÁG

Egyre több olyan könyvet találunk a nyugat-európai könyvpiacon, melyekben egy cég hosszú távú 

stabil működéséhez keresik a titkot Szent Benedek Regulája alapján. Talán nem is alaptalanul, 

hiszen Regulánk a VI. század óta irányítja egy egész világra kiterjedő „MULTI” szervezet, a Bencés 

Konföderáció életét. A Regula Benedicti (hivatalos megnevezés) képes volt az elmúlt 1500 évben 

a  szemlélet és életmód váltások ellenére is alkotmányként, olyan karizma letéteményeseként 

megmaradni, amelyből minden kor kibontotta a számára használható aktualitásokat!

Mi lehet a titok? Megpróbálok néhányat felsorolni.

- Istennel való kapcsolatod azon múlik, ahogyan élsz, ahogy viszonyulsz embertársaidhoz és a 

munkádhoz! 

A Regula nem ismeri a természetes és természetfölötti, a profán és a szent szétválasztását. 

Ezáltal az emberi lét földi valóságát mintegy automatikusan az isteni szféra magasságába, annak 

méltóságára emeli. Ha ezt komolyan vesszük, a gazdálkodást sem lehet elképzelni erkölcsiség, 

az evangélium értékrendje nélkül! A profán munkát végző szerzetesnek írja Szt. Benedek, hogy a 

munkaeszközét, azaz „a monostor minden fölszerelését és minden vagyonát úgy tekintse, mint az 

oltár szent edényét.” (RB 31,10) 

Ez a szakralizált kapcsolat a tárgyakkal, az ebből fakadó felelősségérzet és lelkiismeretes 

gondosság nemcsak a lelkületet nemesíti, hanem eredményt, profitot is produkál.  

- Egészséges arányok, mértéktartás, harmónia, béke nélkül nem működik az élet, a gazdaság sem.

Benedek számára az arány, a mértéktartás, a harmónia, a béke eszköze és célja is egyben a 

szerzetes életének. Hiszen mindaz, amivel foglalkozik a szerzetes, nem önmagáért van, hanem 

még a munka is a belső életéhez akar keretet teremteni! 

A munka nem önmagáért van, hanem azért, hogy az ember személyiségét fejlessze, és (mellesleg) 

megéljen belőle.

Napjainkban aránytalanul előtérbe kerültek a gazdasági kérdések, a termelés, a növekedés, 

a fejlesztés. Bár tudjuk, hogy mindezt csak felelősen gondolkodó, motivált emberek képesek 

megvalósítani, mégis a gazdasági szempontok újra és újra überelik az emberi szempontokat, így 

aztán maga az ember is és a természet is, már jó ideje kénytelen fizetni az aránytalanság nagy 

árát! 

A Regulában a közösség számára kialakított gyógyító napirend kereteit és az egyes ember számára 

megálmodott ora, labora, lege arányait szeretnénk megélni, és felmutatni a világ számára. 

Meggyőződésünk ugyanis, hogy egy szervezet stabilitását a munkatársak mentális, spirituális 

állapota, helyes önismerete és motiváltsága képes leginkább biztosítani!

- Az egységek egy nagyobb egésznek a részei, melynek van stratégiája és működési ars poétikája.

Napjainkban sokféle intézmény működik egy-egy monostor keretein belül. Pannonhalmán is a 
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konvent mellett van iskola és kollégium középiskolás korú fiatalok számára; szociális otthon 

idős, beteg emberek végső otthonaként; de van könyvtár, levéltár, gyűjtemények. Foglakozunk 

könyv és folyóirat-kiadással, folyamatosan szervezünk rendezvényeket, kiállításokat. Itt van a 

Tricollis Foglalási központ az ideérkező turisták szolgálatára. Van pincegazdaság, kertészet és 

arborétum. Működtetünk éttermet, ajándékboltot, stb. A felsoroltak közül több feladatot maga az 

Apátság lát el, másokat apátsági tulajdonú önálló vállalkozások, Kft-k keretében végzünk.

Tudjuk, gazdálkodni azért kell, hogy legyenek források, hiszen anyagiak nélkül nem lehet 

intézményeket működtetni. Ám arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a monasztikus 

szerzetesi hagyományban a gazdálkodás a lelkiség része, a szerzetesélet integráns velejárója. A 

szakrális és a profán egyensúlya életünkben akkor áll helyre, ha a szerzetes nemcsak liturgikus 

funkciókat lát el, ha a világ megszentelésnek eszköze számára nemcsak az imádság, hanem a 

tevőleges részvétel is a világ dolgaiban. Ez az ars poétikánk.

Tanítani az iskolában, nevelni a diákotthonban, kiadványt szerkeszteni, vagy egy boltban 

árusítani, vendégeket fogadni, gyógynövényeket, vagy szőlőt termelni, templomot vagy 

lakószobákat takarítani, ebédet főzni és felszolgálni, mind-mind egyformán lehet tiszta, 

eredeti, Istenhez vezető szerzetesi elfoglaltság, ha olyan lelkülettel végzik, mely imádsággá 

változtatja a munkát.

Ha ma egy monostor adottságait kihasználva vállalkozásokat indít, hogy a tisztességes 

munkával megtermelt profitot a monostor szociális, kulturális intézményeinek, programjainak 

finanszírozására fordítsa, az nemcsak racionális (ki más profitáljon Pannonhalma turisztikai 

adottságaiból mint maga az Apátság!?), hanem hagyományaink értelmében Isten szándéka szerint való 

is. Hiszen „akkor igazi szerzetesek, ha saját kezük munkájából élnek”(RB 48,8). Ez a stratégiánk.

A monostor olykor egy-egy közepes vagy inkább nagyobb méretű üzemhez hasonlít. A Főapátság és 

vállalkozásai  napjainkban közel háromszáz főt alkalmaznak. Mégsem válik gépiessé a rendszer, 

mert nem veszíti el a „szakrális” szférát; ugyanis az egész a monostor az Isten háza! Ugyanakkor a 

monostor sem veszíti el a lába alól a talajt, az élettel való kapcsolatát, nálunk megmarad az élet 

„profán” oldala is. Hiszen mi nemcsak „szakrális szolgáltatással” foglalkozunk.

Egy ilyen életformába, működési rendbe az időnként fellépő szegénység is bele van kódolva, a 

monostort is elérheti egy sajátos recesszió. Ezeréves történelmünk elég példát szolgáltat erre. 

Tudunk bővelkedni és szűkölködni is. A borról írja a Regula, de általános érvényűnek tartjuk: 

„Ahol azonban a helyi viszonyok úgy hozzák, hogy a felemlített mennyiség sem kapható, hanem 

sokkal kevesebb vagy éppen semmi, áldják ezért az Istent, akik ott laknak, és ne zúgolódjanak.” 

(RB 40,8)

Azonban amíg a vállalatok stabilitását egyfajta folyamatos növekedés, mennyiségi bővülés, 

minőségi megújulás biztosítja, addig mi az egészen katasztrofális gazdasági recessziót is 

túléljük, mert a monostort nem pénzügyi és termelési folyamatok, nem is piaci trendek éltetik! 

„Valaki”, aki mindezek fölött áll. Ez az igazi titok!

Hortobágyi T. Cirill  OSB, perjel
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Fényérzékeny múlt
Labora 	 	 	Fejlődési	pályán

A magyarországi egyházi gyűjtemények közül a Pannon-
halmi Főapátság rendelkezik a legnagyobb fényképanyag-
gal, amely megközelítőleg százhatvan év anyagát öleli fel. 
A fotók korábban a Főapátsági Könyvtár ún. „Benedictina” 
gyűjteményéhez tartoztak, itt őrizték a rendtagok kéziratos 
hagyatékát. Ebből az anyagból emelték ki a fotográfiákat, 
megteremtve az önálló gyűjteményt. A pannonhalmi fény-
képarchívum kivételes jellege abban rejlik, hogy létrejöttét 
eredetileg nem muzeális szempontok vezérelték. A fotográ-
fiák a monostorban élő rendtagok személyes tárgyaihoz tar-
toztak, haláluk után pedig hagyatékuk szerves részét képez-
ték. A saját fotókat összegyűjtő atyákat az egyéni emlékezet 
mozgatta, míg az utólagos rendszerezés a közösségi emléke-
zetet erősítette. 
A gyűjtemény értékének felismerése és a fényképanyag első 
rendezése Szigeti Kerény (1916 – 2002) érdeme. Munkájának 
egyik legfontosabb eredménye az arcképcsarnok összeállítá-
sa volt.
Az arcképcsarnok
Máig gazdag ikonográfiai forrás.  A Kerény atya által összeállí-
tott másfélezer kép még a fényképezés feltalálását megelőző 
időszakkal, a 18. század végéről és a 19. század elejéről szár-
mazó miniatúrákkal és árnyképekkel indul, majd az 1850-es 
évek fotográfiáitól egészen 1996-ig terjedően tartalmazza a 
rendtagok fényképeit.
A hely
Története adta a fotótár másik kézenfekvő tematizálási lehe-
tőségét. Elsőként Dr. Horváth Detre (1893-1962) állított össze 
1959-ben „Ezerarcú Pannonhalma” címen egy válogatást, 

amely a Főapátság 
történetét, az építé-
szeti és tárgyi örök-
séget és a rend életét 
mutatja be. Ezt a kol-
lekciót a rendi főiskola 
a „rendtörténet gya-
korlati oktatása” során 
használta.
Horváth Detre soro-
zatának vázát Palatin 
Gergely felvételei ad-
ják. Palatin munkás-
ságának jelentőségét 

a rend már életében elismerte. Ám nem ő volt az egyedüli 
fotografáló szerzetes, hiszen előtte már Jedlik Ányos és Fehér 
Ipoly, majd később, többek között Gál Geláz, Rados Tamás és 
Vass Alberik is foglalkozott fotózással. A további kutatások az 
ő munkásságukat is napvilágra hozzák. A polcokon sorako-
zó több mint háromszáz album is értékes anyagokat őriz az 
egyes szerzetesek életútjáról, különösen a két háború közötti 
időszakból. 
A nagyközönség már több kiállítást tekinthetett meg Palatin 
és Rados fényképeiből, a fotótár anyagából készült eddigi 
legnagyobb tárlat Pannonhalmán volt látható 2006-ban „Re-
gula oculorum” címmel.
A gyűjtemény védelmében
A fotótárban 2006-tól állag- és állományvédelmi munkák 
sorát indítottuk el. Az értékes gyűjtemény helyes 
tárolásának érdekében a felvételek egy részét savmentes 
anyagokba csomagoltuk, fémszekrényekbe helyeztük el. A 
legveszélyeztetettebb albumokat restaurátor tisztította meg 
és konzerválta. Az arcképcsarnok tablókra felragasztott 19. 
századi anyagát szintén restauráltattuk és digitalizáltuk, most 
a 20. századi résszel folytatjuk a munkát. Mindezt a Nemzeti 
Kulturális Alap segítségével tudtuk és tudjuk megvalósítani. 
A gyűjtemény nagyobb része még így is rendezés alatt áll, 
és nincs hozzáférhető állapotban, ezért külső szakemberek 
számára korlátozottan kutatható.
A muzeológiai feladatok közé azonban nemcsak a műtárgyak 
fizikális megmentése tartozik, hanem a fotográfiák 
tartalmi feltárása is: ennek jegyében vettünk részt a 
Magyar Fotótörténeti Társaság „Fotótörténeti jelentőségű 
fotógyűjtemények feltérképezése” című országos 
kutatásában. Az NKA Fotóművészeti Kollégiumának 
kutatói pályázata keretében jelen sorok írója Gál Geláz 
fotográfiai munkásságát kutatta és készült el egy kézirattal. 
Napjainkban a 2013-ban megrendezésre kerülő, a portré 
funkcióváltozásaival foglalkozó pannonhalmi időszakos 
kiállítás anyagát válogatjuk. A közeljövőben pedig egy 
nagyobb formátumú album kézirata készül el, amely 
(reménybeli) megjelenése után elsőként ad nagyobb, 
történetiségében is átfogó válogatást a fotótár anyagából. 
Munkánkat Cirill atya vezetésével, Kovács Péter és Sor Zita 
restaurátorok szaktudásával, Bedi Istvánné segítségével 
tudjuk végezni.

Bogdán Melinda, muzeológus
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Kosárlabda

Egyházzene a jövő nemzedéknek
	 	 	Fejlődési	pályán

2010 szeptemberében a Pannon-
halmi Bencés Gimnázium magas 
szintű egyházi művészeti oktatást 
indított párhuzamos képzésben 
saját diákjai számára. Most szep-
temberben a harmadik évfolyam 
indult el úgy, hogy a két kilen-
cedikes osztályból több mint tíz 
diák jelentkezett az egyházzenész 
képzésre. Így a három évfolya-
mon összesen már huszonnyolc 
olyan növendékünk van, akik a 
délelőtti órákkal és az egyéb kol-
légiumi szakkörökkel párhuza-
mosan vállalták ezt a sokrétű, a 
művészetet a szolgálattal ötvöző 
szakképzést.
Az egyházzenei képzés szorosan 
illeszkedik iskolánk célkitűzésé-
hez, hogy nevelő munkánk az 
egész embert megszólítsa. Cé-
lunk nem az, hogy művészeket 
képezzünk. De azt mindenkép-
pen szeretnénk biztosítani, hogy 
tehetséges diákjaink a művésze-
tekben is otthon legyenek, és al-
kotó munkájuknak ne állja útját 
az, hogy pályaválasztásukban a 
zene nem játszik majd meghatá-
rozó szerepet. 
Pannonhalma ezer éves magyar 
egyházművészeti hagyománya 
kitűnő hátteret biztosít ennek a 
képzésnek. Ritka manapság az, 
hogy a gregorián ének napi szin-
ten megjelenik egy közösség 
életében, vagy hogy egy iskola 
diákjai megismerik sőt rendszere-
sen bekapcsolódnak a szerzetesi 
istentiszteletbe. Ugyanakkor a 
kortárs magyar egyházzene több 
irányzatot foglal magába. Pan-
nonhalma zenei világa a bencés 

hagyományra épül, míg más 
magyar irányzatok nagyobb 
hangsúlyt fektetnek az egyház-
megyei hagyományokra vagy 
a népzenei hatásokra. Az iskola 
egyházzenei képzése elsősor-
ban a pannonhalmi hagyományt 
ápolja. Növendékeinek azonban 
ismerniük kell más irányzatok 
hangzásvilágát is, hiszen arra sze-
retnénk fölkészíteni őket, hogy 
megszerzett tudásukkal bármely 
egyházközség liturgiájába aktí-
van bekapcsolódhassanak.
Az egyházművészeti képzés ze-
nei, zeneelméleti, hittani, mű-
vészettörténeti és liturgiatudo-
mányi tárgycsoportokból áll. A 
gregorián órán az Egyház legsa-
játabb zenei kincsével ismerked-
nek, annak elméletével, jegyzés-
módjával, énektechnikájával és 
a gregorián kóruséneklés szabá-
lyaival. Az egyházi népének tan-
tárgy a liturgia más énekkincsét 
elemzi. Laikus szemmel talán föl 
sem tűnik, mennyire gazdag a 
magyar nyelvi közösség egyházi 
énekeinek tárháza, mennyi ősi, 
sajátosan magyar népénekünk is 
van. Természetesnek tűnik, hogy 
a templomban mindig van ének, 
de hogy emögött milyen gondo-
san kimunkált rendszer működik 
– immár évszázadok óta –, arra 
ritkán gondolunk. Pedig egy-egy 
liturgia énekrendjének megter-
vezéséhez bizony nagy szükség 
van ezekre az ismeretekre. A 
istentiszteletek zenei részének 
átgondolásához azonban elen-
gedhetetlen, hogy a szakember 
alaposan ismerje a liturgiát is, 

a liturgikus rendelkezéseket, és 
hogy magabiztosan tájékozódjék 
hittani, elsősorban szentségta-
ni kérdésekben. A pannonhalmi 
moduláris hittan erre bőven ad 
lehetőséget. Templomi zene nem 
nélkülözheti az orgonajátékot 
és az orgonakíséretet. Az ebben 
való jártasságot a szolfézs, a zene-
elmélet, a kötelező zongora és az 
orgona tárgyak biztosítják. Ezek a 
tárgyak – jóllehet például a szol-
fézst elméleti tárgyként szokás 
besorolni – nem taníthatóak tel-
jesen uniformizáltan. Éppen ezért 
ezeket a tárgyakat csoportbon-
tásban, a hangszeres órákat pedig 
egyéni képzési formában lehet 
csak hatékonyan oktatni. Éppígy 
egyéni órát kíván a magánének, 
ahol növendékeink nemcsak 
hangképzést tanulnak, hanem 
megismerkednek a helyes lég-
zéstechnikával, artikulációval, és 
végső soron azzal, hogy hogyan 
is kell fellépni és szerepelni. Mind-
ezek mellett diákjaink betekintést 
nyernek az egyházművészet kü-
lönböző korszakainak világába. 
Így majd amikor rájuk kerül a sor, 
hogy alakítsák közösségeink litur-
giáját, lesz hova visszanyúlniuk, és 
előszedni régit és újat.
Hiszen a képzésnek ez a célja: a 
pannonhalmi fiataloknak olyan 
tudást és gyakorlatot adni, amely-
lyel később szolgálhatják egyház-
községeiket, kisegíthetik az ott-
honi kórust, szépíthetik a liturgiát 
bárhol a világon!

Juhász-Laczik Albin OSB
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Habsburgok és Pannonhalma 
Habsburg Ottó születésének 100. évfordulója alkalmából, a 
fenti címmel november 20-án kiállítás nyílt a Főkönyvtárban.
Az itt bemutatott anyag 1802-től, a bencés rend visszaállításától 
követi a főapátság és az uralkodóház kapcsolatát, hiszen a 
korábbi időszakokról alig maradt emlék, míg innentől fogva 
igen színes hagyaték-anyag állt rendelkezésünkre. Maga a 
Főkönyvtár is sok becses emléket őriz, de a Levéltár, valamint 
a Főapátsági Gyűjtemények fotótára, és a Főapáti Hivatal is 
hozzájárult a kiállítás sikeréhez.

Visszaállítás és javuló hivatalos kapcsolatok
A 200 esztendő emlékeit két, egyenlő részre osztva helyeztük 
el a könyvtárterem két oldalán. Az első részben egyrészt az 
uralkodóház és a főapátság, mint intézmény kapcsolatainak 
alakulását, másrészt igencsak személyes, és nagyon emberi 
kötődések emlékeit mutatjuk be.
Így látható itt eredetiben az I. Ferenc (1792-1835) által 1802-
ben kiadott, a rend működését gimnáziumi oktatáshoz kötő 
visszaállítási oklevél, illetve Rimely Mihály főapát királyi ta-
nácsosi kinevezése. Ugyancsak Rimely nevéhez kapcsolódik 
Ferenc József (1848-1916) 1852-es látogatásának emléke (mi-
közben a rendtársak közül Czuczor Gergely épp csak kiszaba-
dult a kufsteini börtönből, Rónay Jácint pedig emigrációban 
szervezkedett Londonban). Elgondolkodtató, vajon ki-ki mit 
érezhetett magában, miközben a protokoll minden szabályát 
betartva folytak az egyházi és udvari szertartások. Rimely 
Mihály önmaga számára vezetett naplója szerepel a császári 
látogatásról szóló tárlóban a perjelnapló mellett.

Személyes kötődések
A fent említett Rónay Jácint alakja egész pályafutása miatt is 
érdekes, de a kiállítás szempontjából azért, mert Habsburg-
emlékekben az ő hagyatéka talán a leggazdagabb. Széchenyi 
fiának barátja, az egykori szabadságharcos, majd emigráns, 
az Ein Blick londoni kiadásának titkos szervezője hazakerülve 
hamarosan Mária Valéria főhercegnő nevelőjének és Rudolf 
trónörökös történelemtanárának szerepében találta magát. 
Innét maradtak ránk a tárlókban bemutatott magyar törté-
nelmi óravázlatok Rudolf számára, valamint több, vonalas 
füzet és sok levél Mária Valéria kezdetleges, gyermeki kézírá-
sával, szintén magyarul; de maradt emlék Sissitől is (nemcsak 
magyar levelek, hanem pl. szárított, gondosan lepréselt me-
zei virágok). Rónay azzal az utasítással látta el hagyatékának 

e darabjait: „Pannonhalmára 
viendők és ott elégetendők” 
– szerencsére nem ez lett a 
sorsuk.

A palatinus-ág

Ferenc József és IV. Károly (1916-1918) uralkodásának 
évei „közé” elhelyeztük a Habsburg-család egy különös 
mellékágának: a palatinus-ágnak az emlékeit. József nádor 
(e tisztség latin neve a palatinus), II. Lipót császár (1790-1792) 
fia 1796-ban költözött Magyarországra, és leszármazottai 
a második világháború idejéig többnyire itt is éltek, alcsúti 
kastélyukban. Ez a család igen szoros személyes kapcsolatot 
ápolt Pannonhalmával.
József nádor fia, József főherceg képviselte a királyt a 
pannonhalmi bazilika 1876-os felszentelésén, a nádor 
fiúunokái, József Ágost és László főhercegek pedig a 
Győri Katholikus Főgimnázium (ma: Czuczor Gergely 
Bencés Gimnázium) tanulói voltak. Az érettségi vizsgát 
Pannonhalmán tették le, József Ágost főherceg (kitűnő) 
bizonyítványa látható is a kiállításon. (Iskolai dolgozataikból 
egyébként több emléket is őriz a Levéltár, különösen érdekes 
közülük pl. József Ágost főherceg Zrínyi Miklósról és a Szigeti 
veszedelemről magyar nyelven írt, méltató elemzése.)
A két főherceg lánytestvérei: Mária Dorothea és Margit Kle-
mentina rendszeres levelezésben álltak Kruesz Krizosztom 
főapáttal, sokszor maguk rajzoltak a leveleik szélére díszíté-
seket, vagy külön készítettek emlékül szép rajzokat a „püspök 
bácsinak” (ahogyan a főapát néhol aláírta a számukra küldött 
leveleket).
A kiállítás megnyitóján megjelent József nádor leszármazottja, 
Mihály főherceg is, és öröm volt látni, amint felfedezte saját, 
szorosabb rokonságának emlékeit.

IV. Károly és családja
A kiállítás második része már egyértelműen Habsburg Ottó 
szűkebb családjának állít emléket. Szerettük volna ábrázolni, 
hogy miként is került át a korona több trónörökösön át Ferenc 
Józseftől IV. Károlyhoz, ezért az uralkodói arcképek közé egy 
nagyon leegyszerűsített családfát is elhelyeztünk a sorozat 
elején. IV. Károly és családjának közismert koronázási képei 
mellé a Levéltár gyűjteményéből kerestünk eredeti fotókat, 
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már a száműzetésben lévő, majd a korán elhunyt 
királyt gyászoló családról.
A gyermekek neveltetéséről azonban a száműzetés-
ben is gondoskodni kellett, ezt bizonyítja Zita királyné 
levele is, melyben bencés nevelőket kér Bárdos Remig 
főapáttól, elsősorban Ottó fia számára.

„Királyfi a tanítványok között”
A királyi család ekkor már Lequeitio baszk 
városkában élt, ahová rendszeresen utaztak ki 
hozzájuk Pannonhalmáról a nevelők. Bánhegyi Jób, 
Blazovich Jákó, Sólymos Vendel, Weber Jácint, Vlasics 
Róbert váltották egymást az „ifjú király” (ahogyan 
Ottót nevezték) körül. A kiállításon Bánhegyi Jób 
működésére az unokaöccse által összegyűjtött 
emlékeiről szóló könyv utal, de előkerültek Sólymos 
Vendelnek Lequeitio-ból hazaírt levelei is, melyekben 
rengeteg kedves, érdekes apróságot elárult a kis udvartartás 
és a királyi gyermek mindennapjai felől.
Így értesülhetünk pl. arról, hogy Ottó ágya fölött FTC-zászló 
volt, az MTK Spanyolországban játszó csapatát pedig 
audiencián is fogadták, amely előtt Zita királyné gondosan 
megtanulta mindegyik focista nevét és foglalkozását. A 
mérkőzés kezdő rúgását pedig maga Habsburg Ottó végezte 
el. Megtudhattuk, hogy a kis „királyfi” milyen szorgalmas 
tanuló volt, de amikor még betegségében is latinnal kellett 
foglalkoznia, azért megérdeklődte a nevelőjétől: mit tenne, 

ha ő most inkább kihajítaná a 
tankönyvet az ablakon. (Nem 
gondolta komolyan.)

Nyoma veszett?
Komolyabb írások értesítenek 
bennünket arról, hogy milyen szép 
eredménnyel tette le az érettségi 
vizsgát, készült egyetemre – már 
Belgiumban, de még szintén 
bencés nevelők jelenlétében. 
(A Leuveni Egyetemen szerzett 
doktori diplomát.) Azután már 
elveszni látszottak a nyomok – 

évtizedekre megszakadtnak tűnt a kapcsolat. Nem volt ez 
így, maga Habsburg Ottó mondta el egy riportkötetben, 
hogy igen sokat leveleztek Pannonhalmával, amíg lehetett; 
de nagyon valószínű, hogy a második világháború után 

már nem nagyon lehetett, vagy ha mégis: akkor a címzettek 
maguk tüntették el ezeket a leveleket. 

Hazatérés
1988-ban jöhetett újra először magyar földre a száműzött 
királyi sarj, ennek az emlékét is őrzi egy kép a kiállításon. 
Teljesen váratlan látogatás volt, a Habsburg-család hirtelen 
elhatározásából, szinte „kirándulásként”. Azután többször is 
járt itt Habsburg Ottó, és természetesen Tihanyban is, ahol 
édesapja második, sikertelen visszatérési kísérlete után valaha 
néhány napot a bencés rend vendégszeretetében töltöttek.
2002-ben tett, feleségével közös pannonhalmi látogatásuk 
emlékét őrzi a Főapáti Vendégkönyv, melyben „egy 
hálás bencés tanítvány”-ként nevezi meg önmagát. Ez a 
vendégkönyv már a 2011-es szívurna-temetésen készült 
képek között helyezkedik el, jelezve, hogy valaki, akinek a 
családja egykor tanításra kérte fel a bencés rendet, és akit 
szintén bencés atyák neveltek: valamiképpen, a szívében 
hazatért Pannonhalmára.

Egy délután a mai diákok között
Fia és családja megtisztelte ezt az emlékkiállítást 
látogatásával, de nemcsak ezért jöttek. Maga György királyi 
herceg is tudta, hogy édesapja számára Pannonhalma nem 
csupán egy díszes helyet, vagy szép műemléket jelentett, 
hanem a tanulás ízét, munkáját és örömét; ezért is kívánt a 
mostani bencés diákokkal találkozni, kötetlenebb formában 
elbeszélgetni velük.

Hegedüs Józsefné Éva, könyvtáros
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Ez év szeptemberében csatlakoz-
tam a Szent Márton Kamarakórus-
hoz, és már az első hónapban részt 
vehettem a kórussal egy felejthetet-
len külföldi utazáson.
Szeptember utolsó hétvégéjé-
re meghívást kaptunk a liguriai 
Monegliaba. Ez a kis város a tenger 
partján, Genovától nem messze, 
délre található. Moneglia a németor-
szági Engen testvérvárosa, mint Pan-
nonhalma is. Ebből a kapcsolatból és 
az engeniek közvetítésével született ez 
a meghívás. Két fellépésünket és kint 
tartózkodásunkat az Európai Unió által 
támogatott ’Felice Romani’ Zenei Egye-
sület finanszírozta.
Miután elhagytuk az autópályát, egy 
egyirányú közel száz éves vasúti alag-
úton tudtuk megközelíteni Monegliát. 
A több kilométer hosszú alagút után 
elénk tárult a tengerparti városka. Na-
gyon szép hely, sok turista látogatja, 
sok pálmafa van az utak mentén. A 
Gian Maria hotelben szálltunk meg, 
ahol kipihentük a hosszú út fáradalma-
it, majd másnap neki is láttunk a pró-
báknak. Az első koncertünk Chiavari 
székesegyházában volt, ahol kórusunk 
gregorián mise-tételeket énekelt a 

Mátyás-Graduáléból, valamint magyar 
zeneszerzőink polifon kórusműveit 
szólaltattuk meg. A koncerten orgona-
művek is elhangzottak karvezetőnk, dr. 
Áment Lukács atya előadásában. Ab-
ban a megtiszteltetésben volt részünk, 
hogy Chiavari püspöke is részt vett a 
koncertünkön. A hangverseny után 
kedves vendéglátásban volt részünk. 
A püspök úr nagyon megköszönte 
jövetelünket, mert a másnapi koncer-
tünkkel – szavai szerint – mi nyitjuk 
meg ’méltó módon’ a következő héten 
Monegliában sorra kerülő püspöki vizi-
tációját.
Másnap szálláshelyünkön, a délelőtti 
mise keretében énekeltünk, majd este 
a plébániatemplom melletti X. századi 
oratóriumban adtunk koncertet, ahol a 
város polgármestere mondott köszön-
tőt. Hangversenyünk szépségét emelte 

Vagyon István (Ph '71) fuvolaművész 
játéka, amit Bartl Erzsébet orgonamű-
vésznő kísért zongorán. Két fuvola-zon-
gora szonátát adtak elő nagy sikerrel. A 
kórus műsora részben azonos volt az 
első előadás műsorával.
A hét végén szabadidőnkben az esős 
időjárás ellenére lehetőségünk nyílt a 
tengerben fürödni, körbejárni a várost 
és megkóstolni a helyi specialitásokat. 
A hétvége után hazafelé indultunk 
két – hála Istennek – nagyon sikeres 
koncert élményével. Rövid koncert 
utunk során megtapasztalhattuk 
meghívóink és vendéglátóink 
vendégszeretetét. Reméljük, lesz még 
lehetőségünk megcsodálni az olasz táj 
szépségét, városaik nevezetességeit és 
újra megtapasztalni az olasz emberek 
kedvességét és vendégszeretetét.

Lendvai Gyula (Ph’10)

A Szent Márton Kamarakórus felvételt hirdet tagjai sorába!
Elsősorban olyan bencés diákok jelentkezését várjuk, akik 
bencés gimnáziumaink valamelyikének diákjai voltak, 
és Budapesten folytatják felsőoktatási tanulmányaikat, 
nem utolsósorban pedig szívesen szentelnek időt a közös 
éneklésekre, ennek keretében a koncerteken, egyéb 
szerepléseken, és a felkészülést szolgáló énekkari próbákon 
való részvételre. 
Kórusunk a Pannonhalmán megismert gregorián repertoár 

mellett a reneszánsz és korabarokk, valamint a XX. századi 
polifon kórusművek megszólaltatását tűzi ki célul, s ezzel 
egyedülálló szolgálatra vállalkozik Magyarországon. 
Sok szeretettel várjuk újonnan jelentkező diáktársainkat!
A kórusról részletesebb információkat:
-  a http://szentmarton.osb.hu/ weboldalon, vagy 
- a Facebook-on a http://www.facebook.com/Szent.Marton.
Kamarakorus címre kattintva találtok.

Szabó Tibor Zsombor (Ph ’06)

Olasz turnén
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In	memoriam	

Száz éve született P. Jordán Emil 

Elhunyt a legidősebb brazíliai magyar 
bencés, Egyed atya

Jordán Emil Sándor OSB, vagy ahogy később Brazíliában 
nevezték, Dom Emilio 1912. november 12-én született Bu-
dapesten. A győri bencés gimnáziumban érettségizett. 1931. 
augusztus 6-án öltötte magára a bencés szerzetesi ruhát. 
1935. szeptember 13-án ünnepélyes fogadalmat tett, majd 
1937. június 13-án áldozópappá szentelték. A Pázmány Péter 
Tudományegyetem Hittudományi Karán 1939-ben teológiai 
doktori diplomát szerzett. Közben 1932-35-ig a római Szent 
Anzelm Egyetem hallgatója volt. 1937-38-ig káplánként és 
hitoktatóként működött Pannonhalmán. 1939-ben önként 
jelentkezett brazíliai missziós munkára a rendtársai által alapí-
tott Szent István Plébániára, ahol a brazíliai magyarok lelkésze 
volt 1947-ig. 1947-49-ig Pittsburgh-ben (USA) a Szent Anna 
Lelkészség magyar lelkésze. 1949-53-ig a São Paolo-i közös-
ség elöljárója, majd a missziós közösségből alakult Szent Gel-
lért Perjelség első perjele volt 1953-68 között. Közben 1951-
58-ig az általa alapított gimnáziumot is vezette, hittanárként is 
dolgozott az iskolában. Emil atyát többek között erős istenhit, 
hivatástudat, kiváló intellektus, nyelvtudás és szervezőkész-
ség jellemezte. 1991. október 23-án a Magyar Köztársasági 
Érdemérem Tisztikeresztjét kapta meg ,,a magyar emigráció 
lelki összetartásáért és a São Paolo-i magyar bencés iskola 
megalapításáért’’, 1997. április 24-én pedig a Brazil Köztár-
saság a ,,Rio Branco’’ rendjével tüntette ki Commendador 

fokozaton. Erős, szuggesz-
tív egyéniség volt, munkás 
élete mély nyomot hagyott 
mindenkiben, aki kapcso-
latba került vele. 1999. július 
31-én halt meg São Paolo-
ban, az apátsági templom 
kriptájában nyugszik. 
A Dom Emilióra emléke-
ző szombathelyi bencés 
centenáriumon, 2012. nov-
ember 5-én előbb a szé-
kesegyházban dr. Veres András megyéspüspök mondott 
emlékmisét, majd a Weöres Sándor Színházban  idézték meg 
a bencés szerzetes alakját. A centenáriumi megemlékezésnek 
a színházat igazgató Jordán Tamás, Dom Emilio unokaöccse 
adott otthont. Először édesapja, Jordán László vetített képes 
előadását hallgatták meg Jordán Sándor Emil öccséről. Ezt 
követte a pannonhalmi főapátnak a São Paolo-i Szent Gellért 
Apátságról és Dom Emilio szerepéről tartott rövid előadása. A 
megemlékezésen egyházi és közéleti személyiségek, (köztük 
Harangozó Bertalan kormánybiztos) egykori bencés diákok 
és hozzátartozóik voltak jelen. 

Várszegi Asztrik OSB főapát

Egyed atya 1948-ban öltö-
zött be Pannonhalmán. An-
nak idején még külön novi-
ciátusuk volt azoknak, akik 
a papságra készültek, és 
azoknak, akiket nem szen-
teltek föl. Őket hívták laikus 
testvéreknek. Egyed testvér 

sem készült a papságra, ahogy azt sem sejthette, hogy éle-
te csaknem felét a világ másik oldalán fogja tölteni. Számos 
pannonhalmi munkaköre után, már nem fiatalos hévtől hajt-
va, hanem mert negyvennyolc évesen már tudta, hogy Isten 
meglepő terveket rejt el életünkben, elindult Brazíliába, hogy 

az ottani maroknyi szerzetesközösséget erősítse. Már ötve-
nen felül volt, amikor elkezdett teológiát tanulni: látta, hogy 
az új világban igen nagy a paphiány. Csendes szolgálata, kert-
építő művészete, házgondnoki munkája a papszentelés után 
kibővült a lelki ezermesterséggel. Szinte halála hetéig kere-
sett gyóntató volt, akinél minden vasárnap hosszú sorban 
álltak az emberek, hogy értő és irgalmas fülekre találjanak. 
Boldog öregkort ért meg, és ez az öröm és béke környezetére 
is kisugárzott. Az ebédlőben a fiatalabbak között ült, és nem 
múlt el úgy nap, hogy ne lett volna mindenkihez egy-egy jó 
szava, valami kedves figyelmessége. Kilencvenkét évesen is 
tele volt lendülettel, életörömmel. Kérjük Istent, hogy ez az 
öröm teljesedjék most be hű szolgájában!
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Interjú Lukács atyával
Kedves Lukács atya! Nem is tudom, 
hogy szólítsalak meg: mint a pan-
nonhalmi regens chori-t, karnagyot, 
tanárt, szerzetest, templomgondno-
kot. Melyik vagy igazából? 
Hát igazában megszólításnak az a leg-
jobb, amit mondtál. Azt, hogy most 
melyik vagyok? Részben mindegyik 
voltam, vagy vagyok is, de megszólítás-
nak ez tetszik nekem.
Honnan, milyen háttérrel indultál el 
Pannonhalmára?
Egy bakonyi faluból indultam, a Vesz-
prém megyei Nagyesztergárról, egy-
szerű falusi gyerek vagyok. A szüleim 
gazdálkodással foglalkoztak, öten vol-
tunk testvérek. A gyermekkorom ’viha-
ros’ korszak volt (1942-ben születtem). 
Amikor iskoláskorú lettem, még a ka-
tolikus népiskolában kezdtem az elemi 
iskolát, de a második osztályt már az 
állami iskolában végeztem. Nehéz évek 
voltak, elég szegényes körülmények kö-
zött éltünk. Ennek ellenére nagy öröm-
mel gondolok vissza gyermekkoromra, 
a családunkban erős volt az összetarto-
zás érzése. A külső szorítások ellenére 
harmonikus családban nőttem föl.
A családból kiszakadtál. Hogy jött az 
ötlet, hogy Pannonhalmán tanulj?                                                                                             
Eléggé elzártan éltünk akkoriban: hal-
lottam valamit Pannonhalmáról, de 

hogy mi van ott, azt nem tudtam. Ami-
kor nyolcadikos voltam, az akkori plébá-
nosunk, Koroncz László atya vetette föl 
a szüleimnek, hogy jelentkezzek Pan-
nonhalmára. Szüleim azt válaszolták, 
hogy nem tudják vállalni pannonhal-
mi taníttatásomat, mert  nagy anyagi 
terhet jelentene a családnak. Akkor a 
plébános elintézte, hogy a Veszprémi 
Egyházmegye támogassa itteni tanul-
mányaimat. Azóta is hálás vagyok volt 
egyházmegyémnek.
Ha jól értelek, ’ösztöndíjasként’ 
kerültél Pannonhalmára; érettségi 
után pedig ott maradtál szerzetes-
nek. A hivatás egy pillanat műve 
volt, vagy lassan érlelődött meg 
Benned?
Azt azért nem mondom, hogy pillanat 
műve volt, de elég váratlanul történt a 
döntés. A gimnáziumi évek alatt láttuk 
a bencések életét. Ez megfogott en-
gem, bár nem akartam bencés lenni. 
Gondoltam ugyan a papságra, de har-
madikos koromban vegyészmérnök 
akartam lenni, mert jól ment  a kémia. 
Negyedikben a karácsonyi szünetben 
jött egy belső hang. Mikor visszajöt-
tünk a szünetről, – néhány osztálytár-
sammal is beszélgetve, akik szintén 
gondoltak erre  – elhatároztam, hogy 
jelentkezem a rendbe. Beszéltem erről 
lelki atyámmal, majd többekkel meg-
tárgyaltam a dolgot, csak azután szól-
tam Zerind atyának, prefektusomnak. 
Ő mérges lett, hogy mért nem neki 
szóltam először, de végül örült neki.                                                                                                                                 
Megérlelődött Benned a gondolat, 
hogy talán kémia szakos bencés lesz 
belőled, de mégsem így történt.
Valóban arra is gondoltam, de aztán a 
szakok kijelölésénél a történelem-latin 
szakot kaptam. El is kezdtem készülni 

ezekre a szakokra. Amikor negyedéves 
voltam, prefektusunk, Szilveszter atya 
közölte velem, hogy Norbert főapát úr 
megváltoztatta a szakomat, a zenére és 
a teológiára kell fölkészülnöm. Nagyon 
megijedtem, mert erre nem gondoltam.
Ha jól tudom, zenéltél gimnázium 
alatt is, és gondolom, Kilián atya is 
felfigyelt énekhangodra!                                                                                                                  
Kisiskolás koromban kezdtem hangsze-
ren tanulni és eljutottam addig, hogy 
nyolcadikos koromban a Nagyeszter-
gárhoz tartozó Veim pusztán voltam 
kántor: minden vasárnapon biciklivel 
mentünk ki a plébánossal. Pannon-
halmán is tanultam zongorázni, de ez 
mind nagyon alapszinten volt: az egy-
házi népénekeket el tudtam kísérni. 
Amikor novícius lettem, Kilián atya oda-
engedett az orgonához, – előtte nem 
jutottam hozzá! A döntést követően azt 
is elmondta, hogy főapát úr erről nem 
beszélt vele, de örül neki és elfogadja. 
Akkor intenzívebben kezdett velem 
foglalkozni zongorából, zeneelmélet-
ből és orgonából.
A mestered Kilián atya volt, vagy 
voltak mások is, akik meghatározták 
zenei pályafutásodat?                                                                                               
Kilián atyára  mint egyházzenész-
re nagy hálával gondolok vissza. Ő 
alapozta meg Pannonhalmán a gre-
gorián éneklést, sőt az egyházi ze-
néhez való megfelelő hozzáállást is.                                                                              
Amikor befejeztem Pannonhalmán a 
teológiát, beiratkoztam a budapesti 
Bartók Béla Zenei Szakközépiskolába. 
Már ott tanított engem Gergely Ferenc 
tanár úr orgonából. Bántainé Sipos Éva 
tanárnő zongorából és szolfézsből vett 
kézbe. Neki nagyon sokat köszönhetek, 
ő készített föl a zeneakadémiai felvételi-
re. Hála Istennek, a felvételi vizsgáim jól 
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sikerültek, s így bejutottam a főiskolára. 
Hálásan gondolok főiskolai tanáraim-
ra, köztük elsősorban Szőnyi Erzsébet 
tanárnőre, aki az énektanári tanszak 
vezetője volt. Nagy megértéssel volt 
irántam, de a követelményekből nem 
engedett. Ő tudta, hogy én szerzetes 
vagyok, de azt tanácsolta, hogy ezt ne 
híreszteljem. Lassan mégis híre ment 
ennek. Ezen kívül hálával gondolok 
Maklári József és Párkai István tanár 
urakra, akik karvezetésből tanítottak 
engem. Szokolay Sándor tanár úr pedig 
zeneszerzésre tanított, ő nagy támoga-
tóm volt a főiskolán.
Visszaérkezvén Pannonhalmára pre-
fektusként tevékenykedtél.
A gimnáziumban lettem prefektus 
1974-től, akkor még nem is fejeztem 
be a főiskolát. Hetente ingáztam Pest 
és Pannonhalma között. A zenei pálya 
miatt húzódoztam a prefektusságtól, 
de idősebb prefektus társaim meg-
feddtek: „te itt voltál diák, neked is be 
kell állni ebbe a munkába”. Szívesen 
voltam a gyerekek között. Persze egy 
kezdő prefektusnak meg kellett fizetni a 
tandíjat: az első osztályommal nem volt 
mindig harmonikus az együttműkö-
désünk, de alapvetően nem volt olyan 
problémám, ami kellemetlen lett volna.                                                                  
Hosszú évtizedekig tanítottál: gim-
náziumban volt jobb tanítani vagy a 
főiskolán?
Most hogy visszagondolok, úgy emlék-
szem, 36 évig voltam hittanár, azután 
énektanár is. A gimnáziumban az volt 
az élményem, hogy a gyerekek spontá-
nabban reagáltak, ha nem voltam telje-
sen felkészülve az órára, és nem tudtam 
úgy beszélni az anyagról, ahogy azt 
elvárták volna. Viszont nagyon jól visz-
szajeleztek, ha az emberen látták az el-
köteleződést.  Már 74-től nekem kellett 
vezetni az iskolai kórust, és volt, amikor 

50-60 fővel működött az ének-
kar. Az embernek ez biztatást 
adott, hogy érdemes csinálni. A 
főiskolán, itt Pannonhalmán, né-
hány növendék volt csak, ővelük 
nagyon kiegyensúlyozottan és 
jól tudtunk dolgozni. Az én fel-
adatom a liturgika és az egyházi 
zene tanítása volt. Igyekeztem 
megszerettetni fiatal rendtársa-
immal a gregoriánt. Így sikerült 
fönntartani a gregorián éneklést 
akkor is, amikor a konvent lét-
száma csökkent. Ma is szívesen 
éneklik a gregorián miséket.                                                                                                        
Most az öregdiákokkal, a 
Szent Márton Kamarakórussal 
próbálsz hetente Budapesten.
Ez egy nagyon pozitív visszajelzés arról, 
hogy az ember tudott valamit nyújtani 
a fiatalabb generációnak. Én nem akar-
tam zenész lenni, de miután a rend így 
döntött, úgy gondoltam, hogy akkor ez 
az én életem, erről kell tanúságot tenni. 
És tapasztaltam is, hogy észrevették di-
ákjaim: én ezt szívvel-lélekkel csinálom. 
Azt szerettem volna megmutatni, hogy 
a zene teljesebbé teszi az ember életét, 
hogy rácsodálkozzanak arra, amit csak 
a zene tud kifejezni. A Szent Márton Ka-
marakórus 13 évvel ezelőtt alakult. Né-
hány Budapesten tanuló volt diákunk 
azzal keresett meg, hogy vállalnám-e 
ennek a kis kórusnak a vezetését. (Az 
első próbán összesen nyolcan voltak.) 
Nagyon bizonytalanul mondtam igent, 
de azt hiszem, jól tettem. Ha huszon- 
vagy harminc éves fiatal emberek vál-
lalják, hogy hetente eljönnek próbára, 
vállalják a szerepléseket, a próbákon 
fegyelmezetten odafigyelnek és hajlan-
dók olyat is megtanulni, ami esetleg – a 
gregoriánra gondolok – kicsit távol áll 
tőlük: ezt mindenképpen olyan pozi-
tívumnak éreztem, amire igent kellett 

mondanom. Ez számomra új kihívást je-
lentett, és szolgálatot is, az egyházzene 
szolgálatát. Úgy érzem, erre a szolgálat-
ra adott nekem az Úristen adottságot, 
ezt csinálom már majd negyven éve. 
Örömmel csinálom!
Többször is említetted, nagy álmod, 
hogy harangjáték szóljon a bazilika 
tornyában.                                                                                                                                   
A harangjáték gondolata elődömtől, 
Szigeti Kiliántól atyától származik. Ami-
kor templomgondnok lettem, nem volt 
ilyen tervem. Csak mikor megtaláltam 
Kilián atya hagyatékában beadványát, 
amiben lekottázta a harangjáték dal-
lamát is: az „Ah, hol vagy magyarok” 
népének pentatonizált változatát, 
akkor gondoltam arra, hogy ezt meg 
kéne valósítani. Tervemet a főapát úr 
elé terjesztettem, ő támogatta elkép-
zelésemet. Jelenleg egy hang hiányzik 
még. Remélem, lesz még lehetőségem 
arra, hogy pótoljuk ezt a hiányt, és talán 
egyszer megszólal majd a pannonhal-
mi bazilika tornyában a Kilián atya által 
megálmodott harangjáték. 

az interjút Bajnóczi Gábor (Ph’99) készítette
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22 évvel ezelőtt ugyanazon a szeptember elsejei tan-
évnyitó konferencián köszöntött Ambrus atya a neve-
lőtestületben téged és engem is. Milyen volt 1990-ben 
Pannonhalmára érkezni?
Nagyon izgalmas. 1979 decemberében jártam először 
Pannonhalmán. Győrben vendégeskedtünk, barátaink 
meghívására látogattunk el a Főapátságba, és meghallgattuk 
a  Karácsonyi Koncertet (A Magyar Rádió Gyerekkórusa 
előadásában). Még ma is emlékszem az élményre, 
ahogyan Győr felől közeledtünk Pannonhalmához, a téli 

estében körvonalazódott az Apátság sziluettje. Akkor még 
nem sejtettem, hogy itt élem majd le az életemet. Az első 
pannonhalmi tanévkezdés izgalmai, a költözködés fáradalmai, 
a sok újdonság ezernyi darabkája kavargott körülöttünk. És 
mégis úgy maradt meg mindez az emlékezetemben, mint a 
biztonság a bizonytalanságban. Még nem tudtam, hogy milyen 
lesz majd itt élni, tanítani, de tele voltam örömmel, várakozással 
és energiával.

Hogy látod, mi változott leginkább az elmúlt 20 év alatt az is-
kolában?
Sok minden változott. Először is az iskola arculata a felújítás után. 
Sokáig nehezemre esett megbarátkozni a fehér ajtókkal, falakkal, a 
modern formákkal. Úgy éreztem, mindez nem illik a kolostor szel-
leméhez, valami elveszett. Mára már azt tekintem természetesnek, 
ami körülvesz, annál is inkább, mert szédületes ütemben változik az 

Apátság környéke, az elmúlt húsz évben folyamatosan épült, szépült, alakult valami.
Sokkal kevesebben voltunk, egy-két könyvből tanítottunk, és mindenre volt időnk. A stencilezés misztikus világa után még 
mindig hihetetlen, hogy egyetlen gombnyomásra készülnek a fénymásolatok pillanatok alatt.  
És az új emberek, új kollégák, akik jöttek-mentek, de néhányan maradtak. Színt és üdeséget hoztak az életünkbe, úgy vannak 
itt velünk, „régiekkel”, mintha mindig is egy közösség lettünk volna.
De van valami, ami ugyanaz maradt számomra, mint a legelején: Ambrus atya mozija. Ma is ugyanazzal az izgalommal és 
várakozással lépek be a vetítőterembe, ugyanolyan érzésekkel várom, hogy szétgördüljön a függöny. 
Generációk nőttek fel a szerdai filmklub csemegéin, és sajátították el azt az értékrendet, amely később biztonsággal kalauzolta 
őket - nemcsak a mozgókép világában. 
Az is változatlan, hogy Pannonhalmán nagyon jó tanítani, még akkor is, ha érezni, hogy az újabb generációk egyre inkább 
különböznek a régiektől.
Szerinted mások a mai diákok, mint a régiek? 
Igen.  Minden nemzedék különbözik a másiktól, ez a dolgok rendje. Még ma is problémát jelent, amikor ezt a másságot sze-
retném – akár csupán a magam számára – megfogalmazni. Nem jobbak, vagy rosszabbak, de mások. Valahogy úgy érzem, 
régebben nagyobb tisztelet és szerénység övezte a valódi tudást, több türelem és elmélyülés kísérte a tanulási folyamatokat. 
Azt tapasztalom, hogy a mai diákok jelentős része a tudásszerzés fáradságos, rögös útját messze elkerülve azonnali eredményt 
szeretne, türelmetlen és szétszórt. Ugyanakkor nap nap után lenyűgöznek okos észrevételeikkel, kreativitásukkal, ’cyber-
rutinjukkal’. Csak azt nem tudom, hogy ez mire lesz majd elegendő. 

Interjú Török Júliával
Rendkívüli	tanárok
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De reménykeltésnek mindig ott van-
nak a konkrét bizonyítékok: a sikeres 
nyelvvizsgák, a tanulmányi és sport-
versenyek díjazottjai, a továbbtanulási 
statisztikák. Az a tény, hogy más típu-
sú diákokkal találkozunk, és  merőben 
más a világ, amelyet magukkal hoznak, 
különösen nagy terhet ró a mai peda-
gógusra: megtalálni és megmutatni az 
utat ebben a szédületesen kavargó in-
formáció-labirintusban. Szem elől nem 
téveszteni a célt, ami nem más, mint a 
tudás átadása oly módon, hogy ez a ké-
sőbbiekben önálló helyzetmegoldásra 
tegye képessé a fiúkat.
Két nyelvet is tanítasz: angolt és 
franciát. Másképpen kell tanítani az 
egyik nyelvet, mint a másikat? Van 
sajátos angol vagy francia nyelvtaní-
tási módszertan? 
Szerencsés helyzetben vagyok, mert 
sok diákot tanítottam mindkét nyelvre, 
így talán sikerült érzékeltetnem, meny-
nyire különböző a két nyelv tanítási 
módszertana. Erre mindig felhívtam a 
figyelmet, amikor angolos diákjaimnak 
franciát kezdtem el tanítani. Az angol 
első időszakban könnyűnek tűnik, alig 
van nyelvtana, sok sikerélmény teszi 
élvezetessé.
Majd egyszer csak borul a rendszer, és 
minden bizonytalanná válik. 
A francia fordítva működik: első évben 
kínkeservesen kell figyelnünk minden 
igeragozási formára, egyeztetésre, és 
talán nem sok örömöt lelünk benne. A 
második év végére azonban egyszerre 
csak összeáll a kép, kitárja szárnyait a 
pillangó, és jöhetnek a sikerélmények.  
Mindkét nyelvre, de szerintem más ide-
gen nyelvre is érvényes azonban, hogy 
tanulásuk-tanításuk örömforrás kell le-
gyen.
A nyelv tudásán túl a két nyelv kul-
túrkörét is kiválóan ismered. Ho-

gyan fogadják Angliában és Fran-
ciaországban a nyelvet még nem 
tökéletesen beszélő látogatót? Mit 
szeretsz az angol és mit a francia kul-
túrában? 
Különbözőképpen reagálnak, ezt sike-
rült személyesen megtapasztalnom. A 
sokéves francia cserekapcsolat során 
élvezhettük a franciák vendégszerete-
tét, de láthattuk azt is, hogy valósággal 
személyes sértésnek vették, ha diákja-
ink esetleg hibásan fejezték ki magukat 
franciául. Az angolok egyszerűen örül-
tek, ha anyanyelvükön szóltak hozzá-
juk, és nem fogytak ki a dicséretekből, 
még akkor sem, ha nyilvánvaló hibákkal 
találkoztak. 
Mindkét kultúrának megvannak a sajá-
tos jegyei, mindkettőt kedvelem. Nehéz 
ezt megfogalmazni, de talán azt sze-
retem az angolokban, hogy viccesek, 
lazák és mégis azt érezni, hogy száz szá-
zalékban rád figyelnek, te vagy a fontos. 
A franciákban meg azt, hogy egy va-
csora este héttől akár éjfélig is eltarthat. 
Fő a jó hangulat. És másnap mindenki 
stresszmentesen, derűsen kezdi a mun-
kanapot. Mindezt olyan személyes kap-
csolatok révén sikerült megismernem, 
amelyek túlmutatnak a sztereotípián.
Nemzedékeket oktattál Pannonhal-
mán. Milyen a kapcsolatod a volt 
bencés diákokkal? 
Az első osztállyal – a Te első osztályod-
dal – valami nagyon különleges kap-
csolat alakult ki. Testvér-barát, szülő-
gyerek, nem tudom. Minden. Valahogy 
élő-elevenen itt vannak most is, jóllehet 
ők már családostól, gyerekestől jönnek 
látogatóba.
És sorra a többiek, akik néha-néha fel-
bukkannak Pannonhalmán, és mindig 
jólesik egy-két szóra megállni, beszél-
getni velük. Úgy érzem, mindig van 
mondanivalónk egymás számára.

De az első élmény valahogy nem is-
métli önmagát. Életreszóló tanár-diák 
kapcsolatok talán nem alakulhatnak ki 
gyakran - és ez jól van így.  Mi volt ennek 
a kapcsolatnak a specifikuma? Talán az, 
hogy sok-sok évvel ezelőtt jött létre, ta-
lán a sok közös élmény, kirándulás. 
Pannonhalmán tanítani sokkal többet 
jelent, mint ’csak’ ismereteket átadni. És 
ez különösen igaz az itt élő tanárokra, 
akik mindig elérhetőek, termeket nyit-
nak, focipálya világítást kapcsolnak, 
vagy egyszerűen csak meghallgatnak. 
Észrevétlenül és akaratlanul sokkal 
közelebb kerülsz a diákjaidhoz, mint 
gondolnád, részese leszel gondjaiknak, 
otthoni problémáiknak, örömeiknek, 
sikereiknek.
A csupa fiú közösség nem volt szá-
momra nagy kihívás, hiszen két fiam 
révén megtapasztalhattam, hogy az 
agresszív, néha durva, sértő magatartás 
mellett és ellenére mennyi szeretetet 
és kedvességet tudnak kifejezni ezek a 
fiúk, akik életük egyik legnehezebb idő-
szakát - a kamaszkort élik itt át. És ebből 
nem szabad, nem lehet kimaradni.
Ennyi év elteltével Pannonhalma az 
otthonod lett. Milyen itthon lenni és 
milyen hazamenni Erdélybe? Milyen 
párbeszédet folytat benned az ott-
hon meg itthon?
Nagyon mélyen érint ez a kérdés, de 
mára már egyértelmű a válasz. 
Amikor Pannonhalmára költöztünk, le-
nyűgözött a hely varázsa, de a lelkem 
messze járt, minden lehetséges alka-
lommal rohantunk HAZA, Erdélybe.
Ma sincs ez másként, évente többször 
is hazamegyünk, azzal a különbséggel, 
hogy utána ismét HAZA jövünk Pan-
nonhalmára. Az idei szilvesztert is ott-
hon, Marosvásárhelyen és a Hargitán 
töltjük, hogy majd újult erővel folytas-
suk a tanévet itthon, Pannonhalmán.

az interjút Hardi Titusz OSB , igazgató készítette

Rendkívüli	tanárok

Pannonhal
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Életünk 

Szent Márton 2012

Előtte
Nyár végén dől el, hogy az idei téma a börtön lesz, a rabok világa. 
Mottót is találunk: „Börtönben voltam, és fölkerestetek” (Mt 25,36). De 
az özvegy-árva-fogoly ószövetségi „szentháromságára” is sok helyen 
hivatkozhatnánk: „Aki nem térdel a foglyok közé, a megöltek között 
esik el” (Iz 10,5). Összeül a szervező Szent Márton-bizottság.

Kezdődik
Sopronkőhídáról egy vándorkiállítás érkezik: börtönben készült 
legális és illegális tárgyak – mobilrejtő könyv, türelemlámpák –, 
festmények és egy élethű, berendezett zárka. Kérésre, elsőre nem 
akarjuk kitakaríttatni, hogy élethűbb legyen. Nem kapcsolunk, hogy sokat suvickolhatják lakóik. A kiállítást Szarka Péter, a 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnoka nyitja meg. Megtudjuk, hogy 32 börtön van az országban. A győribe végzős 
diákjaink látogathatnak el Mihály Attila börtönparancsnok – pannonhalmi apuka – vezetésével. Szombat délelőtt ugyanő tart 
osztályfőnöki órát a többi osztálynak.

Találkozások
Sok ember eszünkbe jut, alig fér bele a hétbe. Kedden Ruzsonyi Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Karának dékánja tart előadást a világ számos börtönét bemutatva. Pénteken kerekasztal-beszélgetés, melynek résztvevői 
a téma szakértői: az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalából Pajcsicsné Csóré Erika és Berkes Lilla, valamint Fliegauf Gergely 
börtönpszichológus és Kemenes Gábor börtönmissziós atya. Mit tudnak tenni a börtönben az egymás elleni, akár szexuális 

agresszió ellen? – bátran is kérdeznek a fiúk.

Film
A mozi a Pokoli lecke c. filmet vetíti. Sok negatív tanári visszajelzés éri egy pap félreérthető 
döntése miatt. Az 1983-84-es tököli opuszba, a Bebukottakba beleborzongunk: nem 
vetítjük le, 20 éven felülieknek nyilvánítva. Titokban megnézzük a youtube-on, csak 
háttéranyagnak használjuk asztali beszélgetéseken.

Csendesóra
Csóti András országos büntetés-végrehajtási parancsnok – „ az egyes” – nyitja meg. A 
kínálat: a Váci Fegyház és Börtön kórusának tagjai Csuka Tamásné börtönlelkész vezeté-
sével, a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének néhány lakója és parancs-
noka, Tóth Tamás, ill. Durgó Attila, a Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osz-
tályának vezetője és egykori elítélt pártfogoltja. A tököliek zöld ruhában, fegyelmezet-
ten, megilletődötten vannak jelen. A Teleki-terem dugig, ülnek velünk szemben hatan. 
Frenetikus sikert aratnak énekükkel, rapjükkel. Omlanak le az előítéletek, sírhatnánk. Egy 
mobilért 5 évet lehet kapni. Mi a kedvenc gyümölcsötök? „Alma (2), ananász, eper (2), 
kiwi.” Mit szeretnétek először tenni, ha kiszabadultok? Nem ilyen nagy dologra gondo-
lok, mint munka vagy család. „Egy jó nagy süteményt enni!” Mi elmegyünk vesperásra, 
váci vendégeink velünk tartanak a bazilikába, a tököliek palacsintát majszolnak.

Egy jó nagy sütemény
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Életünk 
Szó
Idősebbek még viccelődünk, fővédnöknek Ambrus atyát kellene választani. 
Nem sül el a poén, már kevesen tudják, hogy Smasszer volt a beceneve. 
Máshogy is finomodik a nyelv. Rajtunk kívül senki nem használja a rab szót. 
A fogoly eleve avíttnak tűnt. Szép lassan rájövünk, hogy az elítélt, de még 
inkább a fogva tartott a helyes kifejezés. Nyelvében él a nemzet.

Sajtó
Értesítjük jó időben a sajtót is, nem marketinges célzattal – több helyen 
be is számolnak róla. Nem azért, hogy csődüljenek a diákok vagy a „pén-
zek” Pannonhalmára. A világnak és az egyháznak szóló jel miatt. Ez a mi 
köpenyünk: megmutatni, hogy vannak börtönök és fogva tartottak, még 
ha nem is találkozunk velük. És ezek 
az emberek szenvednek. Bűncselek-
ményt követtek el, de szenvednek. 
Rászorulnak a figyelmünkre. Önző 

szempontból is megéri: jobb körülmények között jobbak lehetnek, ha kikerülnek.

Pénz
Összesen 770.075 Ft-ot gyűjtünk, van, aki koldulással. Az árverésen Antal atya ismét 
archivál. Egy korabeli tanár-diák meccsen viselt – dedikált és pedánsan nejlontasakba 
csomagolt – fekete mezét bocsátja áruba. 5000 Ft-ért kel el. A bolhapiacon Háború és 
béke-kötet, Harry Potter 5 DVD-n, soha nem látott ceruzafogó eszköz, egy kis váza, asztali 
kvarcóra a fogás. A nyolcadikosok japán osztálybüféjében földön ülve szusit eszünk 
pálcikával. Fiam egy-két dartsot belevág egy százasért kollégáim fényképébe.

A napja
Gregor Hanke eichstätti bencés püpök, ill. Giuseppe Roberti montecasssinói perjel 
a vendég a liturgián. „Márton püspök rád tekint szülőfölded népe!” Szép szavak 
diákjainkról, büszkék vagyunk. Estére a Tóth Viktor Tercett érkezik. A kocertet  rendhagyó 
módon egy workshop előzi meg. A Big Banddel és az gimnázium berkein belül működő 
Improvizációs Műhellyel foglalkozik műhelymunka keretében. A tercettben a tizenhat 
éves dobos köti le figyelmünket. A Juilliard Schoolba készül.

Utána
Tökölnek gyűjtöttünk, a bebukottaknak. Arra, hogy 
a kulturális életüket színesítsük falakon belül. El is 
visszük a pénzt a két nagy vasrácsos kapun túlra. 
Ismét együtt fogvatartott, diák, főparancsnok, 
igazgató, tanár. Az átadás-átvételt sok program 
gazdagítja. Focimeccs, ahol 17-9-re kikapunk. 
Beszélgetés, ahol újra belekérdezhetünk. 
Néhányan nemsokára szabadulnak, vannak, akik 
gyilkosságért ülnek. „Karácsonykor a börtönben 
vágni lehet a csendet!”

Barcza István, igazgató-helyettes
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Életünk

Szent Márton-nap
A Pannonhalmi Főapátság a Herendi 
Porcelánmanufaktúrával és a Bábolna 
Nemzeti Ménesbirtokkal együtt idén 
immár tizenkettedik alkalommal ren-
dezte meg a Szent Márton Napot. A ren-
dezvényre a felújított Bazilikában került 
sor november 16-án Pannonhalmán. 
Főapáti köszöntőmben így szóltam az 
egybegyűltekhez: „Most Szent Márton 
ünnepe közelében tértünk be mindany-
nyian a felújított Bazilikába, hogy befo-
gadjuk ennek a szent térnek szépségét, 
üzenetét és hogy e kettő életünket is 
formálja. Szükségünk van az ünnepre, 
a jó és tiszta szóra, és a vigaszra, hogy 
örömteli szívvel mi magunk is ereje le-
hessünk sokaknak.”
Ezt követően a Liszt Ferenc Kamaraze-
nekar és a Nyíregyházi Cantemus Kórus 
előadásában Händel ünnepi zenéi című 
hangversenyét hallgathatta meg a köz-
élet és a gazdaság képviselőiből álló 
közönség, majd Beer Miklós váci me-

gyéspüspök szólt Szent 
Márton életpéldájáról, 
kiemelve a szolidaritás 
fontosságát.
A program keretében a szervezők át-
adták az Szent Márton Díjat, amelyet 
az alapító okirat szerint az a kiemelkedő 
személy kaphat meg, aki tevékenységé-
vel jelentősen hozzájárult a Pannon tér-
ség, s egyben nemzeti örökségünk és 
kulturális értékeink megismertetéséhez 
és megőrzéséhez. Az elmúlt években 
Nemeskürty István, Pungor Ernő, Nagy 
Gáspár, Kukorelli István, Mádl Ferenc, 
Szokolay Sándor, Sebestyén Márta, 
Melocco Miklós, posztumusz Gál Tibor, 
Tringer László, Sólyom László és Ittzés 
János vehette át a díjat, idén pedig 
Thész Gabriella karnagynak, a Magyar 
Rádió Gyermekkórusa volt vezetőjének 
ítélték oda az alapítók.
Thész Gabriella irányításával a Gyer-
mekkórus rendszeres résztvevője volt 
rangos hazai és európai fesztiváloknak, 
kortárs művek hazai és külföldi ősbe-
mutatóinak. Együttesével olyan rangos 
európai fesztiválok visszatérő résztvevői 
voltak, mint a Salzburgi Ünnepi Játékok, 
Milano Musica, Wien Modern, Velencei 
Biennale, Flamand Fesztivál, Schleswig- 
Holstein Fesztivál stb., valamint számos 
ismert külföldi zeneszerzővel dolgozott 
együtt. Külön kiemelendő továbbá, 
hogy amikor 2009-ben immár harmad-
szorra hívták vissza a Gyermekkórust 
a Milano Musica rangos kortárs zenei 
fesztiválra, Hosokawa japán zeneszerző 
több - 24 (!) - szólamú művének európai 
ősbemutatóját énekelték a gyerekek 
nagy sikerrel. Több élő adást valamint 
lemez- és koncert felvételt készített itt-
hon és külföldön egyaránt. Együttesével 
rendszeresen turnézott itthon és külföl-

dön: Európában, Amerikában, Japán-
ban, Dél- Koreában, Taiwanon.
„Hiszek abban, amit csinálok. A próba-
terem egy külön világ: szigorúságot, ön-
értékelést, egymás elfogadását tanuljuk 
közösen, amikor együtt dolgozunk.” – 
mondja Thész Gabriella saját magáról 
egy interjúban. Majd így folytatja: „De 
a legfontosabbak a gyerekek. Ők az 
én igazi társaim, szeretem és tisztelem 
őket. Nyitottak, őszinték, csibészek. 
Vannak persze más nehézségek is, hi-
szen ők az intenzív kórusmunka mellett 
főállású iskolások. Ott is teljesíteni kell. 
De én úgy gondolom, hogy az értékes 
és kemény munkával eltöltött idő meg-
hozza gyümölcsét, a jól ápolt fa virágot, 
gyümölcsöt terem. Mindig helytállnak, 
fantasztikusan tudnak koncentrálni, 
élvezik, szeretik az igényes munkát. A 
velük töltött alkotómunka tesz engem 
is nyitottá.”
Thész Gabriella hitt és hisz abban, amit 
művészi pályája során tett, alkotott. 
Mindezt személyéből áradó kedvesség-
gel, a gyermekekhez, a felnőttekben 
rejtőző gyermekekhez fordulva teszi 
nagy tudással, tapasztalattal és empá-
tiával. Nemcsak a mese, hanem a zene 
is elbűvöli a gyermek lelkét és formálja 
azt. Kitüntetettünk a dunántúli Szek-
szárdról indulva tehetségét kamatoz-
tatva bejárta hazáját, sőt a kontinense-
ket. Művészetével megajándékozta az 
embereket, felemelte és boldoggá tette 
életüket a zene, a tiszta gyermekhang 
ajándékával. 
Tisztelt Művésznő! Szeretettel gratulá-
lunk!

Várszegi Asztrik OSB, főapát

Pannonhal
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BDSZ-morzsák
Bencés bál

Egy, közülünk

Immáron nyolcadik alkalommal rendezi meg a Bencés Jó-
tékonysági Bált a Bencés Diákszövetség és a Medium Pro 
Educatione Közhasznú Alapítvány 2013. február 9-én a 
Szépművészeti Múzeumban. A Bál elsődleges célja továbbra 

is a bencés diákok közös-
ségének építése lesz, de 
kiváló lehetőséget ter-
emt a baráti kapcsolatok 
gondozására és építésére 
is, hiszen minden évben 
színvonalas programok-
kal várja látogatóit.
A Bál nemes célokat karol 
fel, amelyeken keresztül 
a bevételekből (szpon-
zoráció, jótékonysági 
tombola, egyéni támo-
gatás) a bencés rend által 
fenntartott oktatási in-
tézményeket támogatja. 
A rendezvény sikeressé-
gét mutatja, hogy eddig 

összesen több mint 10 millió forinttal támogatta a győri és 
a pannonhalmi gimnáziumokat. 2013-ban ez a nemes cél a 
határon túli bencés diákok támogatása lesz. Ehhez a célhoz 
kapcsolódva választottuk ki Legányi Norbert pannonhalmi 
főapátot a bál arcának. Legányi főapát úr igen nehéz és 
válságos időszakban, 1958 és 1969 között állt a Magyar Ben-
cés Kongregáció élén. Mint a magyar Püspöki Kar tagja részt 
vett a Második Vatikáni Zsinat ülésein. Szerette az igazságot, 
gyűlölte a hazugságot, ezért volt része száműzetésben és 

üldöztetésben. Áldozatvállalása és 
örök értékeink melletti, megalkuvást 
nem tűrő kiállása ma is példaértékű.
A Bál rendi fővédnöke Várszegi 
Asztrik főapát Úr, világi fővédnöke 
pedig Thész Gabriella karnagy lesz, 
akit 2012-ben Szent Márton-díjjal 
tüntettek ki.
Az előző évekhez hasonlóan a VIII. 
Bencés Jótékonysági Bál is igyek-
szik minél színesebb programokkal 
kedveskedni vendégeinek, ismét 
lesz jótékonysági kaszinó, tombola, 
borkóstoló, portréfotózás. Az este 
részletes programjáról a rendezvény hivatalos honlapján, a 
www.bencesbal.hu oldalon olvashattok. A hangulat ezúttal 
is garantált, hiszen ismételten fel fog lépni a pannonhalmi 
gimnazistákból álló Bencés Big Band, a vendéglátásról pedig 
a Viator Étterem gondoskodik.
Jegyeket december 1-jétől tudtok rendelni a bencesbal.hu 
oldalon. Emellett figyelmetekbe ajánljuk facebook oldalu-
nkat, amelyet a Bencesbal közösségi név alatt érhettek el, itt 
a Bállal kapcsolatos érdekességekkel, friss információkkal és 
játékokkal várunk Titeket! Csatlakozzatok hozzánk, ha még 
nem tettétek!
A Bálra a belépőjegyek ára egységesen 18.000 forint lesz, míg 
tombolát 5.000 forintért vásárolhattok majd a helyszínen. 
Várjuk azon diáktársaink támogatását és tombola felajánlá-
sait, akik egyetértenek a Bál céljaival, és szívesen támogatnák 
azokat!

a szervezők

Kukorelli István elérkezett egy fennsíkra, ahol megállt és kör-
betekintett. A fennsík még nem az úticél, de alkalmas arra, 
hogy az ember ott vizet merítsen, és erőt gyűjtsön a végső 
kaptatóra.
Tétről egyszerű klottgatyásként indulva a Bencés Diákszövet-
ség jelenlegi elnöke megkapta a lehetőséget, hogy tulajdon-
képpen önmagával, azaz Jézussal váltson néhány szót. 
Az, hogy a könyv milyen indíttatásból született meg, hogy 
ki írta, vagy hogy élettörténete mennyire érdekes, tulajdon-
képpen mellékes. Annyiban értékes olvasmány, amennyi-

ben mindannyiunk számára ismerős, 
emberi választásokról és küzdelmek-
ről szól. A legfontosabb részek talán 
azok, amelyek bemutatják a valójában 
esetleges objektív körülményeket, 
életsorsfoszlányokat, amelyek objektív 
külsőségekként a legalkalmasabbak 
arra, hogy rászorítsanak: tekintsünk 
mindig a lényeget elfedő fátyol mögé!

dg

„Gondolatok a „Váltóállítók között. Kővári Orsolya beszélgetései Kukorelli Istvánnal” (Budapest. 
Osiris, 2012.) című könyv kapcsán
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Hic	fuit Aki kérdez... Miskei Antal (Ph '86)

Miért döntöttél úgy annak idején, 
hogy a Pannonhalmi Bencés Gim-
náziumban folytatod középiskolai 
tanulmányaidat? 
Elsősorban talán azért, mert édesapám 
is annak idején itt végzett. Valami 
olyasmi volt bennem, hogy ez négy 
év táborozás lesz. Akkoriban, azokon 
a nyarakon, többször voltam itt-ott 
táborban. Nekem ezek meghatározó 
élmények voltak. A szülőktől való 
távolság, izgalmas diákévek, nagyon 
szabad világ…- ilyesfajta elképzeléseim 
voltak Pannonhalmáról. 
Hogyan telt el az a négy év, milyen 
élményekkel gazdagodtál Qpacon 
1982-86 között?
Hát, amit Pannonhalmától vártam elő-
zetesen, az nagyjából bejött. Legalábbis 
utólag így látom: nekem a szabadság 
világa volt Pannonhalma, még akkor 
is, ha be voltunk zárva. Tudom, nem 
mindenkinek ilyen egyértelműen jó 
Pannonhalmán lenni, kollégiumban 

lenni, távol Budapesttől (én Budapest-
ről származom). De nekem nagyon jó 
volt. Utólag azt gondolom, életemben, 
sok szempontból akkor volt a legjobb 
formám. 1986-ban például gólkirály vol-
tam, ehhez ugye, nem nagyon lehet mit 
hozzátenni. 
Nekem nagyon fontosak voltak a ba-
rátságok, többen vannak az osztály-
ból, akikkel a mai napig nagyon szoros 
barátság fűz össze. Nagyon fontos volt 
Söveges Dávid atya. Most ezzel őt ki-
emelem, de más atyák is nagyon mé-
lyen hatottak rám. Nagyon jó volt az a 
szellemi tágasság, ami ott körbevett, s 
ami még a kövekből, a falakból is áradt 
felénk. Szóval nekem nagyon jó volt 
Pannonhalmán. 
Abban az időben teljesen természe-
tes volt, hogy aki jó tanuló volt, az 
egyetemen folytatja tovább tanul-
mányait. Te melyik egyetemre és 
milyen szakra jelentkeztél érettségi 
után?
Én az ELTÉ-re mentem, matematika-fizi-
ka szakra. Tulajdonképpen jobban von-
zott volna a magyar, de valahogy úgy 

gondoltam, oda elsőre úgysem vesznek 
fel. A matek-fizikára végül is felvettek, és 
én egyáltalán nem bántam meg. Igaz, 
hogy nem vagyok matematika-fizika 
tanár, hiszen „elhagytam ezt a pályát”, 
de az egy nagyon jó gondolkodói iskola 
volt. Nagyon sokat kaptam ezekben az 
években, ami a szemléletemet, gondol-
kodásmódomat alakította. Ma már tud-
juk, hogy egyetemista korban az agy 
még nagyon is fejlődik. Én ezt akkor na-
gyon elemi módon tapasztaltam, főleg 
a szemináriumokon, gyakorlatokon. Na-
gyon éreztem, hogy a világlátásomat, 
a problémamegoldási készségemet, és 
nagyon sokfajta készségemet fejleszti 
az egyetem. 
Matematika-fizika szakos diplomá-
val miért lettél mégis pap? Milyen él-
mény hatására választottad inkább a 
papságot? 
Hát, ha őszinte vagyok, nem is nagyon 
tudom már. Nem csak azért, mert ez 
viszonylag régen volt, hiszen lenne 
azért alkalom időnként végiggondolni. 
Sokszor kérdezik, és sokszor keresem 
erre a választ. De ha igazán őszinte 
vagyok, amit igazán gondolok, hogy 
valahogy ez a kérdés nekem menet 
közben nagyon érdektelen lett. 
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Aki válaszol... Mazgon Gábor (Ph '86)

Azt tudom, ez az egy, amit tudok, ez a 
nagyon mély meggyőződésem, hogy 
Krisztus akarta, hogy én pap legyek. Ezek 
után pedig az, hogy én hogyan jutottam 
el erre a felismerésre - tulajdonképpen 
mindegy. A fölismerés a lényeg. És ezt 
most már tudom. Azt hiszem. Persze le-
hetne továbbkérdezni, hogy mégis ho-
gyan alakul ki egy ilyen döntés, melyek a 
fontos állomások… 
Ez a válasz persze összefügg azzal, hogy 
nagyon sok embernek segítek ilyen kér-
désekre választ találni, tehát a saját éle-
tében a hivatását felismerni. Ezért mos-
tanában inkább úgy vetődik fel nekem a 
kérdés, hogy általánosságban melyek az 
ismérvei a papi - vagy bármilyen más - hi-
vatásnak, Isten hívásának. S utólag elég-
gé úgy látom, hogy ha egyszer az ember 
fölismeri, akkor tulajdonképpen a korábbi 
kritériumok, megfontolások már nem túl 
érdekesek, elvesztik a súlyukat - és igazá-
ból nálam ez történt. 
Annyi aktuális kérdésem van, amit Isten 
színe elé kell vigyek, és az Ő jelenlété-
ben kell megtaláljam a választ, így aztán 
nagyon gyakori, a tizenöt évvel ezelőtti 
kérdésnek már nem érdekesek.  
Most Esztergomban élsz, és spirituális 
vagy a szemináriumban. Mit is jelent 
ez pontosan? 
Hát, valami olyasmit jelent, hogy a kis-
papok lelki életét kell segítenem, bizo-
nyos szempontból irányítanom is. Ez 
jelenti természetesen a gyóntatást, a 
lelkivezetést. Jelenti azt, hogy bizonyos 
elmélkedési időkben nekem kell elmélke-
dési pontokat mondanom. Mondjuk egy 
adott szentírási szakasszal kapcsolatban 
néhány szempontot adni, hogy könnyeb-
ben induljon el az elmélkedésük. Persze, 
hogy ő azt a csendes 20-25 percet mire 
használja fel, az Istennel milyen fajta pár-
beszédet folytat, abban én nem nagyon 
tudok rá hatni. De mégis csak lehet gon-

dolatindítókat adni. Talán ez a megfogal-
mazás a legszerencsésebb: inspirálnom 
kell őket. Indításokat kell adnom, és ha ők 
erre szabadon tényleg fölemelik a tekin-
tetüket Isten felé, akkor már nincs szüksé-
gük segítségre. 
Melyek azok a kérdések, amelyekkel a 
kispapok leginkább felkeresnek ? 
Leginkább olyan kérdésekkel keresnek 
meg, amelyek a lelki életre és leginkább 
az imádságra vonatkoznak. Hogyan le-
het bizonyos nehézségeket leküzdeni, 
hogyan lehet továbbhaladni. Ezek közül 
nem nagyon tudnék most egy kérdést 
kiemelni. Egyszerűen a lelki életben sze-
retnének előrehaladni. Persze sokszor 
egyszerűen bejönnek, csak azért hogy 
valamit elmeséljenek. Nem is biztos, hogy 
van „kérdés”, hanem egyszerűen csak jó, 
hogy az ember föltárhatja valaki előtt azt, 
ami a szívében van. Nekem pedig hiva-
talból jelen kell lennem, itt kell lennem, 
hogy nyitott legyek arra, hogy meghall-
gassam őket. Hozzáteszem, hogy sajnos 
nem vagyok a legjobb meghallgató, a 
legjobb hallgatóság. Türelmetlen vagyok, 
túl okosnak gondolom magamat. De 
azért remélem, hogy néha tudok nekik 
segíteni. 
Amit egyébiránt az elmúlt években 
nagyon-nagyon meg kellett tanulnom, 
a lelki életben is, a hétköznapi életben, 
az emberekkel való kapcsolatban is - 
mindenütt ugyanaz az egy dolog, amit 
igazán kérdezünk és tanulnunk kell. Azt, 
hogy hogyan lehetne jobban szeretni.
Milyen közelebbi és távolabbi célok 
lebegnek még a szemed előtt? 
Hát ez nagyon jó kérdés! Először is azt 
hiszem, hogy nagyon sok ponton még 
nagyon sokat kell fejlődnöm a türelem 
terén, a szeretet terén, a megbocsájtás te-
rén, sorolhatnám. Az imádság terén. Iga-
zából van egy nagyon súlyos kérdésem 
magammal szemben, vagy magamnak 

teszem föl. Spirituálist kiképezni mondjuk 
negyven évig tart, legalábbis az én ese-
temben ennyi volt körülbelül a képzés. 
Akkor miért tart 60-70 évig, amíg meg-
tanulunk úgy ahogy imádkozni? Mert 
érzem ezt a nyomorúságot, hogy úgy 
kell másokat imádkozni tanítanom, hogy 
én magam is még nagyon-nagyon kez-
dő vagyok. A prédikátor talán erre is azt 
mondaná, hogy ez hiábavalóság és nagy 
gond. Szóval van még egy nagy projek-
tem, hogy még megpróbálok megtanul-
ni imádkozni. 
Aztán vannak más terveim is: szeretnék 
egy jó jegyzetet írni lelkiség-teológiából. 
Két éve tanítom ezt a tárgyat. Bizonyos 
értelemben Dávid atyától örököltem, aki 
ugye lelki vezetőm volt, és aki lelkiség-
történeti könyvet írt. Én nem annyira lel-
kiségtörténeti, hanem lelkiség-teológiai 
jegyzetet szeretnék írni. Ezen dolgozok, 
mert hát tanítom ezt a tárgyat. 
Aztán nagyon sok olyan tervem van, 
ami a lelkigyakorlatokkal kapcsolatos. 
Lassan eljutok oda, hogy másokat kép-
zek arra, segítek arra, hogy tudjanak ők 
lelkigyakorlatot tartani. Ez egy nagyon 
izgalmas feladat, és megint csak azt mon-
dom, hogy lelki dolgokat tanulni, először 
is együtt kell tanulni, tehát én is velük 
együtt tanulok. Másodszor is lelki dol-
gokban tanulni azt jelenti, hogy tanuljuk 
szeretni a másikat, meg persze szeretni 
önmagunkat. Tényleg elfogadni maga-
mat. Sőt azt is elfogadni, hogy az Isten 
alkalmasnak talált arra, hogy másoknak 
rajtam keresztül ajándékozza önmagát. 
Ez egy felfoghatatlan csoda. És hát per-
sze iszonyatos alázat kell ahhoz, hogy az 
ember ezzel jól bánjon. Hogy az ember 
azoknak a csodáknak hiteles tanúja le-
gyen, amelyek a saját keze által mennek 
végbe. Szóval röviden nagyon-nagyon 
sok tervem van még, és remélem, hogy 
Isten segít  a megvalósításukban. 
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2012. szeptember 6. és október 23. között hárman, bencés 
szerzetesek, Ábel atya Bakonybélből, Gellért atya Tihanyból 
és Iván testvér Pannonhalmáról kerékpáros zarándoklattal 
eljutottunk Jeruzsálembe. A 48 nap alatt 2276 km-t tettünk 
meg szárazföldön és közel 1000 km-t hajón Görögország és 
Izrael között. Az út során rengeteg élményben volt részünk, 
amelyeket lehetetlen belesűríteni néhány bekezdésnyi 
szövegbe. A képes beszámoló során a Teleki-teremben 
valamint a földrajz szakkörösökkel való találkozások 
alkalmával talán át lehetett valamit adni abból a gazdag 
tapasztalatból, amelyben részesedhettünk ebben a néhány 
hétben. Álljon most itt egy részlet a menet közben írt 
útinaplónkból.

Iván bejegyzése Jerikóról:
A városnak erőteljes keleti hangulata van, nagy bazársorok, 
mecsetek (a müezzin hangja több minaretből is eljut hozzánk), 
az utcán folyik az élet, az autók állandóan tülkölnek, és a jobb 
haladás érdekében könnyen áthágják az alapvető közlekedési 
szabályokat. De akárcsak az olaszok, itt is figyelnek egymásra, 
balesetet, koccanást nem láttunk. A bicikliseket viszont nem 
mindig respektálják - néhányszor tapasztalhattuk Izraelben.
Először a Jó Pásztor ferences plébániára kopogtattunk be, 
Ellen, a titkárnő, akivel néhány e-mailt váltottam a napokban, 
megmutatta a kijelölt szálláshelyünket, egy nagy termet, 
ahol az egyik ágyon már lakik valaki (ő akkor nem volt jelen), 
zuhanyzó sajnos nincs, csak mosdók és wc. Amikor kijöttünk, 
hogy leszereljük a bicikliket és beköltözzünk, megjelent 
egy ferences testvér. Amikor megtudta, hogy szerzetesek 
vagyunk, invitált bennünket a rendházba. A testvér, 
Anthony, annyira hívott bennünket, hogy végül a rendházba 
költöztünk. Kaptunk három szobát, rendes fürdőszobákat 
és - Anthony testvér szándéka szerint - teljes ellátást. A 
gondviselés sokadszor húzza át az előzetes terveket szállás 
ügyben, hogy nagyobb kényelmet teremtsen számunkra.
Az iskola udvaráról, ami szinte közös a plébánia udvarával, 
már a megérkezésünkkor is hangos gyerekzsivaj hallatszott. 
Éppen iskolai szintű sportverseny folyt. Ebéd alatt tudtunk 
meg többet a helyi ferencesekről. Ketten élnek most itt, a 
libanoni származású gvárdián, aki most Libanonban van, és 
az amerikai Anthony testvér. A plébánia mellett az iskola-
fenntartás a feladatkörük. A mellettük lévő telken ferences 

nővérek laknak, ők egy lányis-
kolát tartanak fenn. A két iskola 
között épül egy impozáns új rész 
európai támogatással. A két isko-
lában ezer diák tanul, a plébánia 
melletti koedukáltban 400-an. A 
tanulók 5%-a keresztény. (A kb. 
50ezres városban 210 katolikus 
él, a lakosság 1%-a keresztény). 
Azért adják ide a muszlimok is a 
gyerekeiket, mert a palesztin is-
kolák nagyon gyengék, és verik 
a diákokat. Ezek a magániskolák 
pedig a továbbtanuláshoz jó 
esélyt adnak. Évi 300 dollár a tan-
díj, a szegényebbeket segítik, de 
a legtöbb család ki tudja fizetni 
ezt az összeget, mert a várost sok 
középosztálybeli lakja. Egyetem 
is működik Jerikóban.
A plébánia kapujával szemben 
egy nagy mecset kék kupolával, 
száz méterrel odébb a görög 
ortodox templom, de a város-
ban van román és orosz ortodox 
templom is, továbbá kopt temp-
lom. Két szír keresztény család 
lakik Jerikóban, ők a katolikus 
templomba járnak. A nagy tel-
ken van egy gondosan öntözött 
és nyírt füves kert pávákkal és 
galambokkal, néhány citrusfával. 
Az épület mögött egy csendes 
terasz asztalokkal, székekkel. 
(A többi oldalról zajos a szom-
szédság: forgalmas utca és az 
iskola.) A telek távolabbi részén 
pedig nagy citrusültetvény: cit-
rom, mandarin, grapefruit. Való-
di oázis a kőtenger és a sivatag 
közepén. (Azt később fentről 
láttuk, hogy a városnak elég laza 

Hat keréken Jeruzsálembe
Világot	lát(t)unk
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a szerkezete, nem európai, 
tervezett utcákkal és terek-
kel; egy-egy épületcsoport 
között nagy zöld felületek 
vagy éppen üres kopárság 
húzódik.) Az ókori várost 
most is ássák, elég nagy te-
rületen.
…
A plébániához visszaérve 
az iskolaudvaron már folyt 
az esti kosármeccs egy je-
ruzsálemi katolikus iskola és 
a helyiek között. Az arabok 
a drukkolásban is hango-
sak. Anthony azt kérte az 
igazgatótól, hogy 10 órakor 
legyen vége a rendezvény-
nek a vendégekre (ránk) 
való tekintettel. Pontosak 
voltak. A hangzavart csak 
a szomszédos mecset mü-
ezzinje harsogta túl úgy fél 
óránként, a kellő időben.
Vacsorára a házvezetőnő 
pompás arab étkeket készí-
tett (csak szerény hideg va-
csorát kértünk): zöldségből 
készült rántott golyócská-
kat, babos humuszt (csicse-
riborsókrém; az araboknál 
alapétel százféle módon 
ízesítve és eszerint elne-
vezve), mindehhez pita (le-
pényszerű, szétnyitható és 
megtölthető kenyér), zöld-
ségsaláta, sajtkrém. Szinte 
minden elfogyott. Vacsora 
közben Anthony sokat me-
sélt a Jerikóban élő sokféle 
vallás és felekezet békés 
együttéléséről, egymásra 
utaltságáról.
Az éjszakai nyugalmat 
sem a szúnyogok, sem 

az este feltűnt kis egér nem zavarta, 
viszont a kosármeccsek után lett egy 
kis verekedés az iskolaudvaron; éjfélig 
hallottam zajongást. Anthony másnap 
szabadkozott, hogy nem szokott 
ilyesmi előfordulni, de most mégis 
összekülönböztek a helyi és a vendég 
jeruzsálemi (egyházi iskolás) csapatok 
és kísérőik. Anthony szerint az arabok 
nagyon heves vérmérsékletűek, elég 
egy rossz szó, pillantás vagy gesztus, és 
máris indulatba jönnek.
A vasárnapi szentmise 9.30-kor kezdő-
dött, előtte megérkezett Jeruzsálemből 
egy fiatal arab pap (zsidó rendszámú 
autóval, amelyből errefelé alig láttunk), 
gyülekezett a nép. Volt néhány ismerős: 
Ellen az irodából, a házvezetőnő (akinek 
a nevét leírni sem tudnám abból, amit 
mondott), a szombat délutáni kosár-
meccseken látott nagybajszos iskolai 
alkalmazott. A hívek között leginkább 
nők voltak - minden korosztályból -, 
férfiakból néhány 20-as éveiben járó a 
családjával együtt, néhány iskolás gye-
rek és pár idősebb férfi; mindnyájan 
európai módon, jólöltözöttek. Két fehér 
ruhás, skapulárés nővér is jelen volt - a 
szomszédos ferences zárdából, olaszul 
és angolul beszéltek. Sokan a kezdés 
után érkeztek (még átváltoztatás után 
is), végül kb. 60-an lettünk (ez a 210 
fős katolikus létszámhoz és az európai 
statisztikáinkhoz képest jó arány). Ábel 
és Gellért koncelebráltak. A legerőtelje-
sebb hatású a kis, fiatalokból álló kórus 
éneke volt, a hívek hangosan bekapcso-
lódtak. A dallamkincs nem volt különle-
ges, új szerzemények lehettek (a mi gi-
táros énekeinkkel tudnék párhuzamot 
vonni, csak kíséret nélkül), a liturgiában 
sem éreztem sajátos, arab vonást, min-
den arab nyelven folyt szabályszerűen, 
a római rítus szerint, 45 perc alatt. A 
mise után kávézni és beszélgetni lehe-

tett a templom előtt - főként a férfiak 
éltek vele.
Jerikó belopta magát a szívembe, 
szívesen maradtam volna még egy 
hetet, a kedves, vendégszerető 
emberek, a pezsgő életritmus, a 
mecsetek hangos éneke a más kultúra 
megértésére invitál.

Komment Ábeltől:
Jerikó talán a legerősebb élmény volt 
számomra.
Fizikailag, mert nekem ott volt a 
leginkább meleg, ettől egy kicsit rosszul 
is éreztem magam, a vasárnapi arab 
misén csak szédelegtem az oltár körül.
Lelkileg azért, mert láttam Zakeus 
fügefáját, meg voltam abban a 
kopt templomban, ahol a sírját 
mutogatják. Ittam az Elizeus forrásból 
és a hőgutától kissé kábán 2 napig 
élvezhettem az irgalmas szamaritánus 
vendégszeretetét, aki Anthony 
képében, ferences csuhában jelent 
meg előttem.
Aztán azért is erős élmény Jerikó, 
mert magam leginkább ott 
bizonytalanodtam el, hogy hétfőn 
délelőtt sikerülhet-e az utolsó 
mutatvány: felmenni Jeruzsálembe. 
Én nem az 1000m-es szintemeléstől 
tartottam, hanem attól a forgalomtól, 
amely Jeruzsálem előtt várt ránk. S 
valóban az utolsó 3 km-en, amikor 
elfogyott a leállósáv, s a tűző 
napon, a 3 sávban robogó örült 
forgalomban toltuk felfelé bringáinkat, 
reménytelennek látszott, hogy egyszer 
felérünk Sion hegyére. Mondtam is 
Gellértnek, amikor a latin Patriarkátus 
árkádjainál az orosz hölgy megszólított 
minket: - én bizony egy vak lovat nem 
tettem volna fel arra, hogy valaha 
meglátjuk a szent város falait. Aztán 
mégis megláttuk,…  irgalmas az Isten.

Világot	lát(t)unk
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Örökség és küldetés

Miért jó itt lenni? 
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B e n c é s e k  M a g y a r o r s z á g o n
Rendtörténeti konferenciák 7/1

9 789639 662605

A magyar egyház és benne a bencés rend 
története elválaszthatatlan a magyar 
nemzet és állam történetétől. Az egyház 
történetének vizsgálatát azonban a 20. 
század második felének kommunista 
diktatúrája visszaszorította. Most ezt 
a kényszerű hiányt pótolva napjaink 
kutatásainak eredményeit összegezzük.

A két kötet elkészítését konferencia előzte 
meg. A Magyar Bencés Kongregáció, 
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Főiskola és a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Kara 
„Örökség és küldetés: Bencések 
Magyarországon” című tudományos 
tanácskozására 2010 októberében 
Budapesten és Piliscsabán került sor. 
A konferencia tematikájával egyezően 
e két könyvben a történészek mellett 
művelődés- és irodalomtörténészek, 
könyvtárosok, levéltárosok, néprajzosok, 
művészettörténészek, teológusok és 
más olyan szakemberek értekezéseit 
olvashatjuk – köztük 11 bencés szerzetesét 
–, akiknek kutatómunkája érintkezik 
a bencés rendtörténettel. „Örökség és 
küldetés“: visszatekintünk a múltra, hogy 
erőt merítsünk a jövőhöz.

I. Puhafedelű.indd   1 2012.12.10.   8:05:58

A magyar egyház és benne a bencés 
rend története elválaszthatatlan a 
magyar nemzet és állam történeté-
től. Az egyház történetének kutatását 

azonban a 20. század második felének kommunista diktatú-
rája visszaszorította. Igaz ez a bencések történetére is, habár 
tudjuk, hogy a ferencesek és piaristák mellett erősen korlá-
tozott mértékben működésüket megengedte a rendszer, 
s így a rend történetével kapcsolatban is jelenhettek meg 
tanulmányok. Mindenekelőtt a Szennay András főapát által 
szerkesztett „Népek nagy nevelője…” című kötetre gondo-
lunk. A közel ötvenéves kényszerű kihagyás következményeit 
csak lépésről lépésre lehet orvosolni, ami a rendszerválto-
zást követőn meg is kezdődött. Kötetünk – soron következő 
próbálkozásként – a bencés rend történetével kapcsolatos 
kutatások legújabb eredményeit igyekszik feltárni és megis-
mertetni.
A kiadvány elkészítését konferencia előzte meg. A Magyar 
Bencés Kongregáció, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 

Főiskola és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-
tudományi Kara „Örökség és küldetés: Bencések Magyar-
országon” című tudományos tanácskozására 2010. október 
19-én Budapesten, a Sapientia épületében és október 20-án, 
szerdán Piliscsabán, a Stephaneum épületében került sor. A 
konferencián elhangzott előadások többsége megtalálható a 
kötetben, ezek sorát azonban kiegészítettük további tizenkét 
új munkával is, amelyek nem hangzottak el a szimpóziumon.
A kötet szerkesztése során arra törekedtünk, hogy a különbö-
ző tudományágak képviselve legyenek. A történészek mellet 
művelődés- és irodalomtörténészek, könyvtárosok, levéltá-
rosok, néprajzosok, művészettörténészek, teológusok és más 
olyan szakemberek értekezéseit olvashatjuk – köztük tizen-
egy bencés szerzetesét –, akiknek kutatómunkája valamilyen 
ponton érintkezik a bencés rendtörténettel. 
A konferencia anyagának felhasználásával készült kötetünk 
visszatekint a múltra, erőt ad a jövőre nézve, s egyben nemzeti 
kultúránk megértésének és megismerésének is fontos alapja.

Illés Pál Attila – A kötet szerkesztője

Öröm és remény volt bennünk, amikor megkaptuk a hírt: az ország 4. és a vidék „legjobb” iskolája vagyunk. Büszkék voltunk 
magunkra: diákjainkra, tanárainkra. Megnyugodtunk, megveregettük a vállunkat.
De mit jelent ez az előkelő hely? Miért jó itt lenni diáknak?

Életre szóló barátokra lehet lelni.    -    Meg lehet tanulni zongorázni.   -   Középkori okleveleket, a Tihanyi Alapítólevelet olvasni.   
-   Összeállni egy rock zenekarrá, és együtt lehet zenélni.    -    Esküvői tanút kapni.    -    Könyvkötészetet tanulni.   -   Az időt 
beosztani, talán ágyazni is.   -   Öltönyt is hordani.   -   Madarászni is komolyan.   -   Big Bandben trombitát újrakezdeni.   -   Filmet 
készíteni pl. flash mobból.   -   Megtanulni olvasni – irodalmat.   -   Tudományos előadásokat hallgatni.   -   Művészekkel találkozni, 
festményeket nézegetni.   -   Sok-sok filmet végignézni.   -   Önmagunkkal találkozni.   -   Verset, novellát írni.   -   Fizikából mélyre 
menni.   -   Egyetemre felkészülni, hosszan-hosszan tanulni.   -   Közösen csendben lenni.   -   Jó sokat focizni, kosarazni.   -   Latin-
ból OKTV-re menni.   -   Szent Mártonnal, hajléktalannal találkozni.   -   Előítéleteinket lebontani.   -   Szép lassan felnőni.   -   Vívni, 
futni kezdeni.   -   Antifónát énekelni.   -   Kamaszcsatáinkat lejátszani.   -   Összeveszni, kibékülni.   -   
Lányokra vágyakozni.   -   Bazilikában ücsörögni, búgó orgonát hallgatni.   -   Ballagó éneket énekelni.   
-   A kollégium szagát megismerni.   -   Bőrműveskedni meg könyvet kötni.   -   Diáklapot szerkesz-
teni.   -   Sokféle dolgot művelni.   -   Mikuláson könnyezni.   -   Hitünk útján elindulni.   -   Valahova 
nagyon tartozni.   -   Bencés felnőttekkel jóban lenni.   -   Néhányukkal tegeződni.   -   Kerengőben 
bolyongani.   -   Sokszor visszajárni, várni, hogy felismernek.   -   Közösséghez tartozni, felelősen, 
szolidárisan.   -   Megtanulni, ki vagyok én, és ki a másik.   -   Hogy a haza a szobatársammal kezdődik.   
-   Népzenélni, héberre járni.   -   Spanyolul is elkezdeni.   -   Otthon lenni, turistáknál jobban tudni.   -   
Hopp-csup-csupot énekelni, gyertyagyújtást fejből tudni.   -   A világot bejárni, Rómába is eltekerni.
És mellesleg még 4. is az ember.

Barcza István, igazgató-helyettes
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Támogatói	oldal

Tornacsarnok - Igen

Kosárba

2012. /5. évfolyam /4. szám

2012. nov. 30-án kaptuk meg emailben a szkennelt mellékletet, a jóváhagyott 
és aláírt tornacsarnok-pályázatot. Hosszú várakozás után kezdődhet az advent. Nagy az öröm, hozzáfogunk a finanszírozáshoz. 

„GRATULÁLUNK! ÖN NYERT! – most már csak össze kell gyűjtenie 600 M Ft-ot, és Öné a várva várt tornacsarnok!”

Flash mob
2012. okt. 18. csütörtök, 14:00:00. A Bol-
dogasszony-kápolna harangjára, az is-
kolai csengőre és sok szinkronizált órára 
indul az akció. Minden osztály máshol 
gyülekezik, hogy ellepjük a Hospodárt. 
20 másodpercenként indulnak a diákok 
a Fibonacci-sor szerint: először 2, majd 
3, 5, 8, végül mindenki. Rendes tem-
póban 2 perc 20 másodperc a kijutás 
szintideje, a tömegmegmozdulást 5-6 
percre tesszük. A tanári kar, Asztrik fő-
apát úrral, Ambrus, Elemér, Lukács, An-
tal, Cirill atyákkal, Rékási tanár úrral az 
élen a tanáriból indul. A takarítónők is 
innen, meg Titusz atya és Gutowski Ro-
bert tervező. Ők nyitják majd a kapu két 
szárnyát. Csíkszeredai vendégdiákjaink 
a Viator felől érkeznek. A tornacsarnok 
kontúrját álljuk körül, hogy légi felvéte-
len szépen látsszon minden. Egy „kosár-
ra dobást” is begyakoroltunk (háló: 11.A, 
labda: 9.B). A tervek szerint egy modell 
helikopterre szerelt kamera veszi föl az 
egészet fentről. Lent pedig három kézi 
kamera, és majd’ minden osztálynál 
egy-két mobiltelefon rögzíti a látványt.
Gyönyörű idő, sárga-barna őszi színek, 
napsütés. A szelet is átlagosnak 
gondolnánk, de a helikopterkének sok: 

földi pilótái nem merik merőlegesen 
fölénk kormányozni. Elvész a 6 perces 
tömegjelenet? A kosár jó, de még kell 
felvétel. 
Másnapra jön a mentőötlet, több 
helyszínen felvesszük a gimnázium 
magasából, és majd profi filmet 
vágnak össze belőle profi filmes 
diákjaink. Így is lesz, az együttműködés 
magasiskolájában vágják össze a 
fiúk a rengeteg felvételt 2 perc 58 
másodpercre. Szakmai dicséretek 
érkeznek sok helyről, és laikusan is 
élvezzük a klipet.
Indulhat a turné, föllépünk vele min-
denhol: a Szent Márton-nap vendégei-
nek némán fut a kerengőben, másnap 
zenével a szombat esti mozi előtt, majd 
az Asztrik-teremben tanári konferencia 
végén. Aztán elvisszük Budapestre a 
Magyar Nemzeti Galériába a Pannon-
halma-napra, és a Pintér Galériába a 
bencés üzleti körbe. Mindenütt örü-
lünk, tapsolunk.
Ez volna hát a gimnáziumi – diák, tanár, 
takarító – önrész.
TAO
Engedélyt kaptunk tehát, hogy 400 mil-
lió Ft-ot gyűjtsünk össze cégek társasági 

adójából. Idén, dec. 20-ig 137 millió Ft-
ot lehet ebből összegyűjteni. Roham-
munka, no meg az olajozott fogaskere-
kek eredménye: megvan, összegyűlt tíz 
nap alatt. Ezúton is köszönjük minden-
kinek – öregdiáknak, barátnak – a gyors 
segítséget! Nagy reményekre jogosít.
Woodstock a tornacsarnok mellett
Van ez a 200 millió Ft-os önrész, amiből 
100 MFt-ot kell összegyűjtenünk. 
Szeretnénk, ha ez a gyűjtés alkalmat 
adna a barátkozásra is. A Bencés 
Bálba is készülünk, és tervezünk egy 
nagyszabású nosztalgiakoncertet.
Az öregdiák-napon, 2013. máj. 25-
én délután-este a hospodári nyári 
színpadon föllépnek majd a mindenkori 
iskolai zenekarok. 1970-től 2012-ig 
feszül az időív. Itt lesz a Wecker (1972), a 
Credo (1974), egészen a tavalyi Pilvaxig. 
Mindenkit nagy szeretettel hívunk, hogy 
jöjjünk el minél többen! Hallgassuk meg 
pocakos osztálytársainkat, meg a többi 
generációt is! Felhúzzuk a farmerdzsekit, 
lehet csápolni-beszélgetni. Csak úgy 
együtt lenni, és jól érezni magunkat. 
Aki pedig ad a tornacsarnokért, annak 
nagyon fogunk örülni.
Te is adj egy ötöst! 
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