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Főtiszteletű Püspök Úr, Tisztelt Elnök Úr,
Kedves Szent Márton Díjasok, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szent Márton Napunkon szeretettel köszöntöm Mindannyiukat az MKB Bank, a Herendi
Porcelánmanufaktúra, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok és a Pannonhalmi Főapátság nevében.
Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat.
Az elmúlt évek Szent Márton napjai kiegyensúlyozott vissza-visszatérő ritmusában az idei alkalom
mérföldkő. A múlt évben már előre jeleztem, most pedig már arról számolhatok be, hogy
tegnapelőtt, november 11-én, a szent liturgikus ünnepén megnyitottuk emlékévünket, a Szent
Márton-évi rendezvénysorozatot, amellyel Márton püspök születésének ezerhétszázadik
évfordulójára emlékezünk. Jubileumi év ez az egész egyházban, így a Magyar Katolikus Egyházban is,
és különösen is a Pannonhalmi Főapátságban. A Szent Márton Emlékévről Magyarország Kormánya
határozatban rendelkezett, amely mind erkölcsi, mind anyagi támogatást jelent.
Érdemes egy pillanatra visszatekintenünk az évszázadokon, sőt másfél évezreden túl ívelő
hagyományra, kapcsolatra. Márton, egy római katonacsalád sarja 316-ban látja meg a napvilágot
Pannónia provinciában. Nagy Szent Gergely pápa Szent Benedek Atyánk életét a 6. század végén írja
meg. Gergely pápa szerint Benedek annyira tiszteli Mártont, hogy montecassinói monostorában
Márton tiszteletére kápolnát épít. Így azt is mondhatjuk, hogy Márton püspök tiszteletét Szent
Benedektől, rendalapítónktól örököltük.
Márton kétszer születik meg számunkra. Egyszer 1700 évvel előbb Pannoniában, aztán a 10. század
végén, amikor a keresztény ókor és középkor e kiemelkedő szentjét választotta István király 996-ban
az ország első bencés apátsága, Pannonhalma védőszentjének. „István a Szent Hegynek mondott
helyen, ott, ahol Szent Márton, amikor még Pannóniában élt, imádságra helyet jelölt ki magának, az ő
nevére monostort épített” írja a Hartvik-legenda. (12. század). Bencés közösségünk ezer éven
keresztül őrizte és őrzi ma is a szerzetespüspök emlékezetét.
Amikor egyszer hallottam Márton hitéről, életéről és erényéről, vágy támadt bennem, hogy lássam,
és örömmel szántam rá magam a zarándoklatra – írja Sulpicius Severus Szent Márton életrajzírója.
A toursi püspök, Márton születésének jubileumi évében Szent Márton monostorának szerzetesei is
zarándokútra kelnek, hogy újra felfedezzék és megismerjék védőszentjüket, aki több, mint ezer
esztendeje égi pártfogójuk. A zarándokútra meghívják munkatársaikat, a rájuk bízott híveket és
diákokat és most Önöket is, mivel Alapítónk, Szent István szándéka szerint „közösségben vagyunk”
népünkkel és minden nyíltszívű és jóakaratú emberrel. A Szent Márton-év programjai ezért (is) a
közösségépítés és a kulturális párbeszéd gyújtópontjai köré épülnek.
Közösségünk azt az elkezdett munkát akarja folytatni, amit az elmúlt két évtized során a szabadság
adta lehetőség során tettünk: közösséget építünk monostorunkban és körülötte egyre táguló körben.
Ennek a tudatos építkezésnek fontos eleme és eszköze az ünnep, az ünneplés. Védőszentünk, Márton
meghívó, integráló személyiség. Emlékezete is közösséget teremt és formál.
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Az ünnep a kommunikáció kiemelt formája, az eszmény ihletével szólít meg mindenkit, hoz össze
egymástól felfogásban, meggyőződésben, társadalmi helyzetben távol állókat, teremt olyan légkört,
amelyben ki-ki otthon, szabadon, kényszerektől mentesen érezheti magát. Személyesen is
meghívottnak érezzük magunkat, megnyílhatunk az eszmény, önmagunk mélységei irányában,
alkalmassá válhatunk a közösségre, a kommunikációra. Az ünneplő szív hamarabb eléri Istent, mint az
Istenre gondoló ész. Szívből kívánom mindannyiunknak, hogy ma is tudjunk élni a felajánlott ünnep
lehetőségével.
Ebben az órában kerül sor a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Nyíregyházi Cantemus Kórus
hangversenyére, amit Fekete Károly református püspök úr ünnepi beszéde követ, majd pedig átadjuk
az idei Szent Márton Díjat. Az ünnepléssel együtt jár a Márton napi asztal és az újbor is. Az ünnep
teremtette örömteli tapasztalatot kívánom minden Kedves Vendégünknek!
Köszönetemet fejezem ki a rendezvény támogatóinak, elsősorban is a társrendező MKB Bank-nak és
a főtámogató E.ON Hungárianak, valamint a főszponzor AUDI Hungárianak, továbbá a támogató
Pannon Bormíves Céhnek, Porsche Hungárianak és a 77 Elektronikanak.
Szent Márton napi ünnepségünk felemelő része az immár hagyományosan a Liszt Ferenc
Kamarazenekar által adott koncert. A jeles évfordulót, a Szent Márton Évet a zenekar vezetője Rolla
János barátunk egy csodálatos hangversennyel szeretné emlékezetessé tenni. Ma nem egy
hagyományos zeneművet hallunk, hanem a XVIII. század egyik legnagyobb zenei mesterének,
Händelnek a műveiből válogatta ki a legszebbeket Rolla János, amit a Nyíregyházi Cantemus Kórus
közreműködésével nyújt át nekünk. Csendüljön fel a zene és hallgassuk szeretettel a koncert záró
tételében a hozzánk szóló messiási üzenetet!
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