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CSALÁDI HÁTTÉR

Placid atya – születési nevén Olofsson
Károly – egy 18. században Magyaror-
szágra települt svéd családból szár-
mazó apa és egy Tolna megyei sváb
anya gyermekeként látta meg a napvi-
lágot. Szülei, Olofsson Gusztáv és Rei-
chardt Jusztina 1913 májusában talál-
koztak. Az akkor 34 éves nő és a 42
éves férfi Dunaföldváron tartotta meg
a katolikus esküvőt. Rákosszentmihá-
lyon telepedtek le, s 1914-ben szüle-
tett meg első gyermekük, Jusztina, aki
később apáca lett. Az apát az első vi-
lágháború idején behívták katonának
a pécsi hadapródiskolába. Közben,
1916. december 23-án megszületett
Károly is. A családi legendárium sze-
rint a Tanácsköztársaság idején min-
den ház kapott vörös zászlót, de Olofs-
son Gusztáv nem akarta azt kitűzni,
ezért inkább a lánygyermeknek varrat-
tak belőle ruhát.

Az első világégést követően a csa-
ládfő gimnáziumi tanárként dolgozott.

Placid így emlékezett a gyerekkorára:
„Elfogadtuk, hogy nálunk egyetlen aka-
rat létezik: az édesapánké. Az édes-
anyám tündérien tapintatos teremtés.
Szegények voltunk, de sohasem éhez-
tünk. Tartottunk kacsát, libát, csirkét,
nyulat. A velünk szemben lévő kecske
napi fél hozamát megvettük, úgyhogy
kecsketejen nőttem fel. Feleannyi ruhám
se volt, mint egy segédmunkás gyereké-
nek. Ötödikes gimnazista koromban
kaptam először új kész ruhát, addig az
édesanyám varrt nekem. Nálunk nem
létezett olyan, hogy egy gyerek nem
eszik meg valamit. Egyedül a nyúlhúst
nem szerettem, de anyám ezt tudta, és
ügyesen megoldotta, hogy apám észre
ne vegye. Ha nyúlvadas volt ebédre,
abban mindig akadt egy kis marhahús,
ami épp az én tányéromra vándorolt.
Mindent meg kellett enni, spenótot, sós-
kát, sárgarépát. A kelkáposztát és rizs-
levest nem szerettem. A fogságban bez-
zeg káposztát kaptunk megállás nél-
kül! Mikor hazajöttem, egyszer édes-
anyám kelkáposztát csinált egy kis

rizslevessel. Fogalma sem volt, hogy
épp ezt a kettőt nem szeretem. Mikor
elmeséltem neki, nagyot nevettünk, de
akkor már mindenevő voltam.”

Mivel édesapja semmilyen protek-
ciót nem tűrt, Placid nem járhatott a
Tavaszmező utcai gimnáziumba, ahol
apja tanított, így a Baross utca és a
Rigó utca sarkán lévő bencésekhez írat-
ták be, nyolcosztályos képzésre. Az
1925 és 1933 között eltöltött diákévek,
a bencés tanárok, a bencés szellemiség
egy életre meghatározta a később egy-
házi hivatást vállaló gyermek életét.
Osztályfőnöke a híres Szunyogh Xavér
Ferenc (1895–1980) volt. Jól megtanult
görögül, latinul, franciául, és kiváló
gyorsíró vált belőle. Időközben a család
Rákosszentmihályról a budapesti Bar-
tók Béla útra költözött. Továbbra is
szűkös anyagi körülmények közt éltek,
a cserkészmozgalomban részt vevő
Olofsson Károly csak úgy tudott el-
menni a cserkész jamboree-ra, hogy
latin órákat adott diáktársainak. Az
1933-as gödöllői cserkész-világtalálko-
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KOVÁCS EMŐKE

Megszoktuk, hogy a történelmet az eseménye-
ket alakító „nagy” emberek – uralkodók, poli-
tikusok, hadvezérek – szemszögébŒl vizsgál-
juk. E számunkban a történelem viharait el-
szenvedŒ kisembereket állítottuk a közép-
pontba, akik a háború végét semmiképp nem
ünnepelhették felszabadulásként, mert a fegy-
verzaj elülte számukra elhurcolást, lágeréletet,
kényszermunkát és sokaknak – távol otthon-
tól, hazától – halált hozott. Kiszolgáltatottsá-
guk egyben országuk kiszolgáltatottságát jel-
képezte. 

Ám ez a sokáig elhallgatott történet a sza-
badon bocsátással nem ért véget. A dráma sze-
replŒi szabadulásuk után sem lehettek teljes
jogú tagjai a társadalomnak. A Kádár-korszak-
ban is figyelték, ellenŒrizték Œket, munkavál-
lalási lehetŒségeik is korlátozottak voltak.
Igazi szabadságot csak a rendszerváltoztatás

hozott számukra. IdŒsen, betegen. A megnyo-
morított, áldozattá vált emberek történetei
nem kerültek be a nagytörténelem diskurzív
terébe sem, még a személyes történetek el-
mondását is gyanú övezte. 

Ennek a keserı történetnek egyik szerepét
Olofsson Károlyra osztották. A fiatal bencés
pap-tanárt – Placid atyát – koholt vádak alap-
ján juttatták Rákosiék szovjet bíróság kezére,
s hosszú életébŒl közel egy évtizedet töltött
politikai elítéltként a Gulag poklában. Hite,
tartása és humora tartotta életben. Kidol-
gozta a túlélés négy alapszabályát, amelyre a
hazatérését követŒen is szüksége volt: rend-
jébe nem kerülhetett vissza, elŒször fırészte-
lepen lett segédmunkás, majd egy mosodából
ment nyugdíja. Életútja tantörténet lehetne
a 20. század második felét bemutató törté-
neti munkákban.



zón már érettségizett rajparancsnok
volt, így számos külföldi cserkészcsa-
patot személyesen fogadhatott. 

SZENT MÁRTON HEGYÉN

Az érettségit követően, 1933. augusz -
tus 6-án öltözött be bencés szerzetes-
nek, hét évig járt teológiára és ma-
gyar–német szakra. Beöltözésekor a
Placid nevet kapta: Placid Szent Bene-
dek egyik legkedvesebb tanítványa volt
Monte Cassino hegyén a 6. században.
A fiatal diák németül még nem igazán
tudott, ezért a rend kiküldte Mün-
chenbe, ahol egy bencés kollégiumban
lakott és a Ludwig–Maximilian Egye-
temre járt. Utolsó tanulmányi évében
a Trefort utcai gimnáziumban dolgo-
zott gyakorlótanárként. Időközben har-
madik szakként elkezdte a bölcseletet
is. Tanári pályája azonban végül csak
négy és fél évig tartott.

Olofsson Károly, Placid atya gyermekként
családja körében, (fent), édesanyjával

pappá szentelésekor (jobbra)
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1939. június 18-án szentelték pap -
pá, majd kinevezték tábori lelkésszé.
Káplánként szolgált Győrszentivá-
non, majd behívták katonának. Ko-
máromban lett tábori lelkész, az ott
működő hadikórházban bátorította
a sebesülteket, erőt adva a gyógyu-
lóknak. Komáromban tizenegy hóna-
pig szolgált, kerékpárral járt misézni.
1942 nagyböjtje után azonban lefo-
kozták: a vezetőségnek nem tetszett
egy prédikációja, melyet a tisztikar
helytelen viselkedése kapcsán fogal-
mazott meg. Hadbíróság elé citálták,

ám kitartott állí tásai mellett, s végül a
pannonhalmi főapát utasítására elfo-
gadta, hogy tartalékos honvédi állo-
mányba kerüljön.

Ezt követően Sopronban tanított
bölcseletet és filozófiát, tanítványai
előtt sokszor kritizálva az akkor már
Magyarországon is terjedő nemzeti-
szocialista eszméket. Majd Pápára he-
lyezték, ahol az orosz betörést is átvé-
szelte. 1945 augusztusát követően
már a budapesti bencés gimnázium-
ban, a Rigó utcában oktatott. 1946-
ban diákjai írásbeli vizsgáján még
részt tudott venni, de a szóbelit már
nem kísérhette figyelemmel.

LETARTÓZTATÁS

1945-től a Szociális Testvérek Társasá-
gának egyházi tanácsadója volt. Az
1945-ös választásokon a Független Kis-
gazdapárt listáján a Keresztény Női
Tábor színeiben országgyűlési képvise-
lői mandátumhoz jutott, de rögtön le
is mondott róla. Magyarország első
képviselőnőjének, Schlachta Margitnak
pártja nélküle kezdte meg parlamenti
munkáját. Placid fontos szerepet vállalt
a párt programjának propagálásában.
Így került a hatalomátvételüket akko-
riban már előkészítő kommunisták lá-
tókörébe, akik sajtóhadjáratot indítot-
tak ellene. 1946 nagyböjtjén lelkigya-
korlatot tartott a Magyar Demokrati-
kus Ifjúsági Szövetségnek (MADISZ),
amivel csak fokozta az ellenszenvet po-
litikai ellenfelei körében. A rend ismét
meg akarta menteni: Pannonhalmára
helyezték prefektusnak. 1946. június 5-
én itt tartóztatták le. 

Placidot az ún. kamaraerdei ügy
néven elhíresült koncepciós eljárás ke-
retében a Szovjet Katonai Bíróság ítélte
el.  Az ügy kiindulópontja az volt, hogy
egy részeg szovjet katona Kamarerdőn
táborozó cserkészekre támadt. Miköz-
ben a cserkészfiúk lefegyverezték a tá-
madót, egyikük belelőtt a katonába, aki
a helyszínen meghalt. A fia talokat 1946.
június 11-én tartóztatták le, egy nappal
később a Magyar Cserkészszövetséget
hivatalosan feloszlatták. 

Placidot korábban egy gyűlésen egy
diák megkérdezte, hogy helyesnek
tartja-e szovjet katonák meggyilkolá-
sát. Placid válasza az volt, hogy a kom-
munizmus legyőzéséhez ez nagyon
lassú módszer. Unden Miklós, a kér-
dező fiatal volt az, aki a kamaraerdei
ügy későbbi fővádlottja lett, a kihallga-
tás során megemlítette Placid monda-
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Édesapja, aki eredetileg festŒmıvész volt, 1933-
ban, fia beöltözésekor egy szentképet festett,
melyen Szent Benedek és Szent Placid látható.
Szent Placidus alakját saját fiáról mintázta. 
A szentképen latin felirat olvasható: „Ut omnibus
glorificiter Deus”, azaz „Mindenben Isten 
dics�íttessék”. Édesapját húszesztendŒsen,
1936. július 30-án veszítette el, édesanyja szív-
betegsége ellenére 86 éves koráig, 1967-ig élt.
Édesanyját a kórházban hónapokon keresztül 
látogatta, órákat töltött bent nála, kapcsolatuk
nagyon szeretetteljes és bensŒséges volt.
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tát. Innen már a kommunista koncep-
cionális vádak alapját képezte, hogy
Placid tömegmészárlásra buzdította a
fia talokat. 

A tárgyalás 1946. szeptember 9-én
kezdődött, s alig egy hónap múlva
Unden Miklós, Ditzl László egyetemis-
tákat és Tasch Ferenc gimnáziumi hall-
gatót kivégezték Sopronkőhidán. 8 év
szovjet munkatáborban letöltendő
kényszermunkát szabtak ki Olofsson
Placidra, Kölley György papnövendék -
re, Vág József jezsuita páterre, Pregi -
tzer Ferenc építőmesterre, Pregitzer
Ernő és Hódi Dezső gimnazistára, va-
lamint  szintén kényszermunkára küld-
ték Tittel Oszkárt, Kerényi Lászlót, Pu-
cher Jánost, Parti Györgyöt, gr. Wimp-
fen Sziegfried földbirtokost. Fehér And-
rás meghalt a fogságban, a többiek
1954 februárjában szabadultak.

Placid 1946. június 11-én hajnalban
már az Andrássy út 60.-ban találta
magát, egy magánzárkában. Június 11-
én levelet írhatott édesanyjának:
„Drága jó Édesanyám, ne nyugtalan-
kodjál, sok-sok Édesanyának volt a fia
fogoly, és nem tudtak egymásról so-
káig, tán még ma se. Én hiszem, hogy
ez nem lesz nálam ugyanígy, lám, most
is írhattam, s hiszem, máskor is érte-
sülni fogsz hogylétemről… Sose gondol-
tam volna, milyen nehéz egy pünkös-
döt szentmise és szentáldozás nélkül vé-
gigélni, de helyette egész nap imádko-
zom, s higgyétek el, nagyon érdekesen
alakul a lelkivilágom, az ilyen nehéz
eseményekben csiszolódik egész aláza-
tossá és harmonikussá a lélek.”

Az Andrássy útról a hosszú kihall-
gatásokat követően a Markó utcai fog-
házba vitték. Ott szembesítették a
koncepciós per koholt vádpontjaival,
de semmilyen vallomást nem tudtak
kiszedni belőle. Hamarosan a Vilma ki-
rálynő út 4.-be – a mai Városligeti fa-
sorba – szállították át, a szovjet pa-
rancsnokságra. Amikor három bencés
tanítványa közül az egyik szabadult, az
ő segítségével levélben tudta értesíteni
édesanyját és rendjét. A két, ceruza-
csonkkal írt levél így szólt:

„Drága jó Édesanyám és Szeretteim!
Egészséges és jól vagyok. Teljesen ártat-
lanul 10 év szabadságvesztést kaptam
(nem kényszermunkát), de amnesztiát
várunk. Lehet, hogy ki se megyünk.
Imádsággal várjatok. Egyszer csak be-
állítok. Vigyázzatok egészségetekre és
lelki erőtökre. Isten csodásan segít.

Hálás kézcsók és üdv
Placid”
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Vág József, Olofsson Placid és Kölley György az Andrássy út 60.-ban, 1946



„Szeretett Házfőnök Úr!
10 év szabadságvesztést kaptam, bár
semmit se tudtam a szervezkedésről s
a gyilkosságról. De hamarabb hazajö-
vök. Főapát Úrnak kézcsók. Mindenki-
nek üdv. Édesanyámnak e papírt ké -
rem elküldeni. Ne hagyják Őt el, támo-
gassák, vigasztalják. Sok imát, szent
 misét kérek. Rendemért, hazámért szen -
vedek. Olofsson Placid”

A tolmáccsal zajló tárgyalásokon, a ki-
hallgatásokon gyakran fenyítették  gu-
micsővel. A tolmácsnő egyik alkalom-
mal magas sarkú cipőjével taposta meg
az összevert rabot. Ezzel az Eszter nevű
kárpátaljai nővel később a lembergi el-
osztótáborban találkozott. A sors fin-
tora: a tolmácsnő 10 évet kapott. 

1946 szeptemberében Placidot a
Conti utcai börtönben szovjet hadbí-
róság elé állították. A koncepciós per-
ben tizenhárman szerepeltek. Össze-
esküvés, terrorcselekmény, antibolse-
vista propaganda vádjával, a szovjet
büntető törvénykönyv 58. paragrafusa
alapján ítélték el őket. Két társát kivé-
gezték Sopronkőhidán, a többieket
Placiddal együtt a Gulagon letöltendő
tízéves szabadságvesztésre ítélték.
1946 novemberében Sopronkőhidára
szállították. Útközben a vonatból egy
kis papírfecnit dobott ki, melyen ez

állt: „Tíz évet kaptam. Placid” Az üze-
net eljutott édesanyjához. Placid egyik
interjújából idézünk: „Teljesen új sza-
kasza következett életemnek 1946. jú-
nius 6-án, amikor a magyar rendőrség
letartóztatott. Elvittek az Andrássy út
60.-ba, a mai Terror Házába. Ott, ha az
ember átlépi a küszöböt, megszűnik
embernek lenni, az rúghat bele, aki
akar. Ott voltak a kihallgatások éjsza-
kánként, teljesen mezítelenül, egy szan-
dál sem volt rajtam, két reflektor meg-
világosított, s kaptam a sötétből rágal-
makat. Aznap nappal a magánzárká-
ban csak imádkoztam, hogy most a
Jóisten akarata mi lehet, hát mivel nem
a főapátom tartóztatott le. Akkor sze-
rettem meg nagyon a szentolvasó imád-
ságot, mert az egy kicsikét mechanikus
imádság, mert ugye az Üdvözlény Má-
riát a titkokkal imádkozzuk, de olyan
felkölt elmélkedésekre az ember nem
képes, ha egész nap kínozták, ugye? A
kihallgatással ez érthető. Ezek a kihall-
gatások nem mesedélutánok voltak,
idegfeszítő munka, ez nem vitás.”

A börtönben töltött hónapok után
egyre inkább azt érezte: most már
nem az lesz a feladata, hogy diákokat
tanítson, hanem hogy a fogolytársai-
ban tartsa a lelket. Faber Miklós egy-
kori bencés diák ekképpen idézte fel
emlékeit Placidról: „A Rend 1946 tava-
szán már tudta, hogy a kommunista
kézben lévő Belügyminisztérium hírhe-
dett Államvédelmi Osztálya (ÁVO, a
még vérengzőbb ÁVH elődje) már ké-
szülődött néhány bencés szerzetes

ellen. Ezért Placid atyát májusban fel-
menekítették Pannonhalmára. Az ÁVO
megtalálta ott is. Június elején az And-
rássy út 60.-ban, majd a Markó utcá-
ban »kezelték«, júliusban pedig már a
szovjet katonai elhárítás (a hírhedett
GPU) Vilma királynő úti palotájában
verték. Itt csak egyszer, de nagyon. Cel-
latársa lett Bagdy György osztálytár-
sam, akit megmentett a megfagyástól:
megfelezte vele pokrócát és szerzetesi
köpenyét. Tőle tudom, hogy Placidot ve-
zéregyéniségnek tekintették. Az is volt.
Előírta, hogy az utolsó morzsáig köte-
lező mindent megenni, bármilyen ször-
nyű is, amit adtak. Emellett a cellában
ugyancsak kötelezővé tette a minél
több mozgást.”

10 ÉV GULAG

1946 decemberében Placidot és társait
marhavagonokba zsúfolták. Dolgukat
egy lyukon keresztül végezték, ki-
szállni nem engedték őket. Megfosz-
tották a legnagyobb értékétől is: reve-
rendájától, így indult el a Gulagra.
1946 karácsonyán már Munkácson
volt, majd a lembergi elosztólágerbe
került, ahol –21 Celsius-fokot mutatott
a hőmérő. Itt különböző csoportokba
sorolták a rabokat: a jó erőben lévőket
Magadanba, a többieket Karagandába,
Placidot pedig a brjanszki erdőbe irá-
nyították. Ez a terület Moszkvától 400
km-re délnyugatra feküdt. 1947. ja-
nuár végén érkezett meg ide, ahol 36
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Olofsson Placid pappá szentelésének 
70. évfordulóján, 2009-ben
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lágerben több mint ötvenezer fogoly
dolgozott. Szinte mindent elvettek
tőle, még a nevét is: Olofsson Placidból
a „876-os fogoly, a nép ellensége” lett. 

Megkezdődött a lágerélet: túlzsúfolt
barakkok, emeletes priccsek, poloska-
invázió, telente –30-35 Celsius-fokos
hideg, júniusig tartó hótakaró, két hó-
napnyi nyár, nyírfakitermelés, szójás
kenyér, 9 órás napi munkaidő, hóban
mosakodás, káposztaleves, 400 gramm
kenyér naponta. Placid 42 kilóra fo-
gyott, majd ún. tromboflebitist kapott,
ami a vérerek gyulladását jelenti. A kór-
házbarakkban viszonylagosan felgyó-
gyult, de a betegség következményei
élete végéig kísérték. A legyengült Pla-
cidot később festőként, majd varrodá-
ban dolgoztatták a lágerben.

Édesanyja nyolc év eltelte után
tudta meg, hogy a fia él. A viszonyla-
gos enyhülést követően, 1954-től né-
hány levelet tudott váltani hozzátarto-
zóival. Ekkor tudta meg, hogy nővére
Ausztriába menekült. 

Placid legendás, de valóságos törté-
netei közé tartozott a misék megtar-
tása. Tízéves fogsága alatt az első két
évben ostya és bor híján nem misézhe-
tett. Majd találékonyságával ezt is
megoldotta: a lengyelek oplatkájából
– ostyaféleség – és egy zsidó fogvatar-
tott maceszéből ostyát gyártott, a grú-
zok szőlőjéből pedig levet préselt a
bor helyettesítésére. Éjjelente misé-
zett, hason fekve, titokban áldoztatott.
Idővel fogolytársai egy alumíniumke-
resztet és egy áldoztatókelyhet készí-

tettek neki. Később egyik rabtársától
egy Újszövetséget is kapott.

Igyekezett társainak hitet és re-
ménységet adni: nemcsak miséket tar-
tott a hajnali órákban, hanem olykor
karácsonyfát is szerzett. Ilyenkor gyer-
tyacsonkkal díszítették a fácskát, ke-
nyérbélből kis kockákat csináltak, me-
lyet kristálycukorral szórtak meg, ün-
nepi süteményt utánozva. Placid a ke-
nyérhéjat fokhagymával dörzsölte át,
így azt gondolhatták, kolbász is jutott
az asztalukra. Ezekkel a kitartó ügyes-
kedésekkel egyébként meglehetősen
nagy elismerést váltottak ki, időnként
még az őrökből is.

Az apró örömök fellelésére versenyt
szervezett, az lett a győztes, aki egy
nap a legtöbb örömöt tudta felsorolni.
Az örömolimpiák emlékét sokszor el-
mesélte: „Mínusz húsz fok van. Me-
gyünk ki az erdőbe – ez éppen egy er-
dőkitermelő lágercsoport volt (36 láger
volt arrafelé, 52 ezren voltunk ott
rabok, egy-egy lágerben 1200-1300 fo-
goly). Ott állunk és motoznak, benyúl-
nak a vattakabát alá, hogy nincs-e ott
valami. És ekkor, ha a katona elfelej-
tette a vattasapkámat levenni, és nem
nézte meg, hogy van-e benne egy su-
gárhajtású repülőgép vagy egy atom-
bomba, nos, ha elfelejtette, ez például
milyen jó. Mert ha levetette volna, és el-
kezdett volna benne kotorászni, akkor
azalatt megfáztam volna a mínusz 25-
30 fokos hidegben. Ez is öröm. Annyi
minden örömöt lehet találni… Persze
mi ezt úgy játszottuk, mint a gyerekek.

Összeálltunk hatan-nyolcan, és elhatá-
roztuk: most azt fogjuk figyelni, hogy
mennyi apró öröm ér bennünket a nap
folyamán. Aztán este a vacsora előtt
újra összejövünk, és aki többet tud el-
mondani, több apró kis örömöt, az lesz
a Jani, az lesz a győztes. Mint az olim-
pián, jött később a második forduló,
ahol az előbbi győztesek versenyeztek,
aztán a harmadik fordulóban volt az
olimpiai győztes. Ezt sokszor megcsinál-
tuk. Egyszer volt olyan olimpiai győzte-
sünk, hogy egy nap 17 apró örömöt
mon dott el. S azt mondta, hogy gyere-
kek, én ma nem tudtam szenvedni. Meg-
kérdeztük: – Miért? – Azért – mondta –,
mert ugye örökké lesni kellett az apró
örömöket, és örökké mondogatni kellett,
hogy el is tudjam mondani este mind a
17-et. Ez nem is olyan egyszerű!”

Természetesen akadtak Placid szá-
mára is nehezebb pillanatok. 1953-ban,
Sztálin halálakor sok politikai fogoly-
nak adtak amnesztiát. Ekkor 3200 ma-
gyar jöhetett haza, Placid táborából a
hatvannégy magyar rab közül negy-
vennyolcat hazaengedtek. Ő nem volt
köztük, s ekkor úgy érezte, soha nem
látja viszont a hazáját.

A 4+1 ÉLETSZABÁLY

Placid a Gulag-évek alatt fogalmazta
meg a túlélés négy alapszabályát, ame-
lyet élete végéig hirdetett és követett:
a szenvedést nem szabad dramatizálni,
az apró örömöket keresni, kutatni, ér-
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tékelni kell, különbnek kell mutat-
kozni a fogvatartóknál és hinni kell a
gondviselésben. Erről később így val-
lott: „A mi feladatunk az volt, hogy túl-
éljük ezt a nyomorúságot. Töretlen em-
berséggel kellett túlélnünk. Erről ren-
geteget beszéltünk, és ha társaim más-
ról akartak beszélni, én mindig
visszatértem erre. Ez volt az én felada-
tom, hogy tartsam bennük a lelket. A
rengeteg beszélgetés során négy sza-
bályt foglaltunk össze. 

Az első szabály: a szenvedést nem
szabad dramatizálni, mert attól min-
dig gyengébb lesz az ember. Tehát ha
valaki reggeltől estig panaszkodik, reg-
geltől estig elégedetlenkedik, reggeltől
estig siránkozik, az csak gyengébb lesz.
Mindig gyengébb lesz. Egyszerűen csak
arról van szó: ezt a szenvedést mások
is kibírták már itt, a Gulagon, a láger-
ben, százan, ezren, százezren; én sem
vagyok silányabb, én is kibírom. Ez volt
az első szabály.

A második szabály: a szenvedés ma-
gától jön, azt senkinek nem kell keresni.
Az életben az örömöt kell keresni, az
örömöt, az apró örömöt. És nekünk

mindenképpen el kellett jutnunk oda,
hogy igenis, abban a nyomorúságban,
abban a kilátástalanságban is találjunk
okot az örömre. Mert arról bizony gon-
doskodtak, hogy mi egy pillanatig se le-
hessünk biztosak: életben leszünk-e
még holnap, le tudjuk-e valaha is tölteni
a büntetésünket? Engem azzal vigasz-
taltak, hogy igen, ha a tíz év elmúlik, le-
hetséges, hogy Szibériában még har-
minc kilométeres körzetben is szaba-
don fogok járni… Engem nem tett bol-
doggá ez a nagy vigasztalás, de ők
mindent megtettek, hogy tönkremen-
jünk. Az aztán az Úristennek a hu-
mora, hogy én itt vagyok, a Szovjetu-
nió meg tönkrement. Az Úristennek
van humora, erről is tudok története-
ket mondani, szédületeseket, de ezt
majd máskor.

A harmadik szabály: ez politikai fog-
lyokra vonatkozott. Ha állandóan saj-
náljuk magunkat, és azt mondjuk,
hogy egyszerűen szörnyűség, igazság-
talanság ez az élet, abba csak belepusz-
tulni lehet. Félre kell tenni ezt a foga-
lompárt, hogy ártatlan és gazember.
Egy másik fogalompárt kell elővenni:
azt, hogy kicsi és gyönge meg erős és
hatalmas. Akkor, amikor elítéltek ben-
nünket, mi voltunk a kis kukacok, a kis
senkik, ők meg: a géppisztolyos erő. Az

igazságnak nem kritériuma a géppisz-
toly, azt nem mondanám, de ak kor ez
volt a helyzet. De azért vigyázzunk
csak! Ha egy erdőben megy az ember
ösvényen, nem mindig néz a talpa alá,
hogy nehogy eltiporjon egy hangyát.
Az erő, a hatalom a kicsivel, a semmi-
vel nem túlságosan törődik. Ez történt
velünk is. Nekünk azonban nem kell
velük egyetértenünk abban, hogy ve -
lük szemben mi kis hangyák vagyunk!
Nekünk ebben a szituációban kell meg-
mutatnunk, hogy mi különbek va-
gyunk, mint ők. Ez az ember energiáit
megnöveli, s erőt ad a túléléshez. Ez a
harmadik szabály.

A negyedik szabály nagyon egy-
szerű: a hívő embernek sokkalta köny-
nyebb szenvedni, mint a hitetlennek.
Ezt mindenki el fogja nekem hinni, s
erre ott példák is voltak. Ezt az embe -
rek lassanként elismerték ott. Nekem
például valami egészen csodálatos
dolog volt, mérhetetlenül sokat jelen-
tett, hogy tudtam gyóntatni és tudtam
áldoztatni. Az első két évben még
ügyetlenebb voltam, de az utolsó nyolc
esztendőben – egy-két éjszakát leszá-
mítva – minden éjszaka miséztem. A
föl ső priccsen, pucéran, hason fekve, a
poloskákat elzavarva, de miséztem,
hogy reggel tudjak áldoztatni. És az is
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egészen csodálatos, hogy az Úristen-
nek milyen ötletei vannak, hogyan
tette lehetővé a szentmisémet, és soha-
sem vettek észre. Pedig ez borzasztóan
nagy vétek lett volna ott a gulágban!
De hogy ez mit jelentett ott! Elképzel-
hetetlen, hogy milyen örömet jelentett
az is, amikor egyszer közvetlenül egy
női láger mellé kerültem, és még a női
rabokat is feloldoztam és megáldoz -
tattam.

Be kell azonban vallanom egészen
férfiasan, hogy amikor ezt a négy sza-
bályt már »meguntuk« keresni, akkor
egy ötödiket vettünk elő, amelyet
abban a szituációban nem kis merész-
ség volt: a hálaadás gondolatát. Sok
mindenért kell hálát adnunk a Jóisten-
nek; és hogy miért, elkezdtük ezt is
megkeresni a Szentírásban. De hogy
mennyire szükséges a hálaadás, ezt
már valahogyan az Úristen nem en-
gedte meg nekünk felfedezni, mert ami-
kor ebben megállapodtunk, a rákövet-
kező napon szétzavartak bennünket:
az egyiket ide vitték szállítmányra, má-
sikat oda vitték… Akkor azonban már
alig volt egy-két olyan ív a Szentírá-
sunkból, amely ne lett volna ronggyá
olvasva.”

RABTÁRSAK

Sok híres rabtársa akadt. Mindegyikük
élete külön-külön is érdekes történet.
Köztük volt Sági Zoltán egykori ludo-
vikás páncélosfőhadnagy. Sági a láger-
ben új hivatást talált: latintudása miatt
a betegbarakkban foglalkoztatták. Sza-
badulása után Marokkóban elvégezte
az orvosi egyetemet, majd egy gazdag
spanyol orvosa lett.

Fogolytársa volt Vág József jezsuita
páter, akivel a kamaraerdei ügyben
együtt ítélték el. Végül Vág páter 1953-
ban szabadult. Hazatérte után sógorá-
val gazdálkodott, majd Pápán lett
gyári munkás, 1957-ben hunyt el.

Másik két fogoly paptársa Mészáros
Tibor (1919–2003) és Harangozó Fe-
renc (1908–1991) volt egy ideig. Mé-
száros később Mindszenty József her-
cegprímás személyi titkára lett. Haran-
gozót szombathelyi letartóztatását kö-
vetően a Szovjet Katonai Bíróság
huszonöt évi kényszermunkára ítélte.
1956 decemberében Ausztriába szö-
kött, majd Svájcban lett tanár.

Placid már a szabadulótáborban is-
merkedhetett meg Böröcz Sándor
(1913–2006) körmendi evangélikus lel-
késszel, akit 1948-ban koncepciós per-

ben 25 évre ítéltek, amelyből hat és fél
évet töltött a szibériai Vorkuta szénbá-
nyájában. Hazatérve sem várt rá jobb
sors: fogházról fogházra járt, majd ki-
szabadulása után Magyarországon tel-
jes mellőzés fogadta. A rendszerváltoz-
tatást követően, 1989 novemberétől
minden évben Placiddal együtt tartot-
ták a hálaadó szentmiséket a Szent
Imre-templomban. Kiáltás a mélyből
című művében így idézte meg rabtár-
sai emlékét: „Három anyaországi ró -
mai katolikus lelkész is volt velem Mor-
dóviában. Ott találtam egy szerzetes-ta-
nárt, aki a soproni bencés gimnázium-
ban tanított. Szerzetesi nevén: Placid.
Dr. Oloffson Károly. Tizedik évét taposta
rabsorsának. Ott ismertem meg újra dr.
Harangozó Ferencet és Mészáros Ti-
bort, akik a neukircheni fegyházban
1949-ben »tűntek el« előlem.”

PAP-TANÁRBÓL MOSODÁS

1955. szeptember 24-én íratták alá Pla-
ciddal a repatriálást. Végül november

9-én indították haza. A régi magyar ha-
tárhoz tíz nap múlva értek. November
20-ra érkeztek Nyíregyházára, novem-
ber 25-én éjjel Budapestre. Édesanyja
végig bízott fia szabadulásában, akivel
a Bartók Béla úti lakásban élt tovább. 

Placid nem kapott papként műkö-
dési engedélyt, kénytelen volt segéd-
munkásként munkát vállalni egy pest -
erzsébeti ládagyárban. Az egykori pap-
tanár fűrészgépen dolgozott, de a haj-
nali indulás előtt még otthon misézett.
Az 1956-os magyar forradalom és sza-
badságharc örömmel töltötte el, azon-
ban érdemi szerepet nem vállalt ben -
ne. Mivel a fűrészgéppel egyik ujjper-
cét levágta, a munkából kimaradt, s a
fűrészgyárból távoznia kellett. 

Következő munkahelye az ORFI
Frankel Leó utcai épületében lévő mo-
soda lett. Megszerezte a szakmunkás-
és művezetői vizsgát is. Innen a Korá-
nyi TBC Szanatóriumba került. Min-
den munkatársa elismerően beszélt a
hányatott sorsú, de mindig vidám
mennyei mosodásról: „Placid atyát
abban az időben főnök úrnak hívtuk.
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BESÚGÓK

Kiszely István egykori pannonhalmi bencés szerzetest 1960-ban szervezte be az egy-
házi elhárítás, a III/III–1 osztály elŒdje, a II/5-c alosztály. Titkos megbízottként 18
éven át jelentett „Feledi Zsolt” fedŒnéven a bencés rend vezetŒirŒl, társairól, az
ELTE-n tanuló ismerŒseirŒl, a titokban mıködŒ katolikus ifjúsági csoportokról – va-
lamint a saját családjáról. 

Kiszely István antropológus legtöbb személyi jelentése Olofsson Placid atyáról
szól. 1961 októberében ezt írta róla: „fanatikusan elfogult és egyoldalú, nem hajlandó
elismerni, hogy kormányunk jó, hogy a Kommunizmus mennyit tett az emberekért,
egész beszédtémája állandóan a nyugati rádió híreibŒl, a kommunizmus szidásából,
a modern tudomány cáfolatából áll." Kiszely 1969. április 16-án egyszerre  súgta be
Placidot és saját felesége húgát: „Egyébként elmondotta, hogy feleségem húgának
gyermekét, akit megkeresztelt, Szatmáry Ildikót, beírta a XI. kerületi plébániára, majd
meg fogja kapni a keresztelési anyakönyvet. Így szokta Œ máskor is csinálni olyan em-
bereknél is, akiknél »nem volna ajánlatos, ha megtudnák«, hogy gyermekük meg van
keresztelve."

X
Részlet a BM III. FŒcsoportfŒnökség 2b alosztályának Placidról szóló jelentésébŒl:
„Nevezett bencés paptanár volt, 1946-ban kezdeményezŒje volt a szovjet katonák
elleni terrorakciónak, valamint hozzájárult fasiszta röpiratok elŒkészítéséhez. 1946
szeptemberében a SZU. Kat. Törvsz. 10 év szabadságvesztésre ítélte. 1956-ban jött
haza. Hálózati jelentéseink alapján 3e „labda” rendszabály adatai [hordozható lehall-
gatóberendezések alkalmazása] szerint nevezett rendszerünkkel szemben továbbra
is ellenséges magatartást tanúsít, illegális ifjúsági csoportokkal rendelkezik. Aktív
kapcsolatot tart fenn volt börtöntársaival. Tevékenységének további ellenŒrzése cél-
jából 1963. IX. 16-án FigyelŒdossziét nyitottunk… A fentiek alapján javaslom nevezett
FigyelŒdossziéjának fenntartása mellett alapnyilvántartásban való tartását. Zalai
Emil rendŒr Œrnagy, Bozsik László rendŒr fŒhadnagy, Geréb Sándor rendŒr Œrnagy.”



Nagyon kedves, megértő, jóságos volt
velünk. Voltak komoly teendők, de vi -
dám napok, hónapok, évek is. Sok-sok
megpróbáltatás. A névnapokat mindig
megünnepeltük. Kirándulásokra, mú-
zeumlátogatásokra jártunk. Az atya jó-
voltából minden évben kaptunk jutal-
mat, dicséretet. Mikulás-napkor és ka-
rácsonykor mindenütt szaloncukrok
voltak eldugdosva. Kedves, apró örö-
mök, sok kis meglepetés. Igazi, jóságos
főnök volt” – olvasható egyik beosz-
tottja megemlékezésében.

Ebben az időszakban megfigyelték,
besúgót állítottak rá, bár ezzel csak
1990 után szembesült. Mindez nem
akadályozta meg vállalásaiban, sőt
ebben az időszakban Téglásy Ferenc jó-
voltából film is készült róla: „21 évesen
ott ültem Placid atya kis művezetői
üvegkalitkájában, és ő mesélt (ha nem
is olyan szókimondó felszabadultság-
gal, mint ma). Szájtátva hallgattam:
hogy lehet tüzet csiholni a vattakabát-
ból kitépett és összedörzsölt golyócská-
ból, hogy lehet élni –35 °C alatt. Ho-
gyan kell misézni a poloskák közt
hason fekve, az emeletes priccsen ma-
cesszal, hogy miként lehet a lelket tar-
tani azokban a fogolytársakban, akiket
elemésztett a kilátástalan, embertelen
fogolylét, hogy melyek a túlélés fő sza-
bályai, hogy meg kell bocsátani, hogy
mind ugyanaz a feladat – az élet ér-
telme – embernek, Isten emberének,
gyermekének maradni. Szívtuk együtt
a Terv cigarettát s nem tudtuk – mert
mostanában derült ki –, hogy őt is meg-
figyelik, hogy jelentéseket írnak róla.
[…] Elkészült a vizsgafilm is Hic et nunc
(Itt és most) címmel. A kisfilm üzenete
az atya egyik mondata volt: »Meg aka-
rom érteni a világot!« Egy megbélyeg-
zett, szétszóratásban élő szerzetespap,
aki politikai elítélt volt, a szocializmus-
ban meg akarta érteni a világot…
Herskó János mesterem talán a nyitott-
ságát becsülte. Én inkább úgy értelmez-
tem, hogy az atya keresi ebben az »új
világban« azt a helyet, ahonnan Jézus
szavát közvetítheti, egészen máskép-
pen, mint ahogy tanulta. A következő
évben kirúgtak a Főiskoláról, de akkor
már Placid atya barátságát bírtam” –
emlékezett vissza a filmrendező.

RENDSZERVÁLTOZTATÁS

Hazatérése után sokáig csak titokban
misézett, 1975-től viszont a ciszterek-
nél, a budai Szent Imre-templomban se-
gédkezett. A rendszerváltoztatást köve-
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Olofsson Placid rubinmiséje a Budai Ciszterci Szent Imre-templomban, 2009-ben



tően nem tért vissza Pannonhalmára,
hanem maradt a Szent Imrében. Végre
felszabadultan élhetett: járt a Szentföl-
dön, Lourdes-ban, Fatimában, Montser-
ratban. 1996-ban Pannonhalmán talál-
kozhatott II. János Pál pápával.

Pappá szentelésének 50. évfordu-
lója alkalmából rendezett aranymiséje
1989-ben Pannonhalmán már nyilváno-
san zajlott. 1999-ben gyémántmisézett
a Budai Szent Imre-templomban. 2004-
ben vasmiséjét Rómában, a Szent Pé -
ter-bazilika magyar kápolnájában tart-
hatta. 2009-ben már rubinmiséjét ce-
lebrálta a Szent Imre-templomban,
2014-ben pedig eljutott oda, ahova
Szent Márton hegyén senki más: pap pá
szentelésének 75. évfordulóján meg -
tarthatta platinamiséjét Pannonhalmán.

Sára Sándor a Gulagot megjárt túl-
élőkkel készített interjúsorozatának 5.
részében 2004-ben Olofsson Placid
már nyíltan beszélhetett megpróbálta-
tásairól.

A rendszerváltozás után számos el-
ismerésben részesült. 1993-ban a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend kiske-
resztjével tüntették ki, 2003-ban neki
ítélték a kommunizmus áldozatainak
emléknapja alkalmából adományozott
Parma Fidei – a Hit Pajzsa kitüntetést,

2005-ben Magyar Örökség, 2006-ban
Pro Ecclesia Hungariae Díjjal ismerték
el. 2010-ben vette át a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend középkeresztjét,
2016. október 23-án pedig Magyar Be-
csület Rend kitüntetést kapott párat-
lanul hosszú és példaadó életútja elis-
meréseként.

1991-től Pákh György középiskolai
tanár lett Placid önkéntes lakótársa.
Pákh György egészen Placid haláláig
önfeláldozó módon ápolta a példás
életű egykori Gulag-rabot.

Életének 101., papságának 78. évé-
ben, 2017. január 15-én adta vissza lel-
két a Teremtőnek.
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Olofsson Placid platinamiséje a Pannonhalmi FŒapátságban, 2014-ben (fent)
Placid atya köszöntése 100. születésnapja alkalmából, Szent Imre-templom, 2016 (fent)




