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Az ünnepet Szent Márton-hét rendezvénysorozattal készítet-
tük elő november 7-től diákjainkkal, amelynek a tematikája a 
gyermekszegénység volt („…és megtalálták a jászolban fekvő 
gyermeket…” mottóval). Az első napon kerekasztal-beszélge-
tésre került sor, ahol Horgas Péter rendező–díszlettervező (a 
Nemzeti Minimum ötletgazdája), Hajdú Krisztina (a Máltai 
Szeretetszolgálat Gyerekesély koordinátora) és Husz Ildikó 
(az MTA TK Gyerekesély tudományos főmunkatársa) vettek 
részt. A beszélgetést Gérecz Imre magiszter atya vezette (szo-
ciológus). Ezt másnap szimulációs közösségi játékok követ-
ték, majd az Iszka utazása című filmet tekintettük meg (rende-
ző: Bollók Csaba). Az ünnepet megelőző délután bolhapiacon 
kezdődött meg a gyűjtés, amelynek bevételéből a magyar-
országi gyermekszegénységben élőket az IGAZGYÖNGY 
ALAPÍTVÁNY-on keresztül támogattuk. A berettyóújfalusi 
alapítvány az ország egyik leghátrányosabb helyzetű térségé-
ben segíti a gyerekek tanulását, beilleszkedését. Az eseményt 
beszélgetések követték az Igazgyöngy Alapítvány munkatár-
saival. L. Ritók Nórával, Lisztes Ferenccel és Veress Tamással, 
másnap pedig Christoph Schönborn bécsi érsekkel. 

Szent Márton ünnepén, 11-én a bazilikában a bencés közösséggel 
együtt ünnepeltek a bencés nővérek, az oblátusok, valamint 
számos szerzetesrend képviselője, többek között Fazakas Z. 
Márton premontrei apát és Dékány Sixtus ciszterci prézes 
apát. Jelen volt Császár István, a Szombathelyi Egyházme-
gye kormányzója, a közélet képviselői, valamint mindazok, 
akik a jubileumi év során együttműködtek a magyar bencés 
közösséggel. Asztrik főapát úr köszöntötte Christoph Schön-
born bíborost, bécsi érseket, az osztrák püspöki konferencia 



elnökét, a szentmise főcelebránsát. Reményét fejezte ki, hogy 
a Szent Márton napján záruló jubileumi év nem marad jámbor 
emlék, hanem erőt és ösztönzést ad a jövő közösségének építéséhez. 
Ahogy Sulpicius Severus zarándoklatra indult, hogy megismerje 
Mártont, úgy idén a bencés közösség is zarándoklatra hívta tagjait, 
munkatársait, a rájuk bízott diákokat és híveket, hogy együtt ismer-
jük meg Márton életszentségét – mondta főapát úr. Szentbeszé-
dében Schönborn bíboros Szent Márton életéből idézett fel 
egy történetet. Márton jelenést látott: illúzió lenne, talán maga az 
ördög? Ezért kérte: mutasd meg sebeid! Erre eltűnt a jelenés. Már-
ton tudta: ő Jézust mint a megfeszített üdvözítőt ismeri, neki pedig 
sebei vannak. E sebek segítenek nekünk is felismerni Krisztust. Ha 
meg akarjuk találni őt, a sebeket kell keresnünk. Látnunk kell az 
emberek sebeit, ha meg akarjuk találni Krisztust, és ahhoz, hogy lás-
suk, meg kell nyitnunk a szemünket és a szívünket egyaránt. Ám a 
nyitott szem és szív annak adatik meg, aki bensőséges kapcsolatban 
van Jézussal. Ha őt szeretni tudjuk, a szegényeket is tudjuk majd 
szeretni. Akkor tudjuk Márton szellemében egymást szolgálni, ha 
mi is meg merjük mutatni egymásnak sebeinket. Nincsen seb nél-
küli ember. A mártoni mondat, „Mutasd meg sebeidet!”, hozzánk is 
szól – hangsúlyozta Christoph Schönborn. A szentmise után 
a Díszteremben felidéztük az elmúlt Szent Márton-év prog-
ramjait. Több ízben szerveztek zarándoklatokat, kiállításokat, 
naponta ételt osztottak a rászorulóknak – mondta főapát úr.  
Három hónapig Pannonhalmán volt látható az Ernst-kódex. 
A 12. századi kézirat 1934 óta a Magyar Nemzeti Könyvtár 
féltett kincse – emelte ki Szovák Kornél, az MTA doktora, 
egyetemi docens, aki egyúttal a hasonmás kiadás megje-
lentetésének a kezdeményezője volt. Dejcsics Konrád atya, 
kulturális igazgató elmondta: másfél év munka után tavasz-
ra készült el a fakszimile kiadás 300 példányban. Emellé 
pedig megjelent egy tanulmánykötet is, amely a kódex le-
gendáinak irodalomtörténeti elhelyezését, filológiai leírá-
sát foglalja össze. Fontos kiadványa az apátságnak a Szent 
Márton és Pannónia című kiállítás anyagának angol nyelvű 
változata is, amely több témakörbe rendezve mutatja meg 
a régészek által feltárt műkincseket. A Szent Márton-év cél-
ja az volt, hogy a 4. századi szerzetes püspök alakját köze-
lebb hozza a 21. század emberéhez – hangzott el a pannon-
halmi záró programon. Az évértékelést követően Dejcsics 
Konrád atya, Déri Balázs egyetemi tanár (az ELTE BTK Latin 
Tanszékének tanszékvezetője), valamint Szovák Kornél (az 
MTA–ELTE–PPKE Ókortudományi Kutatócsoport vezető-
je) mutatta be az Ernst-kódex fakszimile kiadását és a hoz-
zá kapcsolódó tanulmánykötetet, amely a Pannonhalmi Ben-
cés Főapátság, az Országos Széchényi Könyvtár, valamint az 
ELTE BTK együttműködésének eredményeképpen valósult 
meg. Ezután Perendy László piarista szerzetes (a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékve-
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zető egyetemi tanára) a Szent Márton és Pannónia című kiál-
lítás Tóth Endre, Vida Tivadar, valamint Takács Imre által 
szerkesztett angol nyelvű katalógusát ismertette. Befejezésül 
Dejcsics Konrád Nolai Paulinus Sulpicius Severusnak (Szent 
Márton életrajzírójának) írt sorai megvalósulását kívánta a 
Szent Márton-év lezárulásán túl: „Öltöztessen minket is a bá-
rány a visszafizetés napján saját gyapjának ruhájába. Amidőn azt, 
ami bennünk halandó, beborítja saját halhatatlanságával.” Az ün-
nepséget Kruppa Bálint hegedűművész rövid előadása zárta. 
A diákok számára a nap a Tóth Viktor Tercett koncertjével 
fejeződött be. Másnap került sor a Szent Márton Kosárlabda-
kupára a tornacsarnokban. Az ünnephez kapcsolódóan a kö-
vetkező napokban a díszteremben kétszer is előadta Jordán 
Tamás A kút című darabját a szombathelyi Weöres Sándor 
Színház a szerző rendezésével és szereplésével. 

A Gimnázium tetőtéri Galériájában 17-én Szalay Ágnes művé-
szettörténész nyította meg Kelemen Benő Benjámin grafi-
kusművész kiállítását Bizonyos foltok… címmel.

Tizenhatodik alkalommal rendezte meg 18-án a Pannonhalmi 
Főapátság Szent Márton ünnepét kiemelt vendégei, szpon-
zorai számára. A rendezvény ünnepélyes lezárása volt a ju-
bileumi Szent Márton-évnek, amelynek programjai a közös-
ségépítésről, a kulturális párbeszédről szóltak – emlékezett 
vissza Asztrik főapát úr: Márton háromszor született meg szá-
munkra. Egyszer 1700 évvel ezelőtt Pannóniában. Aztán a 10. szá-
zad végén, amikor Mártont választotta István király 996-ban az 
ország első bencés apátsága, Pannonhalma védőszentjének. Har-
madszor idén, amikor Márton életét újra olvastuk, lelkét faggat-
tuk és cselekedeteit követtük. Gáncs Péter evangélikus püspök 
úgy látta: az emlékév arra inspirált minket, hogy keressünk 
kapcsolódási pontokat. Az összekötő kapocs pedig nem más, 
mint az irgalmasság, az irgalmas szív – mondta köszöntőjé-
ben. Azért élhetünk, mert Isten irgalmas hozzánk, s ezért élhet min-
denki más is – emlékeztetett. Ezután hangverseny következett, 
amelyen barokk versenyművek csendültek fel (Bach, Vivaldi, 
Handel) az Anima Musicae Kamarazenekar előadásában Rolla 
János vezetésével, közreműködött Kiss Zsolt orgonaművész 
(a Pannonhalmi Bazilika karnagya) és Tóth László trombita-
művész. Az ünnepi hangversenyt követően adták át a Szent 
Márton-díjat. A rangos elismerést a Pannonhalmi Főapátság, 
a Herendi Porcelánmanufaktúra és a Bábolna Nemzeti Mé-
nesbirtok alapította, hogy hozzájáruljon nemzeti örökségünk és 
kulturális értékeink minél jobb megismertetéséhez, kihasználja és 
egyben megőrizze a Pannon térség egyedülálló kulturális és ide-
genforgalmi adottságait és jutalmazza az ezeket a célokat legjobban 
szolgáló kimagasló emberi teljesítményt. A díjat ezúttal Tardy 
László énektanár, karvezető, a Budavári Nagyboldogasszony 
(közismert nevén Mátyás) templom kántor-karnagya vehet-
te át. A díjazott azért is köszönetet mondott Istennek, mert 
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nagyon sokszor nem kapta meg azt, amit szeretett volna, s a 
zenei pályán tartotta. A sok-sok kegyelem, ajándék, szépség mel-
lett azt is meg kell köszönnöm a jó Istennek, amit nem kaptam meg. 
Utólag boldog vagyok, hogy így történt – mondta. Az ünnepség 
hagyományos újbor-áldással és vacsorával ért véget.

Ugyanezen a napon este a Díszteremben Fazekas Gergely ze-
netörténész, a Zeneakadémia docense tartott előadást Zene-
történet és prüdéria címmel. Az előadás arra kívánt rámutatni, 
hogy számos közismert mű a magyar zenei köztudatba nem 
egészen azzal a jelentéssel került be, mint ahogyan szerzője 
eredetileg elképzelte.

A Pannonhalmi Területi Apátsághoz tartozó plébániák hívei 
idén Győrszentivánban rendezték meg a hagyományos Szent 
Erzsébet-ünnepet 19-én, ahol közös szentmise és agapé alkal-
mával a Karitász céljaira gyűjtést is tartottak. Ezen a hétvégén 
Pannonhalmán konferenciára is sor került, amelynek célja, 
hogy Szent Márton hittérítői és élet-példáját megismerve, s 
párhuzamot vonva a mai evangelizációs helyzettel és mód-
szerekkel, bátorságot nyerjünk, hogy nagyobb lelkesedéssel 
folytassuk a mai kor misszióját. A konferencia rendezését a 
magyarországi Szent András Evangelizációs Iskola végezte 
Hardi Titusz atya, kurzusigazgató vezetésével.

Advent első vasárnapja előtti szombaton, 27-én a monostor ka-
puja előtti feszületnél gyújtottuk meg az első adventi gyer-
tyát. Hortobágyi Cirill perjel atya elmélkedése után a bazili-
kában vettünk részt közösen a Vesperáson. Erre a napra adta 
ki Asztrik főapát úr adventi körlevelét, amelyben idézi Ferenc 
pápát: „Az egyháznak a korszakos változásokkal terhelt időszakban 
az a feladata, hogy erőteljesebben mutassa meg Isten jelenlétének és 
közelségének jeleit.” Tudatosítani akarta: Az egész Advent arról 
szól, hogy Isten érkezik, Isten mindig közel van. Miközben Isten 
tetteit ünnepeljük, azok velünk is megtörténnek, és általuk meg-
gyógyulunk… Félünk, hogy a mi szívünket is eléri a körülöttünk 
tapasztalható ridegség. Az adventi gyertyák nemcsak fényt hoznak 
sötétségünkbe, hanem melegséget is szívünkbe. Isten fénye békét és 
szeretetet teremt, ahol valóban otthonra lelhetek „a hideg tél köze-
pén, az éjszaka felén”. Azt kívánom, hogy az adventi szent idő vi-
gyen közelebb mindnyájunkat a fény, az erő és a békesség forrásá-
hoz, a köztünk emberként megszületett Isten Fiához!

November 30-án került sor Budapesten a Benedictinus Apátsági 
Termékek Boltjában a Pannonhalmi Szemle idei 3. (keresztező-
dések című) számának bemutató estjére. A lapszám szerzői-
vel, Falus Andrással és Tóta Péter Benedekkel a szerkesztők 
beszélgettek.

A Gimnázium Dísztermében december 2-án Tóta Péter Bene-
dek (irodalomtörténész, docens, a PPKE BTK Angol Tanszé-
kének oktatója) tartott előadást Miért szép a falusi kisleány és a 
Márton-hegyi főapát Czuczor Gergely írásaiban? címmel.
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Iskolánk egykori igazgatója, sokak tanára, prefektusa és lelki-ve-
zetője, a győri Szent Mór Bencés Perjelség legfőbb elöljárója, 
alapító perjele, Horváth Dori Tamás atya türelemmel viselt 
betegségében is példát adva, 14-én elhunyt. Kérjük az Urat, 
hogy Tamás atya, aki mindhalálig állhatatosan megmaradt a 
monostorban, és béketűrésével részt vett Krisztus szenvedé-
seiben, most országának is méltó részese lehessen! Temetése 
23-án volt a győri bencés templomban.

Advent idején a vasárnap esti gyertyagyújtásokkal, kézműves 
mesterek segítségével ajándékkészítéssel és az új díszterem-
ben a karácsonyváró közös énekléssel készültek diákjaink 
karácsony ünnepére.

Olofsson Placid bencés atya kérésére december 18-án hálaadó 
szentmisét mutattak be élete száz éve kegyelmeiért Budán. 
Sok százan vettek részt a kora reggel bemutatott liturgián. A 
budai ciszterci Szent Imre-plébánia, ahol Placid atya a hetve-
nes évek elejétől 35 éven át volt kisegítő lelkész, szentmisével 
ünnepelte szeretett papját. A főcelebráns Asztrik főapát úr 
mellett számos pap- és szerzetestestvér koncelebrált, köztük 
Dékány Sixtus, a Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának apát-
ja. Abban a tudatban gyűltek össze, hogy ez a hálaadó szent-
mise talán a búcsúzás, az elköszönés alkalma. Placid atya ho-
míliája a búcsúzó üzenete volt. Most nem győzök hálát adni a 
Jóistennek, hogy megajándékoz mindennap egy félóra olyan csodá-
latos idővel, amikor nem tudom, itt vagyok-e egyáltalán. Megélhe-
tem az utolsó vacsora megjelenésének csodáját, amikor a szobámban 
az íróasztalomnál misézhetek. Isten olyan csodálatosan szeret, hogy 
mindennap a szívembe jön a szentmisén a szentáldozásban. Testvé-
reim, ez az utolsó kérésem talán: Éljétek meg a szentmise csodáját! 
Sziklaszilárd hittel garantálom, ha ti így vesztek részt a szentmisén, 
erőt merítve a következő hétre, akkor találkozunk az örökkévalóság-
ban. Viszontlátásra otthon – búcsúzott. A szentmise végén Hoff-
mann Tamás polgármester is köszöntötte: Placid atyának az a 
hivatása, hogy erőt adjon. Ez árad szét ma is Újbudán. A Gulág 
Emlékbizottság szervezésében a bencés szerzetes előtt ünnep-
ségsorozattal és kiadványokkal tisztelegtek.

Karácsony másnapján, 26-án Kiss Zsolt orgonaművész (a bazi-
lika karnagya, iskolánk ének-zene tanára) adott orgonahang-
versenyt a pannonhalmi bazilikában. Ugyanezen a napon 
hajnalban São Paulóban a Szent Gellért Apátságban életének 
89. évében elhunyt Iróffy Gábor Zsolt bencés atya, aki 1946-
tól kezdte tanulmányait Rómában, majd 1952-től São Pauló-
ban az általa is alapított monostor Szent Imre Gimnáziumá-
nak tanára, később rektora volt.

Szent János napján (27-én) a bazilikában ige-liturgia keretében 
áldotta meg Főapát úr a környékbeli borgazdák borait, akik 
Isten áldását kérték munkájuk gyümölcsére. Az olvasmány-
hoz fűzött magyarázatában Főapát úr a bor, a munka és a 
hálaadás összekötő erejéről beszélt, amely képes a sokfajta 

 napló 127



szőlővel dolgozó, sok helyről érkező embert egybefogni. Ezt 
követően a megjelentek a gimnázium ebédlőjében folytatták 
az újborok kóstolását és a beszélgetést.

Csendes szilveszteri lelkigyakorlatos napokat ajánlottunk fel fi-
atalok egy csoportjának, akik a bencés közösséggel együtt ad-
tak hálát az elmúlt évért, és akik az év utolsó napjait csendben 
és imádságban töltötték.

2017. január 6-án délben, Vízkereszt napján a konventmisét az 
azt megelőző vízszenteléssel diákjainkkal együtt ünnepeltük 
a bazilikában. Este a gimnázium Dísztermében Zacher Gá-
bor (orvos, Honvédkórház, Sürgősségi osztály) tartott elő-
adást Mindennapi függőségeink címmel. Szenvedélybetegsége-
inkről beszélt, tabuk nélkül. A függőség mára szerves része 
az életünknek. Ránk talál, körülvesz, nem ereszt. (De mi rejlik 
a háttérben?) Az előadás segített eligazodni függőségeink la-
birintusában.

A gimnázium új Díszteremében 13-án Gelencsér Gábor (ELTE 
BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet) filmtörté-
nész beszélgetett Horváth Lili filmrendezővel. A beszélgetést 
megelőzően 11-én láthattuk ugyanitt a fiatal rendezőnő több 
nemzetközi díjat nyert Szerdai gyerek című filmjét, majd 12-én 
a Napszúrás és Uszodai tolvaj című rövidfilmjét.

Maróth Miklós professzor szervezésében 17-én és 18-án a Tou-
louse-i Katolikus Egyetem és az Avicenna Közel-Kelet Kuta-
tások Intézete közreműködésében az iszlám és a keresztény-
ség kapcsolatáról konferenciára került sor a főapátságban 
francia és magyar tudósok előadásával és részvételével.

Ökumenikus vesperást imádkozunk 19-én a Krisztus-hívők egy-
ségéért a bazilikában az iskola diákjaival és tanáraival együtt, 
amelyen Hafenscher Károly evangélikus lelkész, a Magyar 
Evangélikus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét.

Szent Pál megtérésének ünnepe idén több szempontból is külön-
leges nap volt. Mindenekelőtt azért, mert a szerzetesközös-
ség hagyományosan ezen a napon emlékezik meg arról, hogy 
1212. január 25-én imaszövetséget kötött a magyarországi 
Szent Márton és az itáliai Cassinum hegyén álló két monos-
tor apátja, Oros és Adenulf. Az imaszövetséget többször meg-
erősítették, és ezen a napon a két szerzetesközösség évente 
megemlékezik egymásról az ünnep liturgiájában. A reggeli 
dicséret (Laudes) keretében Kisnémet László felvételét kér-
te a közösségbe. A beöltözés során a Fülöp nevet kapta, és 
megkezdte noviciátusát. Fülöp testvér egyetemistaként tör-
ténelmet és szociológiát tanult. Gérecz Imre magiszter atya 
így buzdította: A tarsusi Pál apostol olyan ember volt, akinek nagy 
utat kellett megtennie Isten Egyházának üldözésétől Krisztus sza-
vának meghallásáig. Olyan igehirdető, aki sokat fáradozott. Olyan 
tanítvány, akit megtérése tett alkalmassá arra, hogy Isten kegyel-
méről hitelesen tehessen tanúságot. Kedves Fülöp testvér! Téged is 
apostolnak hívott meg Isten. Apostolnak, hogy Krisztus pannonhal-
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mi közösségében hallgasd figyelmesen a Mester tanítását. Apostol-
nak, hogy az Eucharisztia asztaláról a te segítségeddel minél többen 
részesüljenek az élet kenyerében. Apostolnak, hogy állandó megté-
résben élj, és így hiteles tanúságot tegyél Isten irgalmáról. A nap 
kirándulással folytatódott, amelynek keretében a közösség 
tagjai meglátogatták a megújulóban lévő majki remeteséget, 
amit Sárossy Péter művészettörténész segítségével tekintet-
tek meg. Február 2-án Urunk bemutatásának ünnepe is a 
szerzetesi közösségeinkre irányította figyelmünket.

Életének 101. évében január 15-én elhunyt Olofsson Placid atya. 
26-án búcsúztatták a budai Szent Imre templomban. Több 
százan vettek búcsút, és imádkoztak koporsójánál. A plébá-
nia közösségének képviselőjeként Virághalmy Judit emlé-
kezett a száz esztendőt megélt Placid atyára, sok szentim-
re-városi hívő gyóntatójára, eskető papjára, hitet, erőt adó 
tanítójára. Hálát adott a sok szenvedés után is életörömmel 
teli szerzetes személyiségéért, humorral fűszerezett gondola-
taiért. Hálát adunk Istennek, hogy ismerhettük őt. Őt, aki példát 
mutatott nekünk, mivé válhat az ember, ha nem bújik ki a rásza-
bott élethivatás alól. A szentmise kezdetén Asztrik főapát úr 
szólt: A feltámadott Úr szeretetébe ajánljuk Palcid atyát, aki hoz-
zánk tartozott, a miénk volt, de ugyanakkor az ég polgára is volt a 
szentségek és szerzetesi fogadalmai révén. Majd az olvasmányból 
idézett: „Semmi nem szakíthat el Isten szeretetétől”, „ Ha Isten ve-
lünk, ki ellenünk”, „Diadalmaskodunk őáltala, aki szeret minket”. 
A továbbiakban elmondta, hogy ezek az újszövetségi részek 
mint testamentumok kifejezik keresztény küldetésünk lényegét, tel-
jességét, miképpen Placid atya életének titkát is. Ő nem maga kö-
rül forgott, hanem Isten szándékát kívánta megvalósítani. Isten 
egy váltót állított az élete sínpárjára, így a szenvedések közepette 
vigasztalójává vált a körülötte élőknek. Megtapasztalta Isten sze-
retetét, és ezáltal szabaddá vált, képes volt szolgálni az embereket, 
mindenkit. Azért szolgált, hogy rávezesse a híveket, mit jelent Istent 
megtapasztalva élni – a szenvedések közepette is. A szentmise után 
személyes hangú búcsúbeszédek hangzottak el. Az emléke-
zéseket követte a hamvasztás előtti beszentelés szertartása. 
„A halál naponként ott álljon a szemed előtt” – mondja Szent Be-
nedek a Regula 4. fejezetében. Placid atya ennek szellemében 
már korábban megírta, hogy mi szerepeljen gyászjelentésé-
ben, és azt át is adta főapátjának: „Született Rákosszentmihályon 
1916. december 23-án. Középiskoláját a Budapesti Bencés Reálgim-
náziumban végezte. Érettségi után 1933-ban belépett a pannonhal-
mi bencés rendbe. A teológiát Pannonhalmán végezte. Magyar–né-
met bölcseleti tanári diplomáját Pannonhalmán, Münchenben és 
Budapesten szerezte meg. 1940-ben doktorált a budapesti Pázmány 
Péter Egyetemen magyar irodalomból. 1939-ben szentelték pappá 
Szombathelyen. Utána egy évig káplán volt Győrszentivánban, 
majd egy évig tábori lelkész a komáromi és az érsekújvári hadikór-
házban. Ezt követően a soproni, a pápai és a budapesti bencés gim-
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náziumokban tanított. 1946 tavaszán azonban letartóztatták. Előbb 
az Andrássy út 60.-ban, majd a Markó utcai börtönben volt, s végül 
a megszálló szovjet hadsereg budapesti hadbírósága több év kény-
szermunkára ítélte a Szovjetunióban levő politikai foglyok számára 
készült Gulág rabtelepeken. 1955. november 25-én térhetett haza, 
de Pannonhalmán nem kapott lakhatási engedélyt. Édesanyjával élt 
Budapesten. Két éven át fűrészgéppel dolgozott betanított munkás-
ként, majd kórházi mosodavezetőként húsz évig, s mint ilyen ke-
rült nyugdíjba 1977. június 1-jén. Közben természetesen – ahogy 
lehetett – triduumokat, lelkigyakorlatokat tartott sok helyen az or-
szágban, de eljutott Pozsonyba, Kárpátaljára és Csíksomlyóra is. 
Később a budai Szent Imre-templomban kisegítő lelkészként lelki-
pásztorkodott.” Placid atya így vallott életéről: „tudatában va-
gyok annak, hogy egyszerű, átlagos képességű ember vagyok, sem-
miféle különösebb fizikai vagy szellemi tehetségem nincsen. De az 
életem mindig többet kívánt tőlem, mint amire képes voltam”, és 
„a Jóisten mindig mellettem állt, s nemegyszer csodálatosan se-
gített”. Placid atya sok kitüntetést kapott, legutóbb Magyar 
Becsület Rendet páratlanul hosszú és példaadó életútja elis-
meréseként, és azért a „reményt adó derűért”, amellyel meg-
élte élethivatását a legembertelenebb körülmények között is. 
Február 3-án a Pannonhalmi Bazilikában a temetési szent-
mise keretében Pintér Ambrus atya szólt az evangéliumhoz 
kapcsolódva. Párhuzamot vont az agg Simeon és Placid atya 
élete között. Azt a képet idézte a hívők elé, amikor a hajlott 
hátú Simeon elindult a templomba. Mit láttak a jeruzsálemiek? Si-
meon most másként ment, de ezt a jeruzsálemiek aligha látták. A 
templom fiatal papi tisztségviselői, akik a törvény szerinti szertar-
tást végezték, talán észre sem vették a fiatal párt a gyerekkel. Si-
meonban is csak egy embert láttak, akinek múltja van, jövője alig. 
Nem értették, hogy a jövő felé megy, és a jövő megtalálását a gaz-
dag múltja teszi lehetővé. Fontos a jelent nézni, de ezt akkor tudjuk 
komolyan venni, ha komoly múlt és Isten végtelen jövője veszi azt 
közre. Tudjuk-e mi így nézni a jelent? Placid atya már régóta a leg-
idősebb rendtársunk volt, az az ember, aki mögött már fiatalon is 
gazdag múlt állt, és egyre gazdagodó élete a jövőre mutatott. Teljes 
személyiségében Isten jövője felé mutatott… Akkor emberi szemmel 
nézve véget ért az élete. De ő Isten kezében tudta magát, és ezért tu-
dott reményt adni a kétségbeesett embereknek, évtizedeken át tudta 
erősíteni őket a hitben. Véget ért az emberi múlt, elkezdődött Placid 
atya örök élete Isten végtelen jövőjében. Isten mindenkinek végtelen 
jövőt szán, ebből legyenek gazdagok a jelen napjai. Asztrik főapát 
úr búcsúbeszédében Placid atya évszázadot átfogó, tanúság-
tevő életéért adott hálát: Sokat kell megköszönnünk – azt a ke-
gyelmet, hogy Placid atyának nemcsak a hit ajándéka adatott meg, 
hanem az is, hogy szenvedjen Krisztusért. Ez a szenvedés nem ha-
ladta meg erejét, mert mellette állt Isten. Ennek a gazdag életnek az 
ajándékai: a papságból fakadó szolgálat, a bölcs tanítás, a lelkiisme-
retesség, a szó meggyőző ereje, a derű, a túlélést tanító szabályok, a 
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hűséges szeretet és az imádság. Főapát úr Isten bocsánatát kérte, 
hogy Placid atya szabadulásakor a rendi közösség nem tud-
ta visszafogadni őt Pannonhalmára. Ezt külső befolyásra tettük, 
mégis a gyengeség jele volt. A szentmise végén a Salve Regina 
elhangzása után a közösség végső búcsút vett a rendtársától, 
és csendben, imádkozva kísérte utolsó útjára Placid atyát a 
Boldogasszony-kápolnához, a bencések nyughelyére.

A gimnázium Tetőtéri Galériájában ugyancsak 3-án délután 
Muzsnay Ákos képeiből nyílt kiállítás, amelyet Jász Attila 
költő nyitott meg. A kiállításon elmondott beszédét, melyet 
indián néven Csendes Toll írt Fehér Sólyom képeiről a követ-
kezőképpen kezdte: Hat nappal Pészach előtt Jézus meglátogat-
ta barátait. Mária és Márta közölték vele, hogy a testvérük nagyon 
beteg, haldoklik. Két nappal később, mire Jézus odaért, Lázár már 
meghalt. Jézus Lázár nővéreivel és tanítványaival odament a bar-
langsírhoz és szavaival feltámasztotta a már szagló halottat. A halott 
Lázár felkelt, és lebegő, foszladozó gyolcsaiban elhagyta a történetet. 
Soha többet nem hallunk róla. Miközben az Újszövetség egyik ki-
emelt helyévé válik története, ugyanis ekkor dönt úgy a Zsidó Nagy-
tanács, a Szanhedrin, hogy megöleti Jézust. Muzsnay Ákos figurái 
szintén foszladozó gyolcsba csavarva lebegnek a képein (évtizedek 
óta), egy-egy sűrített pillanatot megjelenítve. Arcuk nincs, mert az 
nem lényeges, hiszen csupán az ego tükre. Ellenben a gyolcsba csa-
vart figurák egymáshoz való viszonya annál inkább fontosnak tűnik. 
Muzsnay Ákos, indián nevén Fehér Sólyom indirekt módon, a ké-
peivel tanít, gyógyít, belső történéseket, történeteket sugall. Nekem 
mostanában azt, hogy éppúgy halott emberek vagyunk, mint Lázár, 
míg meg nem érint valami. A Fény, Isten vagy az energia, nem tu-
dom. A lényeg az érintés, amitől feltámad a halott. Nem szavakkal 
teszi, ahogy Jézus tette, hanem vörös krétával, grafikai eszközökkel, 
vagy akár aranyporral megjelenített látomásaival.

Aznap este a Díszteremben Szabó Gábor fizikus, tudományfi-
lozófus (MTA Filozófiai Intézet) Milyen is a világ tér és idő nél-
kül? címmel tartott előadást. Az előadás egy kortárs fizikus, 
Julian Barbour elméletét vázolta. Barbour elmélete radikális: 
azt állítja, hogy az idő nem létezik; legalábbis a jelenlegi fi-
zikai elméletekből szabadon elhagyható. Az ezt követő na-
pokban a speciális relativitás-elméletről tanórákat is tartott az 
előadó.

Hittanárok és érdeklődő tanárok számára tartott biblikus előadást 
4-én Simon László atya, aki Rómában, a Szent Anzelm egye-
temen tanít, és néhány napra hazalátogatott.

A gimnázium Dísztermében 10-én Alpár Alán agykutató (Sem-
melweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Inté-
zet) Rendezett ricsaj: idegsejtek ökölharca a párbeszédért címmel 
tartott előadást. Az idegrendszer fejlődése, felépítése, mű-
ködése káprázatos. Több milliárd idegsejtünk egyszerre sok 
száz szomszédjával beszél. Ebből az irtózatos lármából kell 
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értelmes egészet kihallani, szerveink számára értelmezhető 
utasításokat megfejteni. Ebben volt kalauzunk az előadó.

A gimnázium Dísztermében 16-án a győri MŰHELY folyóirat 
Kína című tematikus száma kapcsán Villányi László költő, 
főszerkesztő, Hartyándi Mátyás prefektus, sinológus és Salát 
Gergely sinológus (PPKE BTK Kínai Tanszék, tanszékvezető 
egyetemi tanár) A Sárkány visszatér… vagy el se ment? cím-
mel beszélgettek a kínai kultúráról.

A kommunizmus áldozatainak emléknapját 21-én tartottuk. Elő-
ző este volt a Közös Halmaz Alapítvány kiállítás-megnyitója. 
A kiállítást megvalósító Alapítvány fiatal önkéntesekből áll. Céljuk, 
hogy – rávilágítva történelmi emlékezetünk ellentmondásosságaira, 
egyoldalúságaira – párbeszédet kezdeményezzenek a 20. század vi-
szontagságait eltérően megélő, megítélő magyarok, tehát mindany-
nyiunk között. A kiállításon a kommunizmus okozta trauma vál-
tozatosan nyitható és zárható ajtókon jelenik meg: nyitnunk kell a 
múltunkra ahhoz, hogy azt lezárva, a jövő felé fordulhassunk. Min-
den ajtó új szempontokat nyújt, valamint a sajátunktól eltérő törté-
nelemértelmezések megértésére és átérzésére ösztönözhet. Diákjaink 
korcsoportonként vettek részt az önkéntesek vezetésével az érzéke-
nyítő programokon. Este pedig a Díszteremben Dragomán 
György író volt a vendégünk, ahol felolvasásra és beszélge-
tésre került sor. Az író 1973-ban született Marosvásárhelyen, 
1988-ban hagyta el Ceaușescu romániai diktatúráját. A fehér király 
című regénye Európa-szerte zajos sikert aratott, harminc nyelvre 
fordították le.

A farsangi felvonulással kezdődött el diákjaink körében az idei 
farsang, amelynek keretében szombaton „király”-választás-
ra került sor. Farsangvasárnap, 26-án a Díszteremben Pusztai 
Antal nemzetközileg is elismert jazz-gitárművész koncertje 
zárta az ünnepet.

A gimnázium Dísztermében 28-án délután Ravel–Schubert trió-
koncert volt. A Díszterem megnyitó koncertjén is fellépő 
Csalog Gábor (zongora) kamarapartnerei Lisa Romain (he-
gedű) és Morgane de Lafforest (cselló) voltak. A koncert egy 
márciusi Zeneakadémiai előadás előzetese.

Hamvazószerdán, március 1-jén reggel a diákokkal együtt ün-
nepi szentmisén nyitotta meg Asztrik főapát úr a Szent 
Negyvennapot, a húsvéti készületi időt: Hamvazószerda jele, 
szürke hamuja arra figyelmeztet, ami sorsunkban törékeny, ember-
ségünkben esendő. Arra, hogy halandók vagyunk. Mivel csak így, 
ennek teljes tudomásulvételével érthetjük meg azt a másik „gyenge-
séget”, „isteni gyengeséget”, amire ma fölkészülünk: Krisztus halá-
lát. A nagyböjt tehát lényege szerint a szeretet legmélyebb titkaiba 
való beavatás. „A halál burka alatt itt érik a legvakítóbb fény, Isten 
és ember közös hajnala” – idézte Főapát úr Pilinszky János gon-
dolatait, majd így buzdította szerzetestársait és a gimnázium 
növendékeit: Vállaljuk a Szentlélek örömében ezt az időszakot, fo-
gadjuk be húsvét egyre növekvő fényét! Ezen a napon este az új 
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Díszteremben megnézhettük Enyedi Ildikó friss Arany Med-
ve-díjas filmjét (Testről és lélekről), a nagyfilm előtt pedig Deák 
Kristóf Mindenki című Oscar-díjas rövidfilmjét.

Az „Utazás 2017” kiállításon március elején a Hungexpo Bu-
dapesti Vásárközpontjában a kulturális díszvendég Pan-
nonhalma volt. Főapát úr kiemelte, hogy valamennyi idei 
eseményünket is átfogja a kultúra- és élményközvetítés, a kö-
zösségépítés szándéka, hiszen Pannonhalma idei jelmondata 
a „közös ház”. Közel hetven eseménnyel készülünk, és várjuk 
az ide-érkező »homo viator«-okat. Természetesen az apátság 
egyszerre lelki és kulturális központ, ahol a csendnek is fon-
tos szerepe van, így aki ezért érkezik ide, ezt is megtalálhatja.

Szerzetesközösségünk az előző évekhez hasonlóan az idén is le-
hetőséget nyújtott 11. és 12. évfolyamos diákjainknak, hogy 
március elején – egyéni választásuk nyomán – bencés közös-
ségünkkel tölthessenek egy hétvégét. A monostorban lakva, 
közösségünkkel imádkozva, étkezve és beszélgetve betekin-
tést nyerhettek hétköznapi szerzeteséletünkbe.

Hirka Antal
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Néhány szerzőnkről (folytatás)

Németh Tamás – a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanára, doktoran-
dusz. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
magyar-történelem szakán végezte. Elsősorban a közelmúlt magyar 
irodalmával foglalkozik, szűkebb kutatási területe Kertész Imre 
munkássága.

Zemlényi-Kovács Barnabás – a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Képzőművészet-elmélet szakának hallgatója. Cikkei, kritikái az 
Artmagazinban és a Pannonhalmi Szemlében jelennek meg.

Zsengellér József − református lelkész, hebraista, teológus. A Károli 
Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Bibliai Teológiai 
és Vallástörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. A 
Hittudományi Kar dékánja, az egyetem Hittudományi Doktori Isko-
lájának vezetője. A Magyar Hebraisztikai Társaság elnöke. Kutatási 
területe az ókori Izrael vallástörténete és irodalomtörténete, külö-
nösen a perzsa és hellenisztikus korban, valamint a szamaritánus 
közösség története és a Szamaritánus Pentateuchus. Legfontosabb 
könyvei: Gerizim as Israel. Northern Tradition of the Old Testament and 
the Early History of the Samaritans (Utrechtse Theologische Reeks 
38), Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht, 1998; Samaria, Samarians, 
Samaritans. Studies on Bible, History and Linguistics (Studia Samaritana 
6), de Gruyter, Berlin, 2011; Rewritten Bible after Fifty Years: Texts, 
Terms or Techniques. A Last Dialogue with Geza Vermes (Journal for 
the Study of Judaism Supplements 166), Brill, Leiden, 2014; Az „iga-
zi” izraeliták. Tanulmányok a samaritánus közösség ókori irodalmáról és 
történelméről (Simeon könyvek 3), PRTA, Pápa 2004; Bálám köny-
ve 1. A Numeri 22-24 ókori hatástörténete (Questiones Theologiae 3), 
L’Harmattan–KRE HTK DI, Budapest, 2006; Textus és Kontextus. 
Az Ószövetség megértésének lehetőségei (Coram Deo), L’Harmattan, 
Budapest, 2011; A kánon többszólamúsága. A Héber Bibla/Ószövetség 
szövegesülése, Kálvin – L’Harmattan, Budapest, 2014.


