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Ásványi Ilona
O beatum virum, cuius anima paradisum possidet... Mane nobiscum in aeternum

Ó, boldog Férfiú, akinek lelke a mennyországot élvezi... maradj velünk mindörökre

A PANNONHALMI FÕAPÁTSÁG KULTURÁLIS
RENDEZVÉNYEI A SZENT MÁRTON-ÉVBEN,
2016-BAN



✒✒ 2016-ban ünnepeljük a negyedik

században élt Szent Márton születésé-

nek ezerhétszázadik évfordulóját. A ró-

mai katonából lett hitvalló, szerzetes,

apostol-püspök, szent, a középkor leg-

kedveltebb szentjei közé tartozott.

Több forrásból is tudjuk, hogy Szent

Márton Pannoniában, Sabariában szüle-

tett. Hogy ez a Sabaria a mai Szombat-

hely-e vagy a Pannonhalma és Ravazd

közti völgyben lévõ Savaria (Sabaria-

Sicca), a XIX. századtól fel-fellángoló vi-

ta tárgya. Akármelyik Savariáról van is

szó, mindegyik az egykori Pannonia

provinciához tartozott, és a késõbbi tör-

ténelmi és a mai Magyarország terüle-

tén található. Ugyan Szent Mártont nem

szoktuk a magyar szentek között emle-

getni, de talán születési helye miatt és

mert a magyar kereszténység bölcsõjé-

nek tekinthetõ Pannonhalma temp-

lomának és kolostorának, melynek 

adománylevelét az elsõ keresztény kirá-

lyunk, Szent István állította ki, õ a védõ-

szentje, Szent István mellett bizonyos

értelemben országunk oltalmazójának

tekintették elõdeink.

Nagy Szent Gergely pápának Szent

Benedek életérõl írt könyvében olvas-

hatjuk, hogy Mártont Szent Benedek is

nagyra értékelte, a Cassinó hegyén épí-

tett templomban külön oltárt, illetve ká-

polnát állított tiszteletére.

Szent Benedek szerzeteseinek letele-

pedését hazánkban, a X. század végén

a prágai Szent Adalbert püspöknek kö-

szönhetjük, aki a csehektõl elüldözött

bencéseket Magyarországra küldte, va-

lamint Géza fejedelemnek, aki nemcsak

befogadta õket, hanem Pannónia Szent

Hegyén templomot és kolostor is épített

nekik. Adalbert püspök nagy tisztelõje

volt Szent Mártonnak, Tours-ba is elza-

rándokolt a sírjához. Szent Benedek és

így a bencések Szent Márton-tisztelete

mellett bizonyára ennek is szerepe volt

abban, hogy a pannonhalmi templom

védõszentje Márton lett.

A magyar kereszténység „bölcsõjé-

nek” tekinthetõ pannonhalmi monostor,

templom és szerzetesi közösség Szent

Márton magyarországi tiszteletének leg-

õsibb helye és ezer éven át õrzõje, 

patrónusa ünnepét, születésének ezer-

hétszázadik évfordulóját 2016-ban litur-

gikus, szociális és kulturális rendezvé-

nyek sorával ünnepli.

A Szent Márton-év jelmondata: Kö-

zösségben vagyunk, logója egy a Szent

Márton ereklyéjét õrzõ gótikus ereklye-

tartóra emlékeztetõ kapcsolati-hálózati

rajz. Közösségben vagyunk… Isten-

nel… Szent Mártonnal… az embertár-

sunkkal: hittestvéreinkkel és barátaink-

kal, más keresztény vallásúakkal és az

Istent keresõ jószándékú emberekkel, a

kiszolgáltatottakkal és nélkülözõkkel.
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Közösségben vagyunk liturgikus ünne-

peken, ökumenikus közeledésben, szo-

ciális programokon, közösséget építünk

vallási, kulturális és tudományos párbe-

szédet folytatva. Szent Márton megosz-

totta a köpenyét és mindenét a szüksé-

get szenvedõkkel. A szükség, a hiány

nem mindig étel-ital-hajlék, hanem le-

het egy-egy bátorító mosoly, egy bízta-

tó szó, egy információ, éppen ezért a

Szent Márton-év, annak minden rendez-

vénye, a kulturális közösségépítés és 

a kulturális és tudományos párbeszéd

lehetõségét is kínálja.

Ennek jegyében koncerteket, konfe-

renciát, kiállításokat szervezünk, és

több Szent Mártonnal kapcsolatos kiad-

vány is megjelenik ebben az évben.

Ezek közül ismertetünk néhányat.

A Szent Márton-év eseményeirõl bõ-

vebben: http://szentmartonev.hu/.

Konferencia

Martinus pauper et dives – 

Szent Márton öröksége

(2016. április 14–15. 

ELTE BTK – Pannonhalma)

Az ELTE BTK Vallástudományi Központ

és a Pannonhalmi Fõapátság Martinus

pauper et dives – Szent Márton öröksége

címmel tudományos konferenciát szer-

vezett Budapesten és Pannonhalmán. 

A szervezõk Dejcsics Konrád OSB (kul-

turális igazgató, Pannonhalma), Déri

Balázs (tanszékvezetõ, központigazga-

tó, ELTE), a tudományos tanácsadók

Madas Edit (MTA/OSZK) és Szovák

Kornél (MTA/ELTE/PPKE) voltak. 

A gazdag tudományos program lezá-

rása a Pannonhalmi Fõapátsági Könyv-

tárban és a Bazilikában történt. A zár-

szót Károlyi György nagykövet (Párizs)

mondta, majd Boka László irodalomtör-

ténész, egyetemi docens (PKE), tudo-

mányos igazgató (OSZK) és Ásványi

Ilona helyettes könyvtárigazgató (Pan-

nonhalma) megnyitotta az Ernst-kódex

(OSZK, Cod. Lat. 431) kiállítást. Ezután

került sor a Sulpicius Severus: Szent

Márton címû kötet (Pannonhalmi Fõ-

apátság – Bencés Kiadó) bemutatójára

Dejcsics Konrád, a kötet fordítója és

Déri Balázs, a kötet lektora részvételé-

vel. Közremûködött a Pannonhalmi

Bencés Gimnázium ének- és zenekara,

Kiss Zsolt bazilikai karnagy vezetésével.

A Pannonhalmi Szent Márton-baziliká-

ban Várszegi Asztrik OSB püspök, fõ-

apát (Pannonhalma) zárszavával ért vé-

get a kétnapos rendezvény. 
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Kiállítások

Szent Márton emlékezete – 

Az Ernst-kódex

(2016. április 15. és július 12. között, 

a klasszicista teremkönyvtárban)

Szent Benedek elõírja a Regulában,

hogy a szerzetesek az évnek és a nap-

nak egy részét olvasással töltsék, ezért

monostor és könyvtár összefügg. 

A pannonhalmi Fõapátsági Könyvtár –

ha a „magyar történelem zivataros szá-

zadaiban” nem mûködött is folyama-

tosan, és bár a középkori anyaga is

megsemmisült – Magyarország legré-

gebbi könyvtára. A Regulából képet ka-

punk arról, hogy a szerzetesek milyen

témájú könyveket másoltak, gyûjtöttek,

olvastak – általában. A pannonhalmi

könyvállományról csak a bencések lete-

lepedésénél majd száz évvel késõbbi

adatunk van, a Szent László kori össze-

írólevélen fellelhetõ könyvjegyzék, az

elsõ magyarországi könyvkatalógus. 

A felsorolásban jól olvasható a követke-

zõ tétel: Vita Sancti Martini, vagyis

Sulpicius Severus Szent Márton-életraj-

zának egy példányát 1090 körül birto-

kolta a pannonhalmi könyvtár. Szent

Márton életrajza nagyon népszerû, min-

den jelentõs középkori könyvtárban

megtalálható mû volt.

Szent Márton évében mi is lehetne

méltóbb emlékezés Mártonra, mint az,

hogy a Fõapátsági Könyvtár díszes te-

remkönyvtárában bemutatjuk a XII. szá-

zad végén keletkezett, ma az Országos

Széchényi Könyvtárban õrzött Ernst-

kódexet, amely más mûvek mellett

Sulpicius Severus és Tours-i Szent Ger-

gely Szent Mártonról szóló írásait tartal-

mazza. A kódex a XIII. századtól a Vyšší

Brod-i (Csehország) cisztercita kolostor 
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A Szent-Márton év 
alkalmából  megjelent 
kiadványok
• Sulpicius Severus: Szent Márton:

Élete, Levelek, Dialógusok / [ford.

Borián Elréd et al.; bev. és jegyz.

Dejcsics Konrád]. - Pannonhalma:

Pannonhalmi Fõapátság, Bencés Ki-

adó, 2016. - 207 p.; 19 cm ISBN 978-

963-314-090-1

A Szent Márton-évhez kapcsolód-

va a Pannonhalmi Fõapátság kiadásá-

ban jelennek meg Sulpicius

Severusnak, Szent Márton életrajzíró-

jának Mártonról szóló mûvei magyar

nyelven, elõször egy kötetben.

A IV. században élt, arisztokrata

származású Sulpicius Severus több

mûvet is írt példaképérõl, Szent Már-

tonról. Az elsõ, Szent Márton élete

(Vita Sancti Martini), még Márton

életében született, 397 tavaszára ké-

szült el. Ezt követte három nyílt Levél,

amelyben megcáfolta a Vita egy hi-

tetlenkedõ olvasójának nézeteit. Mi-

vel az életrajzból kénytelen volt ki-

hagyni bizonyos eseményeket,

403–404 körül megírta a Dialógusok

címû munkáját. A Dialógusok most

jelenik meg elõször magyarul.

Sulpicius Severus írásai Szent Márton

életén keresztül azt a különös kort

mutatják be, melyben az antik po-

gány világ és a keresztény életstílus

sajátosan élt egymás mellett, melyben

a keresztényüldözéstõl megszabadu-

ló egyház a városokban kereszténnyé

vált arisztokrata baráti társaságokban

és a vidékre vonult szerzetesi közös-

ségekben vagy aszkéta remeteségben

élte mindennapi életét.      

Az Osztás 10x0 kiállítás katalógusa

• Osztás 10x10 = Sharing 10x10: tíz

mai történet a Pannonhalmi Fõapát-

ság Szent Márton-év alkalmából ren-

dezett fotókiállításán: [... 2016. már-

cius 18. – november 11.] : ten con-

temporary stories of the photoexhibi-

tion of Pannonhalma Archabbey

organized for the occasion of the

year of Saint Martin / [fotográfusok ...

Balázs Attila, Hajdú D. András, Pályi

Zsófia]; [rend., közread] Pannonhalmi

Fõapátság ; [... szerk. Virágvölgyi

István].- Pannonhalma: Pannonhalmi

Fõapátság, 2016. - 143 p.: ill., színes;

24x28 cm ISBN 978 615 5576 04 

A Szent Márton és Pannónia kiállí-

tás katalógusa és tanulmánykötete

• Szent Márton és Pannónia. Keresz-

ténység a római világ határán. Pan-

nonhalma, Apátsági Múzeum, 2016.

június 3. – szeptember 18., Szombat-

hely, Iseum Savariense, 2016. június

3. – november 30.] / szerk. Tóth End-

re, Vida Tivadar, Takács Imre.- [Pan-

nonhalma: Pannonhalmi Fõapátság -

Szombathely: Savaria Múzeum, 2016].

- 327 p.: ill., színes .: ill., színes; 28 x

23 cm ISBN 978-963-9827-28-8
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tulajdonában volt. A XIX–XX. század

fordulóján került el innen. Egy német

antikváriustól vásárolta meg 1928-ban

Ernst Lajos mûgyûjtõ, akitõl végül 1934-

ben megvette az Országos Széchényi

Könyvtár.

Bár az Ernst-kódex a Szent Márton-

év okán vendégeskedik itt, de említsük

meg, hogy ez a kódex õrizte meg Szent

István kisebb és nagyobb legendáját is.

Megrendítõ a tudat, hogy a mindössze

kétszáz éve épült klasszicista könyvtár-

terem falait nagyjából az úgynevezett

Palota épületrész alapjaira húzták fel,

mely a kolostort felkeresõ uralkodó –

Szent István – szálláshelye volt, amikor

a monostorban tartózkodott…

A kiállítás az Országos Széchényi

Könyvtár és a Pannonhalmi Fõapátság

együttmûködése nyomán valósult meg,

a könyvtár ellipszis részének déli olda-

lán kapott helyet. A központi tárlóban

az eredeti kódex látható, elõtte a hason-

más kiadása található, amelyet szaba-

don lapozhatnak a látogatók. A hason-

máshoz kísérõkötet is készül, amelyben

a szöveg átirata, fordítása és tanulmány

is olvasható lesz. 

Szent Márton emlékezete – 

O beatum virum

(2016. április 15. és november 11. kö-

zött, a klasszicista teremkönyvtárban)

Ugyancsak a könyvtár klasszicista te-

remkönyvtárában látható az a kiállítás,

amelynek címe a Szent Márton napi ün-

nepi vesperás himnuszának kezdõsora-

it idézi: „O beatum virum, cuius anima

paradisum possidet… Mane nobiscum

in aeternum! Ó, kiváló Férfi, elnyerted

az Isten örökségét… Ó maradjál vélünk

most és mindörökké!”

A Pannonhalmi Fõapátsági Könyvtár

gyûjteményébõl válogatott dokumentu-

mok azt kívánják bemutatni, hogy Szent

Márton alakja, példája, kultusza hogyan

élt több mint ezer éven át a keresztény

Magyarországon.

Szent Márton élettörténetét Sulpicius

Severus sok-sok kiadást megért Szent

Márton-életrajzának XVII–XVIII. századi

kiadásaival elevenítjük fel. Alakját kó-

dextöredéken, XVI. századi antikva-

imakönyvekben fennmaradt ábrázolá-

sok segítségével idézzük meg, valamint

barokk címlapokkal, ahol Márton a leg-

népszerûbb magyar szentek, országunk

védõszentjei társaságában látható. Szent

Márton liturgikus tiszteletét – mely az

egyetemes egyházban a középkortól
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kezdve tetten érhetõ – a misekönyvek-

ben, zsolozsmáskönyvekben, anti-

fonálékban, himnáriumokban ránk ma-

radt liturgikus szövegek-énekek jelzik.

Kultuszát igazolják a tiszteletére szüle-

tett prédikációk, himnuszok, imádságok

és énekek.

Osztás 10x10 – Tíz mai történet a

Pannonhalmai Fõapátság Szent

Márton-év alkalmából rendezett 

fotókiállításán 

(2016. március 18. és november 11.

között, az apátság kiállítótermében)

Az Osztás 10x10 elnevezésû kortárs fo-

tókiállítás tíz tízképes fotósorozaton 

keresztül olyan magyar emberek törté-

neteit mutatja be, akikben újra megele-

venedik Szent Márton cselekedete; akik

sokszor erõn felül segítenek másoknak,

valamint akik által érezhetjük, hogy kö-

zösségben vagyunk egymással.

A dokumentum-fotók a koraszülötte-

ken segítõ orvos, a vak gyerekekkel

foglalkozó lovas terapeuta, a maguk

közé Down-kóros iskolásokat befogadó

osztályközösség, a hátrányos helyzetû

kamaszoknak fogódzót adó cigány foci-

edzõ, az öt saját gyermeke mellé még

négyet befogadó család, a szabolcsi fa-

lusiaknak munkát szervezõ evangélikus

lelkész, a hallgatóival közösen fellépõ

színmûvész, a Kongóban dolgozó misz-

szionárius szemorvos, a fõvárosi idõse-

ket látogató gondozónõ vagy a tanyasi-

ak ügyes-bajos dolgaiban segédkezõ

nyíregyházi rendõr mindennapjaiba en-

gednek belepillantani.

A kiállítást a Pannonhalmi Fõapátság

Kulturális Irodája: Dejcsics Konrád és

Majoros Nóra rendezte. Fotográfusok:
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Balázs Attila, Hajdú D. András és Pályi

Zsófia. Kurátor: Virágvölgyi István.

Kátai Balázs vezetésével pannonhalmi

bencés diákok: Domokos Benedek

(7. o.), Kátai Bence (10. A.), Pamper

Zsolt (11. B.), Tóth-Heyn Máté (11. B.),

Tringer András (10. A.), interjúkat ké-

szítettek a portréalanyokkal, amelyek a

kiterjesztett valóságot (augmented-reali-

ty) használó applikáción keresztül meg-

tekinthetõk a kiállításon.

Képek és további információk:

h t tp : / / szen tmar tonev .hu/even t /

osztas10x10/ [Letöltés dátuma: 2016.

május 16.].

Szent Márton és Pannónia. Keresz-

ténység a római világ határán 

(2016. június 3. és szeptember 30. kö-

zött, Pannonhalmi Apátsági Múzeum)

A Szent Márton-emlékév kiemelt kiállí-

tása Szombathely és Pannonhalma ösz-

szefogásával valósult meg. A kiállítás el-

sõ része Szombathelyen, az Iseum

Savariensében látható, 2016. június 3. és

november 30. között, a második a Pan-

nonhalmi Apátsági Múzeumban 2016.

június 3. és szeptember 30. között. 

A több mint háromszáz régészeti le-

letet és tárgyat, köztük a nagyszentmik-

lósi kincs egy darabját is a közönség elé

táró kiállítás a kereszténység elterjedé-

sét mutatja be Pannóniában, Szent Már-

ton szülõföldjén. Szombathelyen láthat-

juk Pannónia római történetét, a maga

„pogány” vallási sokszínûségében,

amelyben már a kereszténység is fel-fel-

villan, Pannonhalmán pedig Szent Már-

ton, a keresztény hitvalló, szerzetes,

püspök, illetve a korai, de egyre erõsö-

dõ kereszténység kora elevenedik meg.

Szent Márton alakjában a sajátosan ket-

tõs identitású, pogányból kereszténnyé

váló, ókori-középkori, változó korban

élõ embert fedezhetjük fel.

Kiállításterv és koncepció: Takács

Imre, Tóth Endre, Vida Tivadar. A pan-

nonhalmi kiállítási helyszín felelõs ve-

zetõje: Dejcsics Konrád, a szombathelyi

kiállítási helyszín felelõs vezetõje: Csap-

láros Andrea. Szervezési asszisztens:

Kutnyánszky Ildikó. Látvány és belsõ-

építészeti tervek: Palatium Stúdió Kft.

Szilágyi Klára, Hartmann Gergely, ins-

talláció: Narmer Építészeti Stúdió.

Képek és további információk:

h t tp : / / szen tmar tonev .hu/even t /

szentmarton-pannonia/ [Letöltés dátu-

ma: 2016. május 16.]. ■
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További tervezett 
kiadványok

• Szent Márton emlékezete – Az

Ernst-kódex és Szent Márton emlé-

kezete – O beatum virum kiállítá-

sok közös katalógusa. Várható

megjelenés: 2016. július

• Az Ernst-kódex hasonmás

kiadása és kísérõkötet: szövegki-

adás, fordítás, tanulmányok. Vár-

ható megjelenés: 2016. szeptember

• Kötet a Martinus pauper et dives

– Szent Márton öröksége konferen-

ciáról. Várható megjelenés: 2016.

õsz


