
léletesen körberajzol, a szereplők 
pedig körbejárnak, nos azt így 
kimondani megint csak kínosan 
közhelyes – miközben a minden-
napok világának legáltalánosabb, 
ugyanakkor legismerősebb élet-
helyzetéről van szó. Mondhatni, 
rólunk… A házaspári kapcsolatba 
szinte észrevétlenül beszivárgó 
elhidegülésről, idegenségérzet-
ről, csalódásról, tehetetlenségről; s 
ugyanerről a még inkább kimond-
hatatlan és bevallhatatlan érzésről 
a gyerekekkel szemben. De leg-
főképp mindennek tagolatlan fo-
lyamatáról, amelyből legtöbbször 
nem látunk ki, avagy nem látunk 

bele; nem vesszük észre, mikor és 
hogyan alakul ilyenné, ilyen meg-
foghatatlan masszaszerűvé, amit 
se lenyelni, se kiköpni nem tu-
dunk; olyasvalamivé, ami egyszer 
csak előáll, ami nyomasztóan és 
súlyosan van. Erről szól, ha szabad 
ezt így egyszerűen kimondanom, 
az Ernelláék Farkaséknál – de a film 
legnagyobb érdeme talán éppen az 
egyszerű, jobban mondva az egy-
szerűnek tűnő (ki)jelentések, érzé-
sek, élethelyzetek, tapasztalatok, 
gondolatok felszabadító és szem-
besítő erejében rejlik. (Forgalmazó: 
Big Band Media, 2016)

Gelencsér Gábor
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Néhány szerzőnkről

Béres Tamás – evangélikus lelkész, teológus. Tanulmányait Budapes-
ten és Marburgban végezte. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
Rendszeres Teológia Tanszékének tanára.

Dani Eszter  – diplomáit a Debreceni Református Teológiai Akadémi-
án, a michigeni Grand Rapids Egyetemen és a SOTE Mentálhigiénés 
Intézetében szerezte. 1993–2002 között missziói lelkészi szolgálatot 
teljesített Kárpátalján, Munkács, Beregrákos és Kajdanó gyülekeze-
tekben Gulácsy Lajos püspök vezetése mellett. 2002–2010 között a 
gazdagréti, 2010–2012 között a rákoskeresztúri új református gyüle-
kezetek beosztott és missziói lelkésze. 2012-től a Magyarországi Re-
formátus Egyház missziói irodájának vezetője. 2015-től a Budapest-
Németajkú Református Egyházközség helyettes lelkésze. 

Hartmann Gergely – építész. 2012-ben diplomázott a Budapesti Műsza-
ki Egyetem Építészmérnöki Karán, jelenleg a Palatium Stúdió munka-
társa. Elsősorban műemléki környezethez kapcsolódó, valamint bel-
sőépítészeti tervezési feladatokban vesz részt. Érdeklődési területe a 
20. század építészettörténete, valamint a templomépítészet kérdései.

Hidas Zoltán – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Inté-
zetének vezetője.

Jitianu, Liviu Nicolae − egyetemi tanár, katolikus pap. Tanulmánya-
it Gyulafehérváron, majd Németországban végezte, ahol 2006-ban 
doktori fokozatot szerzett (Christologische Symphonie von Mensch und 
Kosmos. Grundzüge einer neupatristischen orthodoxen Theologie im Werk 
von Dumitru Stăniloae). Jelenleg a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetem Római Katolikus Teológia Karának dogmatika taná-
ra. Több kutatási központ munkatársa (Ökumenikus és vallások kö-
zötti dialógus, Bioetika, Katolikus Teológusok Európai Társasága). 
Kutatási területei: egyház és társadalom, keresztény antropológia, 
vallásfilozófiai kérdések, krisztológia.

Nacsinák Gergely András – ortodox pap, vallástörténész. Vallásböl-
cseletet a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán, teológiát a Thesszaloniki 
Egyetem Teológiai karán tanult. 



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.




