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Egy év Pannonhalmán

A PANNONHALMI VILÁGÖRÖKSÉGI
HELYSZÍN ÉS KÖRNYÉKE

Húsvéti Szent Háromnap

Szent Benedek napja

A természet újjáéledése  az Arborétumban 
és a Gyógynövénykertben

Orgonahangversenyek a Boldogasszony-
kápolnában és a Bazilikában

Szent Orbán-napi pincelátogatás

 Nyári levendulavirágzás, 
levendulaszüret és Levendulanapok 

rendezvénysorozat

Jazz- és komolyzenei koncertek

Rendezvények a Viator Apátsági 
Étteremben és az Apátsági Pincészet 

kóstolóteraszán

Arcus Temporum Pannonhalmi 
Művészeti Fesztivál

Múzeumpedagógiai programok  
a monostorban

Augusztusi gyógynövényáldás és 
Gyógynövénynapok rendezvénysorozat 

Szent István ünnepe

Őszi szüret az Apátsági Pincészet
hat dűlőjében

Szent Márton napja és a Mártont 
köszöntő családi programok

Szent János-napi boráldás

Szent Vince-napi szőlő- és pincejárás

A B
C

DE
Pannonhalma minden látogatáskor más és más arcát mutatja,

hiszen minden évszak kínál olyan eseményt, amelyért érdemes visszajönni hozzánk. 



A több mint ezeréves múltra visszatekin-
tő, messziről jól látható Főapátságot  
a Bakony és a Kisalföld találkozásánál 

elterülő, közel 300 méter magas dombra építették. 
Az impozáns épületegyüttes falai között ma is 
ugyanaz a Nursiai Szent Benedek (480–547) Re- 
gulájának szellemiségét követő szerzetesrend mű-
ködik, amely számára Géza nagyfejedelem, Szent 
István király apja, 996-ban a monostort alapította. 
A tours-i Szent Márton tiszteletére emelt mo-
nostorban élő bencés szerzetesek döntő szerepet 
játszottak a középkori keresztény Európa kiala-

PANNONHALMA

foapát
Hortobágyi 
T.  Cirill

kításában és a klasszikus műveltség továbbörö-
kítésében. A 19. század eleje óta a rend életében, 
a lelkipásztori szolgálat mellett, előtérbe került  
a tanító-nevelő munka. Ebből az időből származik 
Pannonhalma mai elnevezése is, amely Kazinczy 
Ferenc költő és a bencés szerzetes Guzmics Izidor 
levelezésében fordul elő először, a Mons Sacer 
Pannoniae latin megnevezés magyarításaként. 
A Pannonhalmi Főapátságot és környezetét – ha-
zánk kiemelkedő jelentőségű egyházi, kulturális 
és oktatási-nevelési központját – 1996-ban a Vi-
lágörökség részévé nyilvánították.

Kedves Látogató,
kedves Vendégünk!

„A monostor kísérlet arra, 
hogy a világ egy pici részét 
ideálisan rendezzük be.”

Nem nagyképűség ez, hanem egy 
öreg szerzetes élettapasztalatának 
összegzése. Mert nagyszerű kül-
detésünk van itt, Pannonhalmán: 
Isten országát építhetjük! Nemcsak 
a keresztények, hanem minden jó-
akaratú ember részt vehet ebben, 
aki megtapasztalja monostorunk 
üzenetét. Isten országát építeni, 
azaz a Földünkön a rablógazdál-
kodást, a nyomasztó környezeti 
terhelést kezelni; társadalmunk 
és az emberiség nagy konfliktusait  
a kibékülés felé vinni csak összefog-
va lehetséges. Elkülönülésben, el-
szigetelődésben nem fog sikerülni.

Legyen az vallási, felekezeti, bőr-
szín szerinti, nemzeti vagy bármely 
elkülönülés. Pannonhalma ezért áll 
mindenki előtt nyitva, és én ezért 
köszöntök mindenkit egyforma 
szeretettel és testvéremként:



EZER ÉV
TÖRTÉNETE

1  996-ban Géza fejedelem Csehországból érkező szer-
zeteseket telepít le Pannónia Szent Hegyén.

2  Szent István király 1001-ben kelt kiváltságlevelében 
Szent Benedek montecassinói apátságának jogait 
biztosítja a monostornak.

3  1137-ben Dávid apát (1131–1150) idejében újjáépítik és 
felszentelik a korábban leégett templomot.

4  1224 végén a pápai legátus és a király jelenlétében 
felszentelik az újjáépített templomot.

5  1242-ben Oros apát (1207–1243) a tatárokkal szemben 
megvédi Szent Márton várát.

6  1486-ban Mátyás király átépítteti a kerengőt, amely 
ekkor nyeri el ma is látható formáját.

7  1514-től Pannonhalma a magyarországi bencés kong-
regáció főapátsága.

8  A török megszállás miatt 1586-ban a szerzetesek el-
hagyják a monostort.

9  1639-ben, a török kiűzése után, Pálffy Mátyás főapát 
(1639–1647) vezetésével újrakezdődik a szerzetesi élet.

10  II. József 1786-ban beszünteti a rend működését.
11  I. Ferenc 1802-ben visszaállítja a bencés rendet, amely 

az oktatást kapja elsődleges feladatául.
12  1897-ben felavatják a pannonhalmi Millenniumi em-

lékművet.
13  1945 után a rend birtokait államosítják, a bencés 

iskolákat bezáratják.
14  1950-ben újból engedélyezik a győri és a pannonhalmi 

gimnázium működését.
15  1989-től ismét bencések látják el a környék 15 plébá-

niáját, és újraindul a szerzetesi élet a bakonybéli és 
a tihanyi monostorban.

16  1996 decemberében a Pannonhalmi Főapátságot és 
környezetét a Világörökség részévé nyilvánítják.

17  2003-ban elindul a négy szakaszból álló turisztikai 
fejlesztési terv, újjáéled a szőlő- és borkultúra, elkészül 
a Pannonhalmi Apátsági Pincészet új épületegyüttese.

18  2010-ben a pannonhalmi Kosaras-dombon, a Pan-
nonhalmi Főapátság tőszomszédságában megnyitja 
kapuit a VIATOR Apátsági Étterem és Borbár, ami  
a pannonhalmi bencés szerzetesközösség vendégfo-
gadás iránti elhivatottságát kívánja a gasztronómia 
nyelvén kifejezésre juttatni, minden tekintetben öt-
vözve tradíciót és modernitást.

19  2012-ben a Bazilika belső felújításával olyan építészeti, 
spirituális és liturgikus minőség jelenik meg, amely 
egyszerre formálja a szerzetesi önazonosságot, a li-
turgikus gyakorlatot, segíthet abban, hogy elmélyít-
sük Istennel és egymással való közösségünket, és  
az idelátogatóknak szavak nélkül is átad valamit abból, 
amit élni és elérni szeretnénk.

20  2014-ben újjáéled az egykoron gazdasági központként 
szolgáló majorság épülete, falain belül a vendégek  
a gasztronómia csodáiba kaphatnak betekintést 
a PAUSA Apátsági Kávéházban, ahol különleges,  
a Főapátság gyógynövénykertjéből származó ízesí-
tőkkel készült édességekkel várjuk az ínyenceket.

21  2016-ban Pannonhalma monostora, Szent Márton ma-
gyarországi tiszteletének legősibb helye már ezredik éve 
őrzi a szent szerzetespüspök emlékezetét. A Márton 
oltalma alatt álló bencés szerzetesközösség 2016-ban 
a Szent Márton-év rendezvénysorozatával üli meg pat-
rónusa születésének ezerhétszázadik évfordulóját.
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RÉGI

S zent István kiváltságlevele azt a feladatot 
adta Pannonhalma monostorának, hogy 
lakói szüntelenül imádkozzanak a haza 

épségéért és boldogulásáért. A 996-ban ideérke-
ző szerzetesek a keresztény hittel együtt a nyu-
gati kultúrát is magukkal hozták. Megjelentek 
a könyvek, megjelent az írásbeliség, fejlődésnek 
indult a középkori földművesség és kézművesség. 
A tatárjárást Pannonhalma épségben átvészelte, 
de a 16. századi török ostrommal már nem tudott 
megbirkózni. Az újjáéledés a 17. század első fe-
lében, a „várrá” alakított monostor átépítésével 
vette kezdetét. Később II. József császár a mo-

RÉGI ÉLET

nostor birtokainak jövedelmével az államkasz-
szát akarta erősíteni, ezért 1786-ban feloszlatta  
a magyarországi bencés rendet. I. Ferenc király  
az ifjúság nevelését megbízható kezekben sze-
rette volna látni, így 1802-ben tanítási feladattal 
állította vissza a bencés rendet Magyarországon.  
Az iskolák ezután erősen meghatározták a kö-
zösség arculatát. A rend a 19. században olyan 
nagyszerű tudósokat adott a társadalomnak, mint 
például Jedlik Ányos vagy Czuczor Gergely. A 20. 
század elejére kialakult az a kép, amilyennek ha-
zánkban a bencés szerzetest a legújabb korban 
leginkább ismerik: a szerzetespap-tanár.



MAI

A szerzetesnek van ideje Istenre. Pannon-
halmán is naponta háromszor jönnek 
össze közös imádságra, istentiszteletre. 

A szerzetesek közösségben zajló életének Jézus 
és tanítványainak élete a mintája. A közösség feje 
Krisztus. Hitük szerint az apát Krisztus helyettese 
a monostorban, aki irányítja istenkereső életében 
az egyes szerzetest és a közösséget is. A szerzete-
sek ezt a világot nagyra értékelik, de nem tekintik 
végső célnak. Isten országa felé tartó örök életük 
első állomása ez. Az eljövendő élet miatt készek 
lemondani itt a földön házasságról, vagyonról, 
az önakarat érvényesítéséről. „Ora et labora et 

MAI ÉLET

lege – imádkozzál, dolgozzál és olvass” – így fog-
lalhatnánk össze Szent Benedek 6. század elején 
írt szabályzatát. Ma is ez az eszmény hordozza 
a mindennapokat. A monostor szerzetesei sok-
féle szolgálatot látnak el: lelkipásztori munkát 
végeznek a környék településein, tanítanak, ne-
velnek egyetemen, középiskolában és kollégium-
ban, szociális otthont tartanak fenn. Az apátsági 
vállalkozásokban és intézményekben több mint 
hatszáz embernek adnak munkát. A sokfajta szol-
gálatban Szent Benedek mondása érvényesül: „Ut 
in omnibus glorificetur Deus! Hogy mindenben 
dicsőíttessék az Isten!”



T ricollis Fogadóépület 1. emeletén 
az apátság történetével ismerked-
hetnek meg a látogatók, interak-

tív eszközök segítségével. Az itt található 
térképasztal a Pannonhalmi Főapátságot és  
győrszentmártoni uradalmi központját ábrázolja –  
az 1840-es évekből. Ha a falon lévő képernyőn 
információkat akar szerezni a pannonhalmi 
monostor gazdálkodásának egy-egy területéről,  
a toll-egérrel érintse meg az asztal megfelelő pont-

épületkutatások során is számos középkori kőfarag-
vány került elő, amelyek mára külön gyűjteménnyé 
fejlődtek. E tudományos gyűjtemény abban segíthet 
bennünket, hogy jobban megértsük a nagy egysége-
iben ma is meglévő első magyar bencés monostor 
építésének hosszú történetét.

Főkönyvtár Galéria:
Az 1802-ben újjáéledő és tanítani kezdő  
szerzetesrend számára a tudományos 

KIÁLLÍTÁSOK A PANNONHALMI 
FŐAPÁTSÁGBAN

jait! Légi fotók segítségével bizonyos helyeken  
a megérintett tartalom mai képe is megelevenedik. 
Az interaktív idővonalon megismerhető az apátság 
története, valamint nyomon követhető a főapátok 
pontos sorrendje is.

Turistabejárat:
A pannonhalmi apátság épületeiből az elmúlt közel 
két évszázad alatt bontások és átalakítási munkála-
tok, az 1960-as évektől már módszeres műemléki 

munkához való felkészüléshez és a gyűj-
temények megszervezéséhez az 1824-től 
épülő főkönyvtár adott méltó kereteket.  
A conclavéknak nevezett oldaltermeiben elrende-
zett gyűjteményeket abban az időben Musaeum 
névvel illették. Az eredeti terveken Iconum azaz 
képtárként jelölt északnyugati mellékteremben 
láthatók ma is az apátság – azóta jelentős gyűj-
teménnyé fejlődött – képtárának válogatott, kva-
litásos darabjai.

A kiállítások apátsági belépőjeggyel látogathatók.
Az interaktív bemutató tér ingyenesen látogatható.

Főmonostori kiállítótér és Pannonhalmi Apátsági Galéria
A várkörről nyíló Főmonostori kiállítótér és a város főterén található Apátsági Galéria /9090 Pannonhalma,  

Mátyás király u. 1-3./ időszaki kiállításoknak ad helyet, illeszkedve a Főapátság kulturális évadának 
tematikájához. Az időszaki kiállítások ingyenesen látogathatók.



P annonhalma hazánk legősibb iskolája.  
A tanítás hagyománya az alapítás idejéig, 
996-ig vezethető vissza. Szent István is 

ide hozta fiát, Imre herceget. A gimnázium épülete 
ennél jóval fiatalabb: 1939-ben kezdték el építeni 
olyan stílusban, amely egyszerre illett a régihez és 
számított modernnek. Ma a Pannonhalmi Bencés 
Gimnázium hazánk egyik vezető iskolája. A több 
mint háromszáz diák – a környékbeli éppúgy, mint 
aki az ország vagy a világ másik végéből érkezett 
– mind a kollégium lakója. Ez teszi lehetővé, hogy 

GIMNÁZIUM

a hat, illetve négy évfolyamos osztályok olyan kö-
zösséggé váljanak, amely életre szól. Közben pedig 
választhatnak tíz sportágból, tizenkét nyelvből, 
számos szakkörből és zenei kurzusból, részt ve-
hetnek az apátság spirituális életében, valamint 
megismerhetik a bencés rend nemzetközi kapcso-
latrendszerét. Az iskolai nyílt napon az érdeklődők 
a pannonhalmi diákok vezetésével nyerhetnek 
betekintést a mindennapokba, a szobák, a műhe-
lyek, a diákebédlő vagy éppen a kisállatgondozó 
rejtelmeibe.

Az államosítás után 1950-ben újraindított iskola egyike volt annak a nyolc katolikus gimnáziumnak,
amelyek a kommunizmus éveiben is fennmaradhattak Magyarországon.



A pannonhalmi Szent Márton-bazilika 
ma látható tömegének nagy része a 13. 
század elején, Oros apát (1207–1243) ide-

jében épült kora gótikus stílusban, ám az újabb 
régészeti kutatások szerint korábbi épületek fal-
maradványait rejti magában. Felszentelése való-
színűleg 1224-ben volt. A négy jól elkülönülő részre 
tagolódó, ötven méter hosszú, háromhajós bazilika 
három építőműhely keze nyomát viseli, az épületen 
magyar mesterek munkája mellett felső-rajnai és 
észak-francia hatás mutatható ki. A templomot 

A késő gótikus Szent Benedek-kápolna csillagboltozatának technikatörténeti érdekessége, hogy
zárókövei függenek: az ezeket tartó kis oszlopokat belülről a padláson rögzített vasrudak erősítik.

BAZILIKA

Mátyás uralkodása idején bővítették, ekkor készült 
el a szentély csillagboltozatos mennyezete, a mel-
lékhajók keleti vége és a Szent Benedek-kápolna. 
A török időkben a belső berendezés teljesen el-
pusztult. Később jelentősebb felújítások az 1720-as 
évektől kezdődően Sajghó Benedek főapátsága 
alatt, majd pedig az 1860-as években Storno Ferenc 
irányításával történtek. Napjainkban John Pawson 
angol építész terve alapján újult meg a templom 
belső tere, hogy méltó helye legyen a II. vatikáni 
zsinat utáni szerzetesi liturgiának.

A bazilika főhajójából jobb és bal oldalt 
nyíló, a 17. és 18. század fordulóján épült 
román stílust utánzó vörösmárvány ka-

pukon át jutunk az altemplom hat oszlopon és 
konzolokon nyugvó, keresztboltozatokkal fedett 
négyszögű terébe. Az oszlopok széles nyolcszög-
letű talplemezen nyugszanak, a fejezeteket és 
a konzolokat tömött, bimbós levéldísz borítja.  
A nyugati boltszakaszokban a növényi ornamen-
tikát emberfejekből összeállított szimbolikus tar-

ALTEMPLOM

talmú figurális faragványok gazdagítják. A keleti 
boltszakaszban mindkét oldalfalba egy-egy fülke 
mélyül: az egyik armariumfülke (könyvek és li-
turgikus eszközök tárolóhelye), a másik lavabo 
(kis kézmosó medence). Az altemplom egyenes 
zárófalán három, ún. kajácsos ablak található.  
A hagyomány az altemplom lépcső alatti, három-
karéjos, vörös márvánnyal burkolt, trónusszerű 
ülőfülkéjét Szent István székének tartja, ám in-
kább apáti trónus lehetett.

Az altemplomban helyezték el Habsburg Ottó (1912–2011) szívurnája.



 Tricollis Fogadóépület / Tricollis Visitor’s Center  / Tricollis Empfangsgebäude

 Apátság látogatói bejárat / Abbey Visitors’ Entrance / Abtei Besuchereingang

 VIATOR Apátsági Étterem és Borbár / VIATOR Abbey Restaurant and Wine Bar /
 VIATOR Abtei Restaurant und Weinbar

 Apátsági Pincészet / Abbey Winery / Abteikellerei (csak idegenvezetéssel,
 guided tour only, nur mit Führung)

 Pausa Apátsági Kávéház / Pausa Abbey Cafe / Pausa Abtei Café

 Pannonhalmi Apátsági Galéria /Abbey Gallery / Abtei Galerie

 Szent Jakab-Ház / Saint James House / Jakobushaus

 Arborétum / Botanical Garden / Arboretum

 Gyógynövénykert / Herbal Garden / Kräutergarten

 Teaház és ajándékbolt / Tea House and Gift Shop / Teehaus und Klosterladen

 Illóolaj-lepárló / Lavender distillery / Lavandel Destillieranlage

 Biomassza Fűtőmű / Biomass heating plant / Biomassenheizwerk 

 Millenniumi emlékmű /  Millennium memorial / Millenniumsdenkmal

 Boldogasszony-kápolna / Our Lady Chapel / Frauenkapelle

 Boldog Mór-kilátó / Viewpoint / Aussichtspunkt

 Lombkorona tanösvény és kilátó / Treetop walkway and viewpoint /
 Baumkronenweg und Aussichtspunkt
 Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom /
 Annunciation Parish Church / Mariä Verkündigung Pfarrkirche
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Ajándékbolt / Gift shop / Klosterladen

Mosdó / Toilet / Toiletten

Információ / Information / Information

Jegyvásárlás / Ticket purchase / Ticketsverkauf

Parkoló / Parking / Parkplatz

Frissítők / Refreshments / Erfrischungsgetränke

Étterem / Restaurant / Restaurant
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Bazilika / Basilica/ Basilika
Altemplom / Crypt / Unterkirche
Kerengő / Cloister / Kreuzgang
Könyvtár/Library / Bibliothek
Kiállítótér és Ajándékbolt / Exibition area and Abbey Gift Shop /
Ausstellungsraum und Klosterladen

LÁTOGATHATÓ TERÜLETEK
A FŐAPÁTSÁGBAN

Kĳelölt útvonal a látogatói bejárathoz
Az audio guide javasolt útvonala

Látogatható területek a Főapátságban



A könyvtár alapításától kezdve a monostor fontos 
része. Egy 1090 körüli oklevél tanúsága szerint  
a 11. század végén Pannonhalmán már 80 kódexet 

tartottak nyilván. 1786-ban a feloszlatáskor több mint 4000 
kötetet számlált a gyűjtemény. Az 1802-es visszaállítást 
követően a könyvtár rohamos fejlődésnek indult. Mára  
az itt őrzött kódexek száma tucatnyi, az ősnyomtatványoké 
mintegy háromszáz. A könyvek száma négyszázezer körül 
mozog. A könyvtár mai, klasszicista épületének alapkö-
vét 1825-ben tették le. A hosszanti teremcsarnokot Engel  
Ferenc tervezte. 1832-től Páckh János tervei szerint ovális 
teret építettek elé, valamint oldaltermekkel egészítették ki.  
A falfestményeket a bécsi Josef Klieber készítette. Az ovális 
terem mennyezetének négy oldalán a négy középkori egyete-
mi fakultás jelképe látható. Klieber munkája az alapító Szent 
Istvánt és a rendet visszaállító I. Ferencet mintázó gipsz 
királyszobor is. A mennyezeti ábrázolás főalakja Pallasz 
Athéné, a tudományok antik istennője. A terem két zárófalán 
a klasszikus görög-római tudomány és művészet nagyjainak 
képeit láthatjuk. A főhajó kilenc portréja a magyar tudomány 
és irodalom néhány képviselőjét ábrázolja. A tiszta szerke-
zetű, racionális mértéktartással és nagyvonalú eleganciával 
megfogalmazott könyvtártér a legharmonikusabb belső 
térhatású épületeink közé tartozik.

A levéltár egyidős a monostorral. Falai között őrzik 
a Főapátság és a magyarországi bencés rend mű-
ködésével, intézményeivel, gazdálkodásával kap-

csolatos kéziratos dokumentumokat. A gondos kezelésnek 
köszönhetően korai okleveles anyaga nagyrészt megmaradt, 
így Pannonhalmán található a magyar államiság első száza-
daiból származó oklevelek egyik leggazdagabb, legértéke-
sebb gyűjteménye, melynek első darabja a monostor Szent 
István királytól származó kiváltságlevele (1001). Szent László 
király három oklevele mellett itt őrzik a magyar nyelv első 
nyelvemlékét, az 1055-ben íródott Tihanyi Alapítólevelet és 
az első hazai pápai dokumentumot, II. Paschalis pápa 1102-
ben készült bulláját. A levéltár csak kutatók és levéltár-peda-
gógiai foglalkozásra érkező csoportok számára látogatható.

Az apátság levéltárában őrzik Szent István 1001-es keltezésű 
kiváltságlevelét, valamint a tihanyi apátság alapítólevelét 
(1055), amely a latin szövegbe illesztett magyar szavak révén 
a legrégebbi magyar nyelvű írásos emlékünk.

KÖNYVTÁR



A 13. században alakították ki egy már ko-
rábban létező bejárat helyén a templom 
déli mellékhajójában az ún. ékes kaput 

(Porta Speciosa), amely hazánkban egyedülálló 
épségben maradt fenn. A kapuzat a kerengőfo-
lyosóból (quadrum vagy quadratura) vezet a temp-
lomba, ívei, melyek közül hármat gazdag faragott 
levéldísz ékesít, öt-öt kettős oszlopon emelkednek. 
A Jelenések könyvéből tudjuk, hogy a mennyei Je-
ruzsálemnek tizenkét díszes kapuja volt (és rajtuk 
a Bárány tizenkét apostolának neve állt). A Porta 

Szerzetesi közösség temploma ez: a Porta Speciosa nem a nyugati homlokzaton,
a külvilág felől nyílik, hanem a monostorból, a kerengőből vezet a templomba.

PORTA SPECIOSA

Speciosa ezen tizenkét kapu egyikét jelképezi, azaz 
a monostori templom főbejárata egyszersmind 
Krisztus-szimbólum is: a szerzetesek a kerengőben 
gyülekezve itt vonultak be a mennyei Jeruzsálemet 
megjelenítő templomba Isten dicséretére. A Porta 
Speciosával átellenben található a bazilika északi 
hajójában nemrég feltárt kőkeretes kapunyílás, 
a Királykapu. Igényes kialakítása egy közelben 
álló palota jelenlétére enged következtetni, amely 
királyi szállásként szolgálhatott, s amiről későbbi 
oklevelek tesznek is említést.

M átyás király a kor szokásának megfele-
lően magának foglalta le az apátságot, 
felügyeletet gyakorolt a monostor mű-

ködése felett. Így az apátsági birtok jövedelméből 
a korábbi román stílusú kerengőt, annak anya-
gait felhasználva, gótikus stílusban újjáépíttette.  
Az építkezést 1486-ban fejezték be, amint erről 
a kerengő északkeleti sarkán található gyámkő 
oldalán olvasható évszám is tanúskodik. A kerengő 
a monostor életének egyik központja. A középkor-
ban innen nyíltak a legfontosabb közösségi terek, 
itt gyülekeztek a szerzetesek a liturgiára, innen 

KERENGŐ

vonultak be a Porta Speciosán át a bazilikába, a zso-
lozsmára és a szentmisére, itt tartották a körmene-
teket. A kerengőfolyosó által körülölelt belső kertet 
paradicsomkertnek (Paradisum) is nevezték, amely 
gyógynövényekkel volt beültetve, közepén ma is 
látható a vízgyűjtő ciszterna. A gyógynövények  
a szerzetesek számára a lélek bajainak gyógyírjait 
is jelképezték: ezért is kerülhettek növényábrá-
zolások a kerengő boltozatát tartó gyámkövek-
re. A fennmaradt köveken látható emberi arcok  
a főbűnöket jelképezik: jól felismerhetők a harag, 
a lustaság, a bujaság, a torkosság alakjai.

A kerengő nem csupán a mindennapi közlekedés színtere, de az elmélkedés és imádság helye is.



A Boldogasszony-kápolnát, alatta a krip-
tával, Göncz Celesztin főapát kezdi el 
építtetni 1714-ben. Ő lesz, akit később 

elsőként temetnek el itt, a szerzetesek végső nyug-
vóhelyén. A kápolna eredetileg az apátság közelé-
ben élő nem magyar anyanyelvű lakosság plébánia- 
temploma volt. Az észak–déli tájolású, egyhajós 
templom északi homlokfalát háromszögű oromzat 
zárja. Efölé ácsolták a harangot befogadó fa huszár-
tornyot. A szentélyhez keletről kis sekrestye csatla-
kozik. A szép barokk berendezést Sajghó Benedek 

A kápolna bal oldali mellékoltárán Nagy Szent Gergely pápa,
a gregorián énekek összegyűjtőjének szobra áll. A Szentlélek galamb képében

a pápa vállán ül, és fülébe súgja a dallamokat, ő pedig lejegyzi azokat.

BOLDOGASSZONY-
KÁPOLNA

főapátsága idején alakították ki (1722–1768). Bent 
három oltár és egy 18. századi kis orgona találha-
tó, a szószék klasszicista stílusú. A főoltár oszlo-
pokkal keretezett oltárképe Szűz Mária menny- 
bevételét ábrázolja. A jobb oldali mellékoltáron  
a rendalapító Szent Benedek halálát, a bal oldalin 
pedig Krisztus feltámadását festették meg. Az épü-
letet 1865-ben romantikus stílusban megújították, 
ekkor készült falainak és kapuzatának tagolása és 
díszítése. A templom alatti dongaboltozatos kripta 
mindmáig a szerzetesek temetkezőhelye.

A honfoglalás ezredik évfordulójának tisz-
teletére az akkori Magyarországon a hét 
magyar törzs emlékére hét millenniumi 

emlékművet emeltek; ezek egyike a pannonhalmi 
emlékmű. A helyén már a barokk korban Kálvá-
ria állott, amelyet a millennium évében a Boldo-
gasszony-kápolna nyugati oldalára helyeztek át.  
Az új kerek, kápolnaszerű építmény alapkövét 
1896 augusztusában tették le, az épületet 1897-
ben avatták fel. Belsejét Lotz Károly növendékeinek 
falképei díszítették. A királyi koronát ábrázoló, 
vörösrézlemezből domborított, kettős héjú ma-

MILLENNIUMI EMLÉKMŰ

gasított kupolát 1937–38-ban annak megromlott 
állapota miatt le kellett bontani. Az épület ekkor 
nyerte el jelenlegi formáját. A portikuszt és a tim-
panont díszítő szoborjelenetek Bezerédi Gyula 
alkotásai. A kápolnaépület belső tere két ablak-
kal megvilágított, osztatlan, kör alaprajzú terem, 
nyílás nélküli, alacsony kupolával. A körfal kele-
ti részén Aba Novák Vilmos 1938-ban elkezdett,  
a művész halála miatt befejezetlen falképe, a Szent 
István-i államalapítás allegorikus elemekből álló 
víziója látható. Az épületet és a freskót 1996-ban 
restaurálták.

Az emlékmű eredeti kupolája, csúcsán a magyar korona hatalmas másával,
elérte a 26 méteres magasságot.



KORTÁRS
ÉPÍTÉSZET

A z apátság régi dédelgetett vágya, hogy 
a zarándokok, a vándorok, az utazók 
méltó körülmények között tölthessék 

az éjszakát, akár egy egész napos látogatás után, 
akár ha csak megállnak nálunk. A Szent Jakab-Ház 
a Cseider-völgyben, az apátság közelében, szinte 
érintetlen természeti környezetben fekszik, töké-
letes helyszínét adva a nyugalomnak, az elmélyü-

SZENT JAKAB-HÁZ
ÉS ERDEI KÁPOLNA

lésnek és a kikapcsolódásnak. A pihenőhely egy 
meglévő közösségi épület átépítésével és öt új épület 
megépítésével jött létre. Az új épületek egyike egy 
hetvenfős konferenciaterem, a négy másik épület 
ifjúsági szálláshely besorolással rendelkező vendég-
ház. Bízunk benne, hogy Vendégeink az itt eltöltött 
idő után Pannonhalmát a szívükbe zárva, lelkileg 
és testileg megújulva térhetnek vissza otthonukba.

A Szent Jakab-Ház és az erdei kápolna épületegyüttesének tervezői és építői alkotásukkal 2011-ben
többek között a Média Építészeti Díját, 2012-ben pedig az AIT Global Award első díját nyerték el.

Pannonhalma sok ideérkező turista számára az ál-
landóságot, az örökséget, a múltidézést jelentheti. 
Az apátság épületegyüttesében, annak környezeté-
ben azonban a régi korok építészeti stílusai mellett 
feltűnő a kortárs építészet markáns jelenléte is. 
Mindez azt sugallja, hogy olyan közösség él itt, 
amely kész az idő változásával való együtt hala-
dásra, és nyitott a jelenre. A román kori bazilika, 
a hozzá kapcsolódó gótikus kerengő, a monostor 
barokk épületei vagy a klasszicista könyvtár, mind 
az adott kor elérhető legmagasabb építészeti és 
technikai színvonalán épültek. Ebben az ösz- 
szefüggésben talán egyáltalán nem meglepő, sőt 
bizonyos szempontból akár evidensnek is tűnhet, 
hogy a közelmúltban készült kiemelkedő esztétikai 
minőségű új épületek – köztük a 2004-ben átadott 
Fogadóépület, a Pincészet, a 2010-ben megvalósult 
Látogatóközpont és VIATOR Apátsági Étterem vagy 
a környezet- és energiatudatosság szempontjából 
dicsérő oklevéllel jutalmazott biomassza fűtőmű 
– a kortárs építészet sajátos, letisztult világát va-
lósították meg Pannonhalmán. Ez a világ – szándé-
ka szerint – egyszerűségében intenzíven kötődik  
a szerzetesi hagyomány puritán formanyelvéhez.



A környék uradalmi présházait modellező, 2200 m2 

alapterületű épületegyüttes három fő részből áll: 
a présházból, a pincéből és a kettőt összekötő 
„kútból”. Az 52 hektáros szőlőbirtok termésének 
feldolgozása korszerű, kíméletes, gravitációs anyag-
mozgatási elven működő borászati technológiá-
val történik. A „nyitott” pince alkalmas arra, hogy  
az érdeklődők, borkedvelők betekintést nyerjenek 
az évi 300 000 palackot előállító pincészet életébe, 
és szervezett kóstoló keretében megismerjék a Pan-
nonhalmi Apátsági Pincészet termékeit.

Az elmúlt évtizedben az apátság annak a kény-
szerből megszakadt bencés szőlészeti és borásza-
ti hagyománynak az újjáélesztésére vállalkozott, 
amely lényegében egyidős a monostorral. A szőlő 
feldolgozásához, illetve a bor érleléséhez a Szent 
Márton-hegy délkeleti lábánál tájba illő, a dombor-
zati viszonyokat jól kihasználó, a hely szelleméhez 
igazodó és építészetileg is kiemelkedő színvonalú 
komplexum épült. Elrendezése a hegyoldal látvá-
nyába történő legcsekélyebb beavatkozással jó belső 
klímát és gazdaságos üzemeltethetőséget biztosít. 

PINCÉSZETA VIATOR Apátsági Étterem és Borbár  
a Kosaras-dombon, a Fogadóépület szom-
szédságában nyílt meg 2010 májusában. 

A VIATOR a pannonhalmi bencés szerzetesközösség 
gasztronómiai jelképe: egyszerre tradicionális és mo-
dern, olyan, amely érdemes a vendégek bizalmára, s 
amelyben egyszerre van jelen a modern gasztronó-
mia és a bencés tradíció. Harmonikusan illeszkedik  
az apátság lábánál lévő csodálatos környezetbe, és 
egyúttal gyönyörű kilátást biztosít az ősi monostorra. 
Az étteremben kiemelt szerep jut a boroknak, elsősor-
ban az Apátsági Pincészet termékeit kínálja a Vendé-

VIATOR
APÁTSÁGI ÉTTEREM

geknek, de szinte minden borvidék képviselteti magát  
a borlapon. Az épület földszintjén található az OM-
NIBUS, a Főapátság új vendéglátóhelye és gaszt-
ronómiai üzlete.  Az épület földszintjén található  
az OMNIBUS, a Főapátság új vendéglátóhelye és 
gasztronómiai üzlete valamint egy 15 fős különterem, 
amely többek között ideális helyszíne lehet üzleti 
tárgyalásoknak, továbbképzéseknek, csapatépítő 
programoknak is. A Bakony és a Sokorói-dombság 
közelsége számos útvonal eszményi megállóhelyévé 
teszik a VIATOR éttermet, ahol az erre járók megpi-
henhetnek és élvezhetik a konyha remekeit.

A VIATOR Apátsági Étterem és Borbár 2017-ben a Gault & Millau Étteremkalauz
értékelése alapján 14 pontot ért el.



Az arborétum története egészen az apátság ala-
pításának idejére vezethető vissza, így ez az első 
ismert, történelmi magyar kert. A régi korok szer-
zetesei nagy gonddal termesztették és gyűjtötték 
a gyógyításhoz szükséges növényeket. A 17–18. 
században élt pannonhalmi bencés gyógyszeré-
szek és orvosok számos receptúrája maradt fenn, 
amelyek ma is kiválóan használhatók különböző 
gyógyhatású termékek előállítására. A receptúrák-
hoz szükséges gyógynövényeket a kezdeti időktől 
fogva a monostortól keletre található domboldalon 
kialakított, máig működő gyógynövénykertben 
termelték meg a szerzetesek. A 19. század első 
évtizedeitől nagy számban állnak rendelkezésre 
a monostor természeti környezetének tudatos 
alakítására, valamint az épületeket övező táj ter-
mészettudományos vizsgálatára vonatkozó adatok.

APÁTSÁGI ARBORÉTUM
ÉS GYÓGYNÖVÉNYKERT

1830-ban már mintegy 80 fa- és cserjefaj volt  
az apátság arborétumában, amelynek angolkert 
jellegét az 1840-es években Szeder Fábián alakí-
totta ki. A huszonkét hektáros, a Pannonhalmi 
Tájvédelmi Körzet részét képező védett területen 
ma több száz fa- és cserjefaj található, s ezek egy 
része különleges, az országban csak kevés helyen 
előforduló faj és fajta. A világörökségi helyszín 
lágyszárúakkal kiegészített fajlistája meghaladja 
az 1200-at. Az arborétum a felüdülés, a kikap-
csolódás helye, de rendszeres oktató- és kuta-
tómunka is folyik itt. Az elmúlt évszázadokban  
az arborétumban és környékén végzett kutatások 
során mintegy százötven madárfaj jelenlétéről 
készültek hiteles feljegyzések.

A Pannonhalmi Főapátság legismertebb gyógynö-
vénye. A Földközi-tenger partvidékéről származó 
félcserjét Pannonhalmán nagyobb területen a 17. 
századtól, Lancsics Bonifác atya kezdeményezé-
sére vonták termesztésbe. Az apátság 5,5 hektá-
ros ültetvényén termő levendulából saját lepárló 
kisüzemünkben állítjuk elő a levendulaolajat. 
A levendula az egyik legsokoldalúbban felhasz-
nálható gyógynövény. Teája hangulatkiegyenlítő: 
nyugtató, stresszoldó célból éppúgy használható, 
mint élénkítő, frissítő főzetként. Használhatjuk 
frontok vagy migrén okozta fejfájás megszüntetésé-
re, enyhítésére is. Külsőleg (akár borogatás formájá-
ban) jó eredménnyel alkalmazható égési sérülések, 
napégés, bőrpír kezelésére, rovarcsípések okozta 
fájdalmak csillapítására. Szárított virágának és 
olajának közismert a molyűző hatása.

Lavandula angustifolia
LEVENDULA



Gyógynövényműhelyünk létesítésének célja és feladata 
a kertészetben termesztett növények kivonatainak 
felhasználása és gyógynövénytartalmú termékek elő-
állítása, illetve  a kolostori gyógyászat bencés hagyomá-
nyainak ápolása. A  manufaktúra klasszikus patikai fel-
szerelése és látványa a hagyományokhoz kötődést fejezi 
ki, mellyel egyben azt is üzenni tudjuk, hogy termékeink  
a gyógyszerészi szakma igényességével készülnek.  
A vendégek az üvegajtón keresztül bepillanthatnak 
a gyártási munkálatokba, ismereteket szerezhetnek 

OFFICINA SANCTI MARTINI –
A FŐAPÁTSÁG GYÓGYNÖVÉNYMŰHELYE

* A pannonhalmi ajándékboltok nyitvatartása igazodik a Tricollis 
Foglalási Központ nyitvatartásához.

BOLTJAINK
Pannonhalmára ellátogató vendégeink kézműves koz-
metikai és gasztronómiai termékeinket megvásárol-
hatják a Főapátság három ajándékboltjában:

• Kiállítótéri ajándékbolt a Főmonostorban

• A Viator Étterem földszintjén lévő OMNIBUS 
 ajándékbolt

• A Gyógynövénykertben található Teaház ajándék-
boltja (időszakos nyitvatartás)

Termékeink Budapesten is elérhetők:
Benedictinus Apátsági Termékek boltja 
1053 Budapest, Károlyi utca 19.

A www.apatsagitermekek.hu oldalon lévő websho-
punkból bármikor kényelmesen leadhatja megren-
delését az ország egész területén.

a gyógynövénytartalmú kozmetikumok készítésé-
ről, illetve a műhely tevékenységéhez kapcsolódó 
múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsán elkészít-
hetik saját gyógynövénytartalmú készítményeiket. 
A laborban folyó munka átláthatóságával célunk  
a megbízható minőségbe vetett bizalmat is erősíte-
ni. A helyet azért nevezzük manufaktúrának, mert  
kis volumenű és elsősorban kézi munkára alkalmas,  
az itt előállított termékek mind egyediek, készítésük 
személyes, örömteli munka.

a Gyümölcsoltó Boldogasszony Római 
Katolikus Bencés Templom alapjai  
a XII–XIII. századból származnak. Kö-

rülötte középkori temető volt. A középkori temp-
lomplató elé erődített bástyafalat építettek a 16. 
században. A török időkben többször is tűzvész 
pusztítja. A templomot 1734-ben Sajghó Benedek 
főapát erejével újítják föl, majd 1879-ban Kruesz Kri-
zosztom főapát buzgó akaratából és támogatásával 
átalakították. A templom régi szentélyét lebontot-
ták, a hajóhoz hozzáépítettek egy kereszthajót és 
a jelenlegi szentélyt. Ekkor épül a mai torony és  
a mai sekrestye is, homlokzatát romantikus stílusra 
formálták. 1879. október 9-én tették fel az új torony-
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ra a keresztet, amelyek gömbjébe emlékirat került. 
„Szent Benedek áldott születése 1400-ik évfordu-
lójának emlékére a templom bővítése elkészült.” 
Várszegi Asztrik főapát 2014-től teljes restaurációt 
indított el, és a régészeti feltárás közben előke-
rültek a középkori gótikus támpilléres szentély 
alapfalai, amelyek a belső térben a burkolatban 
kaptak helyet. A főhajó falából vett téglaminta korát  
a tudományos kormeghatározása 1387–1437 évek 
közé datálta, amit a feltárt gótikus kőfaragványok 
is alátámasztanak. A teljes felújítás forrásait a kor-
mányzat, egy európai uniós pályázat és a főapátság 
biztosítja. A végeredmény vélhetően méltó lesz 
Pannonhalma város központjához.
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További információ és bejelentkezés:

A hátoldalon: részlet a pannonhalmi apátság kiváltságleveléből.

„De még annyit hozzáfűzök: legyen a monostor minden zaklatástól mentes,
és legyen a szerzeteseknek joguk bármelyik apátjuk eltávozása után nyugodtan 

másikat választani, tetszésük szerint bármely püspökkel felszenteltetni, és legyen 
szabad nekik bármely helyen bármelyik püspöktől a rendeket felvenniük.”

TRICOLLIS FOGLALÁSI KÖZPONT
H-9090 Pannonhalma, Vár 1.

Tel.: +36 96 570 191 • E-mail: info@osb.hu • Web: www.bences.hu

Érszegi Géza fordítása

Budapest, Hegyeshalom, Győr felől az M1-es kör-
gyűrűről a Veszprém felé vezető 82-es úton (külön 
tábla is jelzi Pannonhalmát az autópályán). A Ba-
laton felől Veszprémen keresztül szintén a 82. szá-
mú főúton. Székesfehérvár felől a 81. számú útról  
a Kisbér–Mezőörs útvonalon.

Bármely irányból érkeznek is hozzánk, majd minden esetben
„Pannonhalma mintegy királyi széken lebeg” szemük előtt.

(Kazinczy Ferenc)

A Pannonhalmi Főapátság GPS-koordinátái:
N 47.555214°        E 17.759749°

Január első két hetében zárva.
Január 3. hetétől – Március 20.: kedd – vasárnap 10:00–15:00, hétfőn zárva
Március 21. – Április 30.: kedd – vasárnap 9:00–16:00, hétfőn zárva
Május 1. – Május 31.: hétfő – vasárnap 9:00–17:00
Június 1. – Augusztus 31.: hétfő – vasárnap 9:00–18:00
Szeptember 1. – Szeptember 30.: hétfő – vasárnap 9:00–17:00
Október 1. – November 11.: kedd – vasárnap 9:00–16:00, hétfőn zárva
November 12. – December 30.: kedd – vasárnap 10:00–15:00, hétfőn zárva
December 24., 25. és 31. zárva.

• Győr – Pannonhalma ............................... 20 km
• Budapest – Pannonhalma .......................132 km
• Tihany – Pannonhalma............................ 86 km
• Pozsony – Pannonhalma ......................... 95 km
• Bécs – Pannonhalma ............................. 140 km
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ADHUC AUTEM SUBIUNGENS DICO,
SIT ID IPSUM MONASTERIUM AB
OMNI INQUIETUDINE SEMOTUM, 
HABEANTQUE MONACHI POST

TRANSITUM SUI CUIUSQUE ABBATIS
ALIUM ABBATEM SECURITER ELIGENDI 

ET A QUOCUNQUE VELINT EPISCOPO
CONSECRANDI EUM; SITQUE ILLIS

LICITUM ORDINES ACCIPERE
QUOVIS LOCO ET A QUOCUNQUE

EPISCOPO.


