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főApátSág

Bár a szlogen elcsépelt, de kétségtelenül igaz. Pannonhalma szellemisége, kultúrája, 
korszerű technikai megoldásai, a múlt és a jövő ötvöződése egészen különleges él-
ményt nyújt az idelátogatóknak. Mintha egy másik, egy kicsit jobb, és finomabb vi-
lágba csöppennénk.

C
Csoportunkat Várszegi Asztrik főapát fogad-
ta, és miközben egy finom helyi rozét kortyol-
gattunk, elmondta, hogy az apátsági fejlesz-

téseknek a fő célja nem a bevételi források növelé-
se volt, hanem a gyönyörködtetés. A bencések min-
dig is haladtak a korral, figyelik és használják az új 
technológiákat. A felújítás során is szem előtt tar-
tották a XXI. század kihívásait. 

Programunk első részében a felújított szent 
Márton Bazilika megtekintése, és az új 10 nyelvű 
audioguide rendszer kipróbálása szerepelt.  néhány 
perces erdei séta után érkeztünk az új bejárathoz, 
ahonnan lifttel, vagy lépcsőn lehet feljutni közvetle-
nül a Bazilika előtti nagy térre. ekkora már átküz-
döttük magunkat egy japán turistacsoporton, akik 
szintén audiguide-dal felszerelkezve vágtak neki az 
apátsági sétának, saját nyelvükön hallgatva az hely 
történetét. Meglepő, de sokan kíváncsiak közülük 
erre a világörökségi helyszínre. Gépi idegenveze-
tőmtől én - régimódi turistaként –, azonnal megvál-
tam, amint Hortobágyi Cirill perjel beszélni kezdett 
a Bazilika átalakításáról.

A minimál stílus térhódításA
Letisztultság és igényesség a két szó, ami eszembe 
jutott a belső, megnövelt teret pásztázva. A rekonst-

Pannonhalma
Ahol jó lenni, ahol jó enni

rukció John Pawson brit építész tervei alapján készült, 
600 millió forintos európai Uniós és magyar állami tá-
mogatásból. A bútorok tömör diófából készültek, a 
padlózat süttői mészkőből, az oltárt és a keresztelő-
medencét ónixból faragták. Külön hangsúlyt helyez-
tek a megvilágításra, hogy a hajnali derengő fény, és 
az ünnepi fényár is megjeleníthető legyen. Mint ahogy 
azt Cirill Atya is elmondta, a tér elcsendesedésre, el-
mélyülésre hív, a puritánság nem vonja el a figyelmet.

szent Márton csontereklyéinek, és a Mátyás-kori ke-
rengőnek a megtekintése után egy igazi kuriózum-
mal kedveskedtek nekünk vendéglátóink. A Levél-
tárban őrzött Tihanyi apátság eredeti alapítólevelét 
1055-ből, és szent István 1001-ben íródott kiváltság-
levelét is közvetlen közelről tanulmányozhattuk. 996-
ban Géza meghívására érkeztek a bencések az or-
szágba, és szent Adalbert vezetésével a szent Már-
ton hegyen telepedtek le. szent István Koppány legyő-
zése után 1001-ben kiadott alapítólevelében királyi 
apátság rangjára emelte a monostort. A XIII. század-
ra már 90 bencés kolostor működött Magyarorszá-
gon. A földművelésben, kertészetben korszerű eljárá-
sokat, és termelési eszközöket honosítottak meg. Az 
oktatásban komoly szerepet vállaltak, könyvtáraikkal, 
könyvmásoló műhelyeikkel sokat segítettek a művelt-
ség terjesztésében.

A Bazilika 55 méter 
magas tornyán a moza-
ik Pannonhalma alapí-
tását és a rend 1802-es 
visszaállítását ábrá-
zolja.

Meggylikőr, gyógynö-
vénylikőr és keserűli-
kőr. Utóbbi kettő alma-
pálinkából és gyógy-
növényekből készül. 
Gyógyhatásúak, és 
a komfortérzet javítá-
sára szolgálnak.

Az apátsági kertészet-
ben évente mintegy 
110 liter levendulaolaj 
készül, amelyet 
10 grammos kiszere-
lésben értékesítenek.

Különleges KiállításoK
ottjártunk előtt néhány nappal nyerte el a Főapátság 
2012-es „Van egy kert – útikalauz monostori kertek-
hez” című tárlata az Év kiállítása-díjat. sajnos erről 
lemaradtunk, de kárpótolt minket az új Imago című 
portré kiállítás, mely igazi ritkaságokat is bemutat, 
zömében a XVIII-XIX. században készült műalkotáso-
kat. Itt, a könyvtár alagsorában a pannonhalmi gyűj-
teményeket minden évben, hagyományosan március 
21. és november 11. között mutatják be. előbbi szent 
Benedek, utóbbi szent Márton neve napja.

Az év ebédje
Bár még messze nincs vége az évnek, én megelőle-
geztem ezt a címet az Apátság Viator (Utazó) éttermé-
nek, ahol olyan finom menüvel lakatták jól csapatun-
kat, hogy nehéz szavakba önteni elégedettségünket. 
Így inkább csak az ételsort vetem papírra:
Marinált spárga saláta vörös tonhallal és pisztáciával 
Zöldborsókrémleves házi kecskesajttal 
Bakonybéli medvehagymás rizottó liba zúzával 
Vaddisznópofa tejszínes polentával és párolt gombával 
Hideg túrógombóc levendulahabbal és eper kompóttal 

Az Apátság Pincészet borait már meg sem merem 
említeni, nehogy abbahagyják úti beszámolóm ol-
vasását. Az étterem egyébként modern stílusban 
épült, mindkét oldalon üvegfallal, így semmi nem 
állja útját a pompás kilátásnak. népszerűek az ét-
teremben tartott Jazz-vacsorák is.

levendulA, liKőr, csoKi
Az ebéd után a gyógynövénykertbe indulunk, ahol 
gyógy- és fűszernövényekkel ismerkedhetünk meg. 

Mivel mostanában tartják a Levendula-heteket, leg-
inkább a levendulára összpontosítunk. A levendula az 
ismert molyűző hatásán kívül igen sokféleképpen al-
kalmazható. Fürdőolaj, masszázsolaj, krémek, szap-
pan készül belőle. Jótékony a hatása a többi között 
nyugtalanság, álmatlanság, ízületi fájdalmak, égé-
si sérülések és rovarcsípés esetén. A levendula le-
párlásának mozzanatait a kertészetben végigkövet-
hetjük. először víz forralásával gőzt állítanak elő, egy 
úgynevezett gőzfejlesztő gépben, amit beleengednek 
a levendula frissen leszedett virágait tartalmazó üst-
be. A főleg a virág csészeleveleiben található olaját az 
áramló vízgőz magával viszi. 

ezt a gáz halmazállapotú elegyet lehűtik, amitől ki-
csapódik, és folyékonnyá válik. A víz és az illóolaj el-
térő sűrűségű, ezért külön válnak egymástól. Az el-
különítés után még többször átszűrik, majd fényvédő 
üvegekbe töltik. A gasztronómiai alkalmazása is igen 
széleskörű. szörpöt készítenek belőle, csokoládékba 
teszik. A kertészet ajándékboltjában kapható csoko-
ládék közül a Casia tejcsokoládé készül karamellizált 
levendulával, de érdemes szétnézni, mert van itt még 
különlegesség bőven: fehércsokoládé zöldfűszerek-
kel, vagy étcsoki meggylikőrös kakaóbab törettel és 
fűszerekkel. A bencések ősi hagyománya volt a gyógy-
hatású teák, likőrök, és persze a bor készítése. Az 
1900-as években hatalmas szőlőbirtokkal rendelkező 
Apátság már abban az időben is palackozva árulta bo-
rait. A betérőt pedig szent Benedek Regulája szerint 
egy hemina borral kínálták. Hogy hány deci 1 hemina? 
nos, ezt szent Benedek nem űrmértékegységben ha-
tározta meg. Azt ajánlotta, hogy csak annyit igyunk, 
amennyi éppen közelebb visz Istenhez, de még el nem 
távolít tőle.

A VIATOR Apátsági Ét-
terem és Borbár a pan-
nonhalmi Kosaras 
dombon, a Pannonhal-
mi Főapátság új látoga-
tóépületében.
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