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A Tihanyi Bencés Apátság az 
elmúlt évben ünnepelte ala
pításának 950. évfordulóját. 

Az ünnepségre eltűntek a homok és 
kőkupacok, az állványok a templom, 
a rendház környezetéből és az udva
rokról. Rend lett. A templom, a rend
ház, az udvarok és a tér megújult. 
Tihany az ország egyik leglátogatot
tabb pontja, amelynek középpontjá
ban az apátság áll, s erről a pontról 
feltárulkozik a Balaton és a csodála
tos balatoni táj. Tihany vonzerejét és 
titkát Dr. Korzenszky Richárd perjel 
a következőképpen fogalmazta meg: 
„A tihanyi apátságnak véleményem 
szerint nagyobb a szimbolikus jelentő
sége, mint a tényleges kulturális szere
pe. Nem volt nagy hatású iskolája, 
a történelem viharai többször megszűn
tették a szerzetesi életet, a török 
korban végvár szerep jutott neki. 
Ugyanakkor nehéz elképzelni Magyar- 
ország térképét a Balaton nélkül. 
A Balaton kék foltja a térképen elkép
zelhetetlen a benyúló félsziget nélkül. 
A félszigethez pedig elválaszthatatlanul 
hozzátartozik a két tornyú barokk apát
sági templom, amelynek tizenegyedik
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21
századi altemplomában -  egyik legré
gibb megmaradt magyar épületünk 
-  egy Árpád-házi király, I. András 
sírja van. Alapítólevele a pannon
halmi főapátság levéltárában talál
ható. Európaiságot jelent a latin 
alapszöveg, sajátosságainkat bizonyítják 
a benne felbukkanó első magyar szava
ink. Az oklevél egy nyugati keresztény 
szentegyházat és monostort emeltet 
a Balaton fölé emelkedő félszigeten. 
Európaiság, magyarság, keresztény
ség: kultúránk gyökereit jelzik. Román 
ívek, oszlopok, barokk szobrok, oltá
rok, díszítések: a folyamatosságot 
jelenítik meg az épített környezetben. 
Hozzá tehetjük joggal az épített környe
zet felújítását, a szimbolikus tartalmú 
kertépítészetet. A monostorok mindig

igazodási pontok voltak a környezetük 
számára. Tihany a magyarság számára 
szent hellyé vált.”1

1996-ban kaptuk a felkérést 
Dr. Korzenszky Richárd rendházfő- 
nöktől, hogy a megújuló műemlék 
együttes kvadrumának kertépítészeti 
tervét készítsük el. Akkor még nem 
gondoltuk, hogy egy évtizedes történet 
kezdődik el. Az apátság külső és belső 
felújítása során nem csupán a kerengő 
udvar, hanem a déli teraszkert, a Rege 
udvar, a templom és rendház előtti tér 
és a felvezető út is átépítésre került. 
A kertek, udvarok kialakításánál sok 
szempontot kellett figyelembe venni, 
amelyek közül talán a legfontosab
bak; megjelenítse a bencés rend szel
lemiségét és hagyományát, megfeleljen
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a mai belső és külső használatnak, 
tartalmazza mindazokat a kertépíté
szeti elveket, amelyek a hazai és egyete
mes kertművészet fejlődéstörténetéhez 
köthetők, illeszkedjen az épület építé
szeti, műemléki adottságaihoz, anyag- 
használatában pedig a minőség és az 
időtállóság tükröződjön.

A kvadrum a szakrális építészet
ben, a kertművészetben a kiemelt 
szimbólumot hordozó tér. A tervezé
si munkát ezért kutatás előzte meg. 
Megvizsgáltuk e kerttípus kialaku
lásának előzményeit, kultúrtörténe
ti összefúggéseit, a bencések szerepét 
a táj- és kertművelésben. Nem gondol
kodhattunk rekonstrukcióban, hiszen 
a kert múltjára vonatkozó használható
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kertkialakításra utaló formákat vélhe
tünk felfedezni. A tihanyi apátság 
tulajdonában lévő szerzetesi úti füzet 
egy ceruzarajzán a „quadratura” alap
rajzát ábrázolja a szerző. A kertterv 
e korszak kertépítészeti stíluseleme
it jeleníti meg a kvadrum szűk belső 
terében. Kacskaringós utak osztják fel 
a feltételezhetően gyep- és növényág
gyal borított felületet, a burkolt tere
ken padok, asztalok találhatóak, a kút 
helyén pedig egy négyzet alapterületű 
forma.

A hosszas előkészület a kutatásból, 
Richárd atyával, a műemlékvédelem 
kiváló építészével és felügyelőasszo
nyával, Németh Katalinnal és a terüle
ten dolgozó szakemberekkel folytatott 
sok-sok beszélgetésből állt. Végül meg

nyom nem maradt fenn. Más magyar- 
országi bencés apátságok kertjeiről 
sincsen sok ismeretünk. Következ
tetni tudunk csak arra, hogy Szent 
Benedek regulájára épülő rendházak 
hazánkban is, hasonlóan Európa többi 
szerzetesi központjához, a falon belül 
kertekkel rendelkeztek. I. András kirá
lyunk által, lo55-ben alapított tihanyi 
monostorról ábrázolás legkorábbról 
csak a 16. századból maradt fenn. 
A fallal körülvett, erődített monostor 
közepén helyezkedett el a templom 
és hozzá csatlakozó rendház. Sem 
a külső, sem a belső kertekről ábrázo
lás nem őrződött meg. A kerengőud
var egyetlen máig fennmaradt eleme 
a vízgyűjtő. Egy 19. századi tihanyi 
helyszínrajzon a belső udvarban
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fogalmazódott a kvadrum mai, tiha
nyi jelentése. A kert összekötő kapocs 
a makrokozmosz és mikrokozmosz 
között. Szimbóluma a paradicsomi 
állapotnak az isteni, teremtett és az 
ember által megművelt, létrehozott 
földi térnek. Mai tudatunk a közép
pontba a Napot helyezi. A Nap ősidők 
óta az élet és a pusztító erő jelképe. 
A Nap a kozmikus intelligencia, amely 
megnyilatkozik Jézus Krisztus iste
ni természetében. A keresztény hit és 
hagyomány párhuzamot von Krisztus 
és a Nap között. A kert a kút köré 
szerveződik, amely az eredeti ciszter
na helye, s amely nem az udvar geo
metriai közepe. Mára csak a kút nem 
készült el a tervezett formában. Fedő
rácsa fényes sárgaréz Nap motívum 
lenne. A kút oldalán az éves ritmust 
megjelenítő csillagképek jelei. A tizen
két részből álló kút fehér márványába 
csillagformák mélyednek. A kút kává
jába vésett felirat „ÓRA ET LABORA” 
hirdeti a benedeki alapgondolatot, 
amely éves és napi ritmust ad az 
ember életének, egyensúlyt hirdetve 
a lelki élet, a szellemi és testi munka 
között. A Nap a kerti kompozícióban 
a kút fölött helyezkedik el. A tűz és 
víz ellentétes elem, az ember életétől 
elválaszthatatlan. A víz az élet kezde
te, az élet forrása, a megtisztulás eszkö
ze, az újjászületés eleme az ember 
számára. János evangéliumában Jézus, 
mint az élő vizek forrása jelenik meg 
(Jn 4, 7-26). A keresztény közhit sze
rint Jézus megnyitotta a paradicsom 
megrekedt forrását az embereknek, 
hogy újjászülethessenek benne. A kút 
körül koncentrikus körökben, külön
böző terméskövekkel, téglával burkolt, 
gyepes és növénnyel beültetett felüle
tek a Nap körüli bolygópályákat jelké
pezik. A Merkúr, Vénusz köre után 
a Föld körén belüljelenik meg az a négy
szög motívum, amely a kertművészet 
történetében a paradicsom képe, világ- 
modell, a kolostori kultúrában pedig 
mindezen jelentéstartamok kereszté
nyi gondolattal ötvözött megjelenési 
formája a kolostorok kerengő udva
rában. Mindezen szerkezetet kiemelt, 
téglából kialakított növényágyak foglal
ják keretbe és választják el az épü

lettől. A kvadrumban ilyen formában 
nem volt helye növényágyaknak, de 
fontosnak tartottam a belső udvar
ba megjeleníteni mindazokat a kul
túrnövényeket, amelyeket az ember 
évezredek óta használ, s amelyek hasz
nát és használatát a bencések terjesz
tették el Európában és hazánkban. 
A mediterránumból származó és 
honos növények változatos kiülte
tése, a benapozottságot figyelembe 
véve gazdag színfoltja az udvarnak. 
Az apátság pecsétjével jelzett cserép
edényekben elhelyezett délszaki növé
nyek a hely mediterrán karakterét 
tovább fokozzák. Az udvarba egy hárs
fát is ültettünk. Az alsótekeresi fais
kolában választottuk ki az előnevelt 
nagy fát. Sok fejtörést okozott, hogyan 
tudunk egy koros fát az udvarba bevin
ni, de ez is megoldódott.

A következő lépés a déli kert kiala
kítása volt. A látogatók elől elzárt 
kert egyik fontos funkciója a szer
zetesek és a vendégek parkolásának 
megoldása, valamint a közösség és 
az itt vendégeskedők számára közös
ségi tér kialakítása. A kert egy részét 
kiskockakővel burkoltuk, másik felét 
stabilizált gyepburkolattal. A gyümöl
csöskert jelleget díszkörték, a fal mellé 
ültetett kordonos körték, birs, gránát
alma, eperfa adja. A rendház kőka
puján a jobb oldali angyalka kezében 
körtét tart, amely a keresztény ikonog
ráfiában Krisztus szimbóluma.

A Rege udvar nyitott a látogatók 
előtt. A déli terasz és az udvar között 
lévő nagy szintkülönbséget áthidaló fal, 
Kőris János építész által tervezett épü
letek- Rege kávézó, vendégház, kiállító 
terem, fedett-nyitott szín, -  határoz
zák meg az udvar építészeti keretét. 
Richárd atya több funkciót jelölt meg 
az udvar használatára, legyen zeneud
var, itt tartózkodhatnak a Rege kávézó
ba érkezők, használhatják a vendégház 
lakói, a kiállítótérből ide érkeznek 
a látogatók. Az udvar bevezető szaka
szán sakktáblamintásan rakott bazalt
andezit kiskockakő burkolatot, az 
épületbejáratok előtt téglaburkolatot 
alkalmaztunk. A belső udvar közepét
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kavicsból kirakott, minden kultúrá
ban megtalálható „életmag” motívum 
díszíti, amely köré vágott vászolyi 
kő került. Az udvart a burkolatba 
ültetett szilfák teszik árnyassá. Még 
a padok és egy Mária-kút elhelye
zése várat magára. A kávézó festett 
reklámtábláit Horváth Nóra grafikus- 
művész tervezte.

A templom és a rendház homlok
zatának felújítása után kerülhetett sor 
a templom és a rendház előtti tér és 
a felvezető út rendezésére. Naponta 
több száz, ezer turista fordul meg itt, 
a rendház azonban nem látogatható. 
Itt a legfontosabb feladat a templom 
előtti tér vizuális és részben fizi
kai elhatárolása volt a rendház 
előtti udvartól. Ezért a rendház bejá
ratának eredeti szintjét visszaállítottuk 
(egy lépcsőjét a megelőző térrende
zéssel feltöltötték), s a templom előtt 
nagyobb összefüggő vízszintes teret 
képeztünk. Az alapburkolat bontott 
bazalt kiskockakő, valamint szürkés
sárgás gránitkocka, különböző rakási 
módokban. A templom előtti térre 
a Balaton-felvidéken termett permi 
vörös homokkövet terveztük, de 
sajnos nagy lapokat ma képtelenség 
volt találni, legyártatni, ezért hason
ló színű indiai homokkövet használ
tunk. A templom előtt Richárd atya 
tervei szerint, a burkolatban jelenik 
meg a kereszténység ősi szimbólu
ma, az egymásba fűződő három hal 
motívuma, amit kavicsból raktunk ki. 
A szintkülönbség találkozásánál került 
elhelyezésre Csíkszentmihályi Róbert 
szobrászművész szobra, amely a tiha
nyi alapítólevélnek emel emléket.

A felvezető út melletti támfal 
átépítésére is sort kellett keríteni. 
Terveink szerint itt a szokásos parkki
alakítás helyett szőlővel, levendulával, 
körömvirággal, fügékkel, mandulafá
val, gránátalmával beültetett kert idézi 
fel a bencések táj művelésének emlékét. 
Tihanytól és tájától elválaszthatatlan 
a szőlőművelés. A rendház kőkapuján 
a bal oldali angyalka kezében szőlőt 
tart, amely szintén Krisztus szimbó
luma. Márk Gergely magyar rózsane-
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mesítő magyar szentekről elnevezett 
rózsafajtái díszítik már ezt a kertrészt, 
a régi szőlőfajták gyűjteményének kiül
tetésére a jövőben kerül sor.

Még maradt néhány kisebb feladat, 
de a munka oroszlánrésze elkészült. 
A tihanyi felújítási és építési munkák 
tanulságosak több szempontból.

Az itt eltöltött évek során megélhet
tük az alázatos munka örömét, megta
pasztaltuk a helyből és a helyet őrzőkből 
fakadó feltétel nélküli szeretet erejét. 
A rendteremtésben kétkezi munká
val és lelkes jelenléttel legtöbbet Frici 
bácsiék kőműves csapata tett, ahogy 
őket mindenki nevezi itt. Frici bácsiék

mindig pontosan és jókedvvel dolgoz
tak. Munkájukat szeretet, és a szakma, 
a feladat iránti elkötelezettség és alá
zat jellemezte. Hálás vagyok, és köszö
nöm, hogy részese lehettem ennek 
a történetnek, s köszönöm munka
társaimnak az együtt végzett munkát. 
A Pagony Táj-és Kertépítész Iroda mun
katársai a tihanyi kertek tervezésében, 
rajzolásában, művezetésében, létesü- 
lésében: Takács Edvárd, Potyka Ange
lika, Bucskó Balázs, Berta Attila, Kiss 
Tünde, Izmindi Réka, Szűcs Gábor.
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9 I

The Benedictine Abbey in Tihany 
celebrated the 950 year's formation 
anniversary of in the year of 2005.

Along with the renovation work of 
abbey’s church and monastic quarters, 
the Abbey garden reconstruction were 
finished before fór the celebration 
ceremony.

The cloister, the Southern garden, 
the 'Rege' yard, the front square of 
the church and the monastic quarters 
were designed. During the planning 
and implementation work, we took 
in consideration the benedictine 
spiritual heritage, tradition, the 
landscape connections and art relic 
principles.
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