
Benediktínsky kláštor 
v PANNONHALME



 Neďaleko mestečka Pannonhalma sa 
nachádza rovnomenné benediktínske 
arciopátstvo, založené približne v roku 996

 Stojí na 282 metrov vysokom "Svätom vrchu 
Panónie" (Mons Sacer Pannoniae) a patrí k 
vôbec najstarším historickým pokladom v 
krajine

 Tisícročie po svojom založení, v roku 1996, 
bolo arciopátstvo zaradené do zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO





 Zo samotného vrchu arciopátstvo vyzerá skôr ako 
nedobytná pevnosť, so svojimi mohutnými múrmi a 
obrovskou plochou

 V areáli nájdete okrem iného, baziliku s kryptou, 
kláštor, úctyhodnú knižnicu, refektár (mníšsku 
jedáleň), chlapčenskú internátnu školu, klenotnicu, 
krásne záhrady, arborétum 

 Na miesto Pannonhalma  v roku 996 prizval 
veľkoknieža Gejza, otec kráľa sv.Štefana z Čiech 
učencov, mníchov nasledovateľov svätého Vojtecha, 
už vojaci Karola Veľkého našli usídlených kresťanov

 Rád benediktínov našiel na mieste dnešného 
kláštora na návrší stopy pohanskej svätyne



 Podľa benediktínskej tradície mali byť kláštory 
Benedikta z Nursie zakladané na kopcoch. Preto 
pannonhalmský kláštor stojí na hore svätého Martina 
(282 m), na začiatku Bakoňského lesa neďaleko Györu

 Svätý Benedikt z Nursie / * 480 v Umbrii, zomrel 547 
Monte Cassino /, nadobudol vzdelanie v Ríme, potom 
viedol askétsky a pustovnícky život 

  V r. 529 založil prvý samostatný západoeurópsky kláštor 
Monte Cassino, z ktorého sa benediktínsky rád rozšíril 
po celej Európe. Kláštor mal stanovené pravidlá – 
regule : povinnosť vzdelávania, modlenia a práce 



 Opátstvo v Pannonhalme dostalo takzvané Montecassínske 
výsady. Znamenalo to že bolo priamo podriadené pápežovi a 
prvému dominikánskemu opátstvu v Monte Cassino. 

  Kláštory sa zakladali hlavne ako centrá šírenia kresťanskej 
viery, ale slúžili aj ako dočasné kráľovské rezidencie. Králi ich 
využívali ako prechodné ubytovanie počas dlhšej cesty, konali 
sa tu významné stretnutia, pozývali sem vzácnych hostí. Po 
smrti sa sem nechávali pochovávať.

 V roku 1240 pred vpádom Tatárov bolo na území Uhorska viac 
ako 80 benediktínskych kláštorov. Po vpáde a následnom 
odchode Tatárov takmer polovica zanikla. Počas tohto obdobia 
v opátstve vypukol požiar, ktorý zapríčinil úplnú skazu 
obytných budov a strechy kostola.







 Posledná vojenská udalosť bola v roku 1683, keď pri Viedni 
porazené vojská Turkov vyhodili do povetria vonkajšie 
hradby. V roku 1694 už nový opát plánuje a zakladá 
univerzitu rádu, ktorá bola v 1702 slávnostne otvorená.

 Rád udržal výrazný vplyv až do roku 1787. Vtedy bol cisárom 
Jozefom II. zrušený rád a kláštor v Pannonhalme sa premenil 
na väzenie. Na začiatku 19. storočia, v období sekularizácie, 
František II. povolal benediktínov späť, aby kláštor obnovili. 
Krátko na to bola dokončená 55 m vysoká klasicistická 
západná veža, ktorá komplexu dominuje a spolu s ňou sála 
knižnice a arboréta pred hlavným vstupom.           



 Rád musel zriadiť a zabezpečiť nielen výuku cirkevných 
hodnostárov ,ale dostal za povinnosť zriadiť aj 9 nových 
škôl. Založili gymnáziá v Trnave, Bratislave, Soproni, 
Kőszegu, Győr, Komárne a Ostrihome 

 Štúdium nových členov rádu bolo najmä zamerané na 
učiteľskú profesiu. Vďaka pohnutej histórii tohto 
regiónu sa zachovalo málo stredovekých pamiatok, 
jediným z nich je suterén kostola z roku 1224

 Gotické stĺpy ostali neporušené, ale sochy zobrazujúce 
tváre boli Turkami zničené 





 Zo starodávneho interiéru sa nezachovalo takmer nič, len dva 
stredoveké náhrobné kamene tu pochovaných opátov

 Po páde múru Ambitus sa objavila jedna staršia maľba z roku 
1479, ale ďalšie reštaurovanie a odkrývanie nie je možné, lebo 
by bola narušená statika budovy

 Z južnej strany sa zachovala takzvaná Porta Speciosa, ktorá 
bola postavená pred rokom 1224

 Na pravej strane v mramore je vytesaný nápis:                     
HIC FVIT BENEDICVS PADARY ANNO DOMINE 1578

 V preklade to znamená, tu bol Benedikt Padary, nakoľko je to 
prvý písomný záznam prvého pútnika  





BAZILIKA

 Gotický štýl, 3-loďová dlhá, na 4 časti 
rozdelená

 Súčasná budova je už tretí kláštorný kostol. 

 Prvú budovu vysvätil kráľ sv.Štefan r.1002 na 
základe zakladacej listiny. R.1137 kráľ Belo 
II. sa zmieňuje o prvej prestavbe kostola. 
O tretej prestavbe je zmienka z r.1225 zo 
slávnostnej vysviacky       











 Počas vlády kráľa Mateja ju rozšírili a vtedy vznikol 
v presbytériu hviezdnatý strop a kaplnka sv. Benedikta

 Po oboch stranách sú 2 rady stallonov, liturgické 
predmety sú z onixu, nábytok z orechového dreva , 
stojany lámp z mosadze a to všetko vytvára čarovnú 
atmosféru pokoja v bazilike. Z hlavnej lode sa otvárajú 
brány zo 17. a 18.st. v románskom štýle z červeného 
mramoru, ktorými sa dostane do podzemného kostola, 
kde umiestnili  srdcovú urnu Otta Habsburského





Orgán Socha sv. Štefana



svÄtyňa



Knižnica

 Jednou z dominánt arciopátstva. Okrem 
počtu historických a náboženských 
dokumentov zaujme aj krásnym alegorickým 
stropom. Na ňom sú vyjavené obrazy 
inšpirované štyrmi hlavnými fakultami 
stredovekej univerzity - právnickej, 
teologickej, medicínskej a umeleckej

 Je tu chránených viac ako 400 000 
historických zväzkov a ešte ďalšie listiny. 
Nájdete tu zakladacie listiny opátstiev z 10. 
st., mnoho historických biblií, najstaršia je z 
13. stor. 







 Klenotnica – z obdobia pred 1786 sa 
nezachovali žiadne exempláre. Monštrancie, 
ornáty, oltárne výzdoby z 18.st. sa sem dostali 
vďaka Márii Terézii v podobe darov

 V okolí kláštora je arborétum, veľmi preslávené 
vinice a vínne pivnice s kvalitnými vínami. 

 Trošku ďalej na kopci je posledný zachovaný 
pamätník milénia a oproti kláštoru kaplnka, 
kde sú pochovaný už mŕtvy členovia rádu. 

 Na svahu pod kláštorom sa nachádzajú farebné 
lány nádherných levandúľ, ktoré sú každoročne 
vyhľadávanou atrakciou levanduľových slávností







Ďakujem za pozornosť
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