
1. A Pannonhalmi Arborétum
The Pannonhalma Arboretum

Az Arborétum története egészen a Fôapátság alapításának idejére, a 10. századra vezethetô vissza,
így ez az elsô ismert, történelmi magyar kert. Az ôs-kertrôl nem maradt ránk részletes leírás, ugyan-
akkor joggal feltételezhetô, hogy a mai Arborétum területén helyezkedett el.

A korai idôszakban a monostor kertjében fôleg különféle gyógy- és haszonnövényeket termesztettek,
a pusztán botanikai jelentôségû különlegességek csak a 15–16. században jelentek meg.

Amikor 1786-ban II. József feloszlatta a bencés rendet, a kert is veszni látszott. A területet a kör-
nyékbeli lakosság kezére juttatták. 1802-ben, a rend visszaállítását követôen Novák Krizosztom fô apát
az azóta is folyamatosan mûködô kertet 4450 forinton visszaváltotta, és „az egész konventtel a meg-
váltott és a szerzetesek szolgálatára, szórakozására való kertet megtekintette”.

A huszonkét hektáros terület 1992 óta a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet részét képezi, védett termé-
szeti terület, 1996 óta a Világörökség része. Természeti értékei közül kiemelkednek a különféle, mind
az öt kontinenst képviselô növényfajta-gyûjtemények, valamint az országos viszonylatban is gazdag
madárvilág. Az elmúlt évszázadokban az Arborétumban és környékén végzett kutatások során közel
ezerféle növény-, és mintegy százötven madárfaj jelenlétérôl készültek hiteles feljegyzések.

Bizonyos növények a Fôapátság híresebb vendégeinek vagy jeles történelmi évfordulóknak állítanak
emléket, így például a Kazinczy Ferenc által 1831-ben ültetett platán, vagy a Magyarország millen niu-
mán, 1896-ban ültetett lucfenyôcsoport.

Az Arborétum déli részén húzódnak a Fôapátság gazdasági épületei. A levendulaültetvényekkel kö-
rülvett présházban készül a Fôapátság egyik legismertebb terméke, a pannonhalmi levendulaolaj.

The history of the Arboretum goes back to the 10th century, when the Abbey was founded, which
makes it the first historic garden of its kind in Hungary that we are aware of. While there is no extant
description of this garden in its original form, we have reason to believe that it occupied the site of the
Arboretum as we know it today.

In the early days, the monastery gardens were principally used to cultivate a wide variety of medici-
nal herbs, as well as industrial plants and food crops. Special plants of a purely botanical significance
did not appear until the 15th or 16th century. 

In 1786, when Joseph II dissolved the Benedictine Order, the Gardens was seemingly pushed to the
brink of extinction as nearby residents laid hands on the site. In 1802, following the restoration of the
Order, Abbot Novák Krizosztom redeemed the Gardens for the price of 4450 forints, and proceeded
to “accompany the entire convent for a visit of the Gardens, now recouped for the benefit and diver-
sion of all the good monks.”  

In 1992, the 22-hectare grounds were named part of the Pannonhalma Landscape Protection Area as
a nature preserve. Since 1996, it has been recognized as a UNESCO World Heritage site. The most re-
markable natural assets include a variety of plant species collections spanning the five continents, and
a bird fauna that is unusually plentiful even in the nationwide comparison. Over the centuries, nearly
one thousand plant species and about 150 bird species have been creditably documented by re-
searches surveying the Arboretum and its environs. 

Some of the plants commemorate distinguished visitors to the Abbey or special historic anniversaries.
Two notable examples are the plane tree planted by the famous poet Ferenc Kazinczy in 1831, and
the stand of spruce planted in 1896, to celebrate the first millennium of the Hungarian state.

The southern section of the Arboretum serves as the grounds for the farm buildings of the Abbey. 
Situ ated amidst lavender plantations, the press house here produces the Pannonhalma Lavender Oil,
one of the most renowned products of the Abbey.

„Páter kuglizó” – 1800-as évek eleje
“The Pater ninepin course” – early 1800’s 

Az Arborétum bejárata – képeslap, 1900 körül
Arboretum entrance – postcard from around 1900

Vadcitrom / Hardy orange
(Citrus trifoliata)

Arborétum – részlet
The Arboretum – detail

Fülesbagoly fióka / Long-eared owl hatchling
(Asio otus)

Az Arborétum kelet felôl – légifelvétel, 2007
The Arboretum from the east – aerial photograph from 2007

Az Arborétum térképe
Map of the Arboretum

Az Arborétum a kapu nélkül – 1890 körül
The Arboretum without a gate – around 1890

A Fôapátság kelet felôl – 1824
View of the Abbey from  the east – 1824
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Fotók, térkép: Bajor Zoltán, Pottyondy Ákos, Pannonhalmi Fôapátság


