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  Kis csapatunk időben indult el útjára, s kezdte szelni a kilométereket, hiszen nincs közel 

hozzánk Pannonhalma (sem). Este felé érkeztünk a szállásra, s a vacsora után elfoglaltuk 

szobáinkat. Másnap a Viator Éttembe érkezve megtettük az előkészületeket. Lassan 

kezdtek gyülekezni a résztvevők. Kezdetét vette a rendezvény, Klicsu Ferenc Tuzsér 

Nagyközség alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd elmondta, miért is vagyunk 

ott. Ezt követően felkérte Barabás Réka projektiroda vezetőt a Főapátság részéről, hogy 

mutassa be az Apátság tevékenykedését, s fejlesztési irányait, lehetőségeit. 

  A hölgy előadásában elmondta, hogy a Főapátság sokrétű munkát végez. Több területen 

is ténykednek, s ráadásul nem csak Pannonhalma ezen ténykedések helyszíne. Az egyházi 

ténykedés mellett (lelki szolgálat, karitatív és szociális ténykedés, iskola hálózat 

működtetése) kiemelt szelete feladataiknak az épített örökség működtetése, fenntartása, 

mely ráadásul a Világörökség részét is képezi.  Ennek köszönhetően évi közel 100.000 főt 

teszi ki a látogatók száma, s ez bizony arra ösztökéli a fenntartókat, hogy egyre 

komplexebb módon várják és készüljenek fel a látogatók fogadására. Ebből fakadóan 

gazdasági és gazdálkodási lehetőségeiket is kihasználják, pl.szőlő termesztés révén a 

borászat, de a sörfőzés is tervben van. Több száz főt foglalkoztatnak szervezeti 

egységeikben, s ezek egy jelentős része ugyan idényjellegű, de a szociális otthonok, 

iskolák, birtokok számtalan embernek és családnak 

biztosítanak megélhetést.  

A sok-sok elnyert hazai és Uniós pályázat jelentős része 

került integrálásra a turizmus és kultúra területén. A 

fejlesztésekből egyértelműen a világörökségi helyszínnek 

megfelelve magas szintű kulturális és turisztikai attrakciók 
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valósultak már meg, és tervezik a közeljövőben is. A minőségi szolgáltatások szükségessé 

teszik egy szálloda építését is, melyre a forrás már meg van, s e mellé még a 

gyógynövénykert és illatmúzeum kialakításán fáradoznak, mind ezek a fenntarthatóság és a 

hasznosítási koncepció szigorú keretei között.  

A tervezett beruházások munkahelyeket teremtenének, melyek komplexebben tudnák 

fogadni, kiszolgálni az idelátogató turistákat, zarándokokat, műkedvelőket. Igazi 

turisztikai-vallási-kulturális központ lenne az 1000 éves apátság és környezete. 

   

  Következőben dr. Nagy Veronika előadását hallgathattuk és nézhettük meg, mely a 

somogyvári Szent László Nemzeti Emlékhely kialakításáról szólt. A régészek a korábbi 

bencés apátság romjait igyekeztek megmenteni, és a látogatók elé tárni. No, ez nem volt 

egy hálás feladat, hiszen a romokon kívül csak legendák és hipotézisek segítették a 

szakemberek munkáját. Itt az alapító személye körül voltak érdekes és hasznosítható 

történetek, hiszen Szent László személye közismert és e köré lehet építeni.  

  A beruházás két részből állt, egyszer a romok megmentése, másodszor a látogatóközpont 

megépítése és tartalommal való megtöltése. A munkát el is végezték becsülettel, a rom 

megőrzésre és megóvásra került, a látogató központ is megtelt információval és lapidárium 

is helyet kapott benne. A projekt 1,5 milliárd forintba került.  

 

  Ezt követően örökségvédelem és örökségturizmus címmel Gaylhoffer-Kovács Gábor 

művészettörténész előadását kísérhettük figyelemmel, Az előadó nagy figyelmet fordított a 

fogalmak tisztázására, valamint fogalmak és tennivalók mögötti tartalomra. Gondolok itt 

arra, hogy az előadó kiemelte: a restauráláskor nagyon fontos a korhűségre és minőségre 

törekedni, mert ha mégsem, nem leszünk hitelesek, sem mi, sem a bemutatásra váró tárgyi 

vagy épített örökség. Néhány példán keresztül be is mutatta, mire gondol, szörnyű volt 

szembesülni a hanyagság és szakbarbárság furcsaságaival. Viszont a kiragadott példák 

mellett sikerült néhány nagyon jól sikerült felújítást is bemutatnia, s így talán van esély 

arra, hogy műemlékeink a korábbi évszázadokban megismert módon lesznek helyreállítva. 

Az előadásának a végén megtekinthettünk egy rövid animációs filmet, melyben egy 

középkori spanyol templom és freskóinak sorsát ismerhettük meg. Lélegzetelállító volt!!  

 

 

 

  Ezt követően a Viator Étteremben fogyasztottuk el ebédünket, mely nagyon finom volt és 

jól esett. Ezt követte az Apátság gyors megtekintése, ahol 

programok miatt nem túl sok mindent tudtak nekünk 

megmutatni. De azért a belső udvart, a könyvtár egy részét, 

és a Bazilikát tudtuk megtekinteni, csendesen, mert 

esküvők voltak. 
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  Ezt követően indultunk Komáromba, ahol a Monostori erőd revitalizációs programját 

ismerhettük meg. Már várt minket Horváth-Morvai Tímea tárlatvezető és Farkas Réka 

stratégiai referens, akik beavattak abba a nem kis munkába, ami itt folyik annak érdekében, 

hogy a turisták elégedetten mehessenek el az objektumból. Rövid előkészületek után a 

Réka előadásával kezdtük a felújítás és megvalósítás terveinek megismerését. 

Megismerhettük a felújításra váró külső és belső helyszíneket, s ezek ütemezését is, hiszen 

ily nagyságrendű területet egyszerre lehetetlen lenne felújítani. Itt is azzal kezdődött a 

munka folyamata, hogy rendbe rakták a tulajdonviszonyokat, rangsorolták a felújítandó 

részeket, melyeket kívánják először a látogatók előtt megnyitni. A folyamat már 1991-től 

tart, s a tervek szerint 2050-re lesz befejezve. 2008-as árakon 20 milliárd forint a 

bekerülési költség!!! 

Maga a tervezés és felújítás is sok rétű, a cél évi 4-500.000 látogató fogadása, s így a 

látogató terek kialakítása és programok szervezése is el van különítve a költségek 

tervezésénél. (hard-soft) A tervezésnél figyelembe kell venni a térség, régió adottságait, a 

környezet elvárásait, s mivel ilyen nagy távlatú a helyreállítási folyamat, így a nemzeti, 

regionális célkitűzések sem elhanyagolhatóak, Ráadásul ez politikai ciklusokon átível, így 

még ezzel is számolni kell.  

Nagyon fontos hasonló műemlékek megismerése, azok működtetési és felújítási 

gyakorlatainak megismerése, alkalom adtán azok adoptálása, helyi szintekre lebontva. 

Szükséges a sok-sok jó szakember, akik mindvégig egyet akarnak! Sok-sok pénzre, és még 

több türelemre van szükség ennek a munkának az elvégzéséhez. 

Sajnos a másik előadást már nem tudtuk meghallgatni, mert az előadás is hosszú volt, 

valamint számtalan kérdés merült fel. Az előadó át adott minket egy tárlatvezetőnek, aki 

legalább 2 és félórán keresztül mondta és mutatta a hallani és látnivalókat. óriási területen 

fekszik az erőd, s láthattuk mennyi munka vár még az itt dolgozókra. Innen 

visszaindultunk szálláshelyünkre, ahol jól esett a vacsora és a pihenés. Volt mit 

megbeszélnünk és vitatnunk, hihetetlenül sok információt kellett befogadnunk a mai 

napon, de remélhetőleg a mi kastélyunknál majd tudjuk hasznosítani.  

 

  Másnap reggeli után indultunk Fertődre, ahol az Esterházy-kastély megtekintése volt a 

célunk. A kastélyba való bejutást követően csatlakoztunk egy csoporthoz, mellyel végig 

néztük a látogatható tereket és kiállításokat. Ezt követően a csapat egy rövid, rögtönzött 

fúvós koncertet adott a szökőkút előtt, s ezzel egy nagy vágyuk vált valóra. Ezt követően 

elindultunk hazafelé, az ország másik végébe. 

 

Összegzés: Az út fárasztó volt, de egyben nagyon 

tanulságos. A pannonhalmi előadások sok-sok érdekes 

dolgot mutattak meg nekünk. Érdekes volt a somogyvári 

fejlesztést megismerni, s arra gondolni, hogy abból az 

összegből nálunk mi minden valósulhatott volna meg. 
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Nagyon tetszett az animációs kis film is, nemcsak a technikai megoldások végett, hanem a 

tatalom miatt is. Gyönyörű, eldugott kis templom, de sajna a freskók már hiányoznak 

belőle. A komáromi Monostori Erőd gigantikus fejlesztési és beruházási költségei, a terület 

nagysága, a tervezett felújítási intervallum szinte felfoghatatlan számomra. A célok jók, de 

iszonyatosan sok türelem, idő, kapcsolat, partnerség, pénz és munka kell hozzá. Tetszik 

nagyon, de már a bele gondolásnál is görcsbe rándul a gyomrom. 

A fertődi barokk kastély megtekintése picit csalódást okozott, nem mindent láthattunk. De 

ettől függetlenül szép és izgalmas dolgokat nézhettünk meg, s mivel a mienk is barokk 

kastély, sőt talán Lónyay János megfordult ebben az épületben, úgy érzem, lehetne akár az 

etalon is a mi terveink megvalósításánál. 

 

 

 

 

                                                                                 Klicsu Ferenc 
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