
5. Középkori gyógynövényes kert, levendulás
Medieval herb garden and lavender field 

A monostori kertészet Európában a 9. század elejére kiemelkedôen magas színvonalat ért el. Ennek
ma is beszédes bizonyítéka az a 9. század elejérôl származó tervrajz, amely a Sankt Gallen-i monos-
tort és az azt körülölelô gazdasági egységeket, köztük a jelentôs méretû gyógynövényes, zöldséges-
és gyümölcsöskerteket is részletesen ábrázolja. Ezt a tervet a késôbbi évszázadokban több európai
monostor alapításakor, így feltehetôen a pannonhalmi bencés apátság esetében is követendô minta-
ként használták.

A kert legutóbbi kétszáz évének történetét részleteiben megtalálhatjuk a „kert intézésével megbízott
testvérek” kertészeti naplóiban. Közülük is kiemelkedik Szeder Fábián munkája, aki 1831–1841 kö-
zött volt a kert fô intézôje. A naplók mellett jegyzôkönyvek is készültek, amelyek a száraz tények köz-
lésén túl idôjárási megfigyeléseket, fontosabb eseményeket, vendégeskedéseket is feltüntettek.

A középkori monostorok évszázadokon keresztül az adott térség fejlôdésének motorjai, központi szer-
vezôi voltak. A környék lakosságának lelkipásztori szolgálata mellett mintagazdaságként is mûködtek,
amelynek egyik központi részlege a monostor kertje volt. Itt termesztették azokat a gyógynövényeket,
zöldségeket és gyümölcsöket, amelyekre a mindennapokban szükség volt, de kisebb parcellákban kü-
lönféle fûszer- és élvezeti növények is helyet kaptak.

A Fôapátság egyik legismertebb termékének alapanyagául a levendula virágából párolt olaj szolgál.
A mediterrán eredetû félcserje (Lavandula officinalis) illóolaja fertôtlenítô és görcsoldó hatású, emel-
lett mint molyûzô is közismert.

The very high level of sophistication that European monastic horticulture reached by the beginning of
the 9th century is demonstrated eloquently by a detailed layout plan from the early 800’s that illus-
trates the monastery of Sankt Gallen and the agricultural facilities around it, including the impressively
sized herb and vegetable gardens, and orchards. For centuries to come, this plan was to be used as
a model in the design of several monasteries across Europe, presumably including the Abbey of Pan-
nonhalma.

The last two hundred years of the Gardens have been meticulously documented in the horticultural
logs kept by the “brothers entrusted the care of the Gardens’ affairs.” Of particular note among them
is the work of Fábián Szeder, who served as superintendent of the Gardens from 1831 to 1841. The
minutes supplementing the logs went beyond the statement of sheer facts, often recording weather-
related observations, major events, and visits by guests.

The medieval monasteries remained the main engine and central organizing force behind local
progress. In addition to rendering pastoral duties to the dwellers, they also served as model farms to
emulate. The monastery gardens, regarded as a key factor in that model role, produced all the me-
dicinal herbs, vegetables, and fruits that the monks consumed daily, while smaller plots were devoted
to cultivating certain stimulants and culinary herbs.

The volatile oil distilled from the flower of lavender (Lavandula officinalis), a suffrutex of Mediterranean
origin, has been one of the most popular products of the Abbey. It is known for its disinfectant and
analgesic powers, and has been widely used as a moth repellent.

Magyar zsálya / Mediterranean sage (Salvia aethiopis)

Bencés gyógynövénylikôr-család
Line of Benedictine herb liqueurs

Közönséges cickafark / Common yarrow
(Achillea millefolium)

Dorstenius Theodoricus: Botanicon – Füveskönyv, 1540
Dorstenius Theodoricus: Botanicon (1540)

A Sankt Gallen-i kolostorterv – 9. század eleje
Plan of the Sankt Gallen monastery (early 9th century) 
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Fotók: Bajor Zoltán, Pottyondy Ákos

Levendula virág / Lavender flower
(Lavandula angustifolia)

Bencés gyógytea
Benedictine herb tea

Levendulaolaj
Lavender oil


