
6. Hospodárkert
The Hospodár Garden

A Hospodárkert a Millenniumi emlékmû alatt, a Fôpátságtól déli irányban egészen a Boldogasszony-
kápolna alatti lejtôig húzódó domboldalon található. Nevét az egykori apátsági szakácsról, Hospodár
Károlyról kapta, aki a kertet az államosítás idején megváltotta, majd késôbb ismét a rendnek ajándé-
kozta.

A kertet évszázadokon keresztül, egészen a 19. század végi filoxéravész idejéig, szôlôsként használ-
ták, ezt követôen gyümölcsfákkal telepítették be.

A meredek domboldal erózióra erôsen érzékeny, ugyanakkor a növények számára a sajátos, igen ked-
vezô mikroklíma ideális életfeltételeket biztosít, a délkeleti tájolású domboldal még a téli idôszakban
is szinte egész nap napfényben fürdik.

A nyolcvanas évek végéig a Fôapátságnak szükséges gyümölcsöket (alma, körte, szilva, cseresznye,
barack, dió, mandula, naspolya) szinte kizárólag ez a gyümölcsöskert biztosította. Bár jelenleg a mo-
nostor lakóinak gyümölcsigényét a kert önmagában már nem képes kielégíteni, az idôs állomány 
elöregedô vagy kipusztuló egyedeit továbbra is fiatal, a térségben honos gyümölcsfákkal pótolják.

Napjainkra a ligetes, délutáni fények által súrolt gyümölcsöskertben a termelés háttérbe szorult, a kert
fokozatosan a szerzetesek és az ide érkezô vendégek egyik kedvelt pihenôhelyévé, alkalmanként val-
lási vagy oktatási-kulturális rendezvények színterévé vált. A kert térstruktúráját újragondolva egyéni
elvonulásra, meditációra alkalmas zugok kerültek kialakításra, ahonnan a páratlan tájkép és a gyak-
ran színpompás naplementék látványa is elmélyülésre indíthatja az ide érkezôket. A letûnt korok han-
gulatát idézô, régi magyar gyümölcsfajtákat kínáló kertben a beszélgetések és meditációs séták során
az érett gyümölcsöktôl roskadó fák ízletes termése ugyanakkor továbbra is az itt élôk felüdülését szol-
gálja.

The Hospodár Garden is situated on the hillside that stretches below the Millennium Memorial, south
of the Abbey, all the way to the slope dipping away from the Boldogasszony-kápolna, Our Lady’s
Chapel. It is named after a former chef of the Abbey, Károly Hospodár, who redeemed the garden
during the communist nationalization era, only to later return it to the Order as a gift.

For centuries, until the phylloxera epidemic hit the country at the end of the 1800’s, the garden had
served as a vineyard. Subsequently, it was planted with fruit trees.

Although the steep hillside is particularly prone to erosion, the uniquely beneficial microclimate here
provides ideal conditions for a variety of plant species to thrive. With its south-eastern orientation, the
slope gets a full measure of sunlight even in the winter.

Until the end of the 1980’s, this garden supplied the Abbey with practically everything it needed in the
way of fruits and nuts, including apple, pear, plum, cherry, peach, walnut, almond, and medlar. The
Hospodár may no longer be able to supply all the needs of the monastery itself, but the aging and mori-
bund specimens continue to be replaced by young fruit trees native in the area.

Today, sheer fruit production is a secondary priority in this charming orchard grove, which has grad-
ually become a favorite spot with monks and their visitors for a moment of relaxation in the waning af-
ternoon sun. Every now and then, the site also hosts religious or educational-cultural events.
Rethinking the functions of the available space, architects remodeling the Garden have fashioned in
it intimate nooks inviting seclusion. The magnificent vistas of the surrounding land and the often spec-
tacular sunsets glimpsed from these recesses seem to encourage quiet meditation in their own right.

With its quaint atmosphere and fine collection of ancient Hungarian varieties, the Garden nevertheless
continues to offer the refreshment of a taste of fruit to those who have come here for a chat or a stroll
in deep contemplation.

Új telepítés – 1926. január 23.
New plantation (January 23, 1926) 

A Hospodár a Kálváriadombbal és a
Boldogasszony-kápolnával – 1896 elôtt
The Hospodár with Mount Calvary
and Our Lady’s Chapel (before 1896)
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Naspolya / Medlar (Mespilus germanica)

A Fôapátság és a Hospodárkert észak felôl
– légifotó, 1930-as évek eleje
View of the Abbey and the Hospodár Garden
from the north (aerial photo, early 1930’s) 
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Fotók: Pottyondy Ákos, Pannonhalmi Fôapátság

A Fôapátság és a Hospodárkert észak felôl
– légifotó, 2007
View of the Abbey and the Hospodár Garden
from the north (aerial photo, 2007) 

A Fôapátság dél felôl – 2006 
View of the Abbey from the south (2006)

A Fôapátság a kert felôl – 1896 elôtt
View of the Abbey from the Garden (before 1896)

Az új gyümölcsös – 1930-as évek eleje
The New Orchard (early 1930’s) 

A Hospodár a Millenniumi emlékmûvel
és a Boldogasszony-kápolnával – 1896
The Hospodár with the Millennium Monument
and Our Lady’s Chapel (1896)


