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,,Bé ke az é rkez nek, áldás a távoz nak!"
Beszé lgeté s Dr. Korzenszkq Richdrddal, a Tihanqi Bencé s Apátság perjelé vel

,,Több mint kilencsnlz é ve van Bencé s Apdtság a TihawJi-fóIsn,
geten_ Templlmunh, mihé nt a ré qi templomok, a felkel  Naphoz
iqazodik_ Az álszázadok során pusztulás é s ú jí áé ledé s tijbbször is

osztdlqré sze volt. Az alapí tó, I_ Andrds ftirálq sí rja becses emlé k-
helye hazánftnafr_ Az altemplom - KnáhJi knpfu - az ország
egtlik leqé rté kesebb közí pkori é pftmé ntre. A gazdag dí szí té s  ba-
rokk templam annak a korszahnak a tanú ja, amelq a pusztulás
után az ú jjáé ledé sró1 beszé I.

Mié rt é pí tenek templlmokat? Mert amióta ember óI a Föl-
dön, mindig a vé qtelenre vággik. Ennek a váqlahozásnaft a ki-
í eiezú e minden iqaz m vé szet, A templlm é s a m vé szet elvá-
laszthatatlanul összetartlzik. A templom nem csupán mí í vé szet-
törté ueti emlé k_ A templom messziró1 fiqlelmeztetí  lótvána,
hogy a föIdró1 tehintsünk fel az é gbe. Bels  Ié r, amelu ewbereket
ga jt össze , embereket , akií i akarják a szé pet , - emberehet , akih
heresih a aendessé get -, embereket, ahik fel akarlák emelni a
szí vüket.

Találjon megnqugvást é s bé ké t mindenhi, ahi beté r ebbe az
lsten-hózába1 Allion meg csoddlattal azok m ve el tt, akih a
mí alftotdsokat lótrehozták é s meg izté k! Yiqqe maqával a
szé psé gnek ólmé nyé t, amely azt hí rdeti ezen a helqen is, hogq

több é s nagltrobb a világ annál, mint amit szemünftkel látha-
tunk-

Bé ke az é rkez nek, áldás a távazónak!" - hangzlttak Dr.
Korzenszky Richárd QSB, a tihangi Bencé s Apátsáq perle-
lé ne[z szavai 1997 Pünkijsdí é n.

Az ,,é vszázadok tanú ja", a Tihanyi Bencé s Apátság
hosszú  é s változatos törté nelme során valóban több,
SZör é lte át a virágzás, hanyatlás, pusztulás, puSztí tás
é s ú jiáé ledé s szakaszait_ A monostort L András király
(l04ó,l0ó0) alapí totta l055-ben Szent Ányos é s Sz z
Mária tiszteleté re, Ez az eredeti formájában fennma-
radt alapí tólevé l egyú ttal a magyar nyelv legré gibb
í rásos emlé ke is, mert az okirat ]atin nyelv  szövegé -
ben magyar szavakat, kifejezé seket is hasznáitak, Té r-
sé günkben egyedülálló Szent Ányos, Orlé ans püspö-
ké nek tisztelete, aki a hagyomány szerint imáival
mentette meg városát Attila hun|ainak dú lásától,
Nem tudni pontosan, miké nt teriedt el a szent tiszte-
lete hazánkban, annyi azonban bizonyosnak látszik,
hogy az alapí tó királlyal hozható kapcsolatba, akit
loóO-ban itt, az altemplomban temettek el, A közé p-
kori templomról é s a hozzá csat]akozó kolostorról
csak korabeli ábrázolások alapján alkothatunk elké p_
zelé st magunknak, Napiainkra az egé sz é pületegyüt,
tes szinte nyomtalanul elt nt, Az itt eltemetett I. And-
rás király tiszteleté nek köszönhet en szinte é rintetle-
nül fennmaradt Xl. századi altemplom, A XVI_XVII.
század Tihany törté neté ben is |elent s vá]tozást ho-
Zott; a török támadások miatt megsz nt a Szerzetesi

3122

é let, a ko]ostort Vé gvárrá alakí tották, Vité z kapitányai
é s katonái mindvé gig megvé dté k a töIök meg-meg,
ú luló támadásaival szemben, A török elleni felszaba-
dí tó háború k után a királyi kamara a felszabadí tott te-
rületeken álIó birtokokat, csak az ú gynevezett feg!.r'er
váltság kifizeté se után adta vissza egykori tulajdono-
sainak, Tihanyé í t ezt a Magyarországi Bencé s Rend
nem tudta kifizetni, í gy l702-ben az ausztriaj Alten-
burg Bencé s Apátságának tulaldonába került, akikt l
a Pannonhalmi Bencé s Apátság csak köze] másfé l é v-
tized mú ltán, l7ló-ban tudta visszavásárolni, AZ
l720-as é vekben megindult a tempiom é s a kolostor
ú iiáé pí té se. A temp]omot 1754-ben szentelté k fel jde-
iglenesen, vé gleges felszentelé sé re csak hú sz eszten-
d vel ké s bb került sor, l78ó-ban ll, lózsef feloszlatta
a Bencé s Rendet is, í gy a szerzeteseknek el kei]ett
hagyniuk kolostorukat, A Iend tagjai ]802_ben vissza-
té Ihettek aZ apátságba, A század 80_as é veire az é pü-
let olyan rossz állapotba került, hogy felmerü]t a
templom telies ú ljáé pí té sé nek gondolata, Miután
l889- l890-ben sikerült megoldani az é pületek szerke,
zeti problé máit, a templomot é s a kolostort egé szé -
ben felú jí tották Fé i é vszázaddal ké s bb, i950-ben a
szerzeteseknek ú jra el kellett hagyniuk a monostort. A
templom plé bániaké nt m ködött, a rendházba el bb
szociális otthon, majd mú zeum kö]töZött, A BenCé S
Rend l990_ben visszaté rhetett Tihanyba, de a kolos-
tolegyüttest csak l994-ben kapta Vissza a magyar ál-
lamtól,

A Tihanyi Apátságban é l  közössé g az l998. iú lius
l1-é n kelt f apáti rendelkezé s é rtelmé ben Pannon-
halmától függ  perjelsé gké nt, nöVendé kfelvé teIi log-
gal m ködik. Az Apátság peí iele 1994 óta Dr, Kor-
zenszky Richárd OSB,

- Apát ú r! ATih nai Bencé s Aptitság ftülönleqes helqzeté b 

- nemzeti emlé hhelq, mlnlstlr, liturqikus központ, a m v&ze-
teh taláIkozóhelqe, páratlan termé szeti szé psé qé nek é s törté nelmi
nevezetessé geinek kdszönhet en hazánk egqik legtöbb látoqatót
vonzó, Iegforqalmasabb idegenforgalmi helqe -, sokszí n sé gé b 
adódóan egqszerre soft í eladatnak kell meqfelelnie. Ha rangsl-
rolnia ftellene ezeket a tennivalókat, mí Iuen slftendet áIlí tana
fel?

.- Els  é s legfontosabb termé szetesen a lelkip,isztori
munka, azután a vendé qfogadás, idegenforgalom, kulturális
tevé kenysé q, felú jftds, A tihanyi pié bánián kí vül segí tünk
a környé kben, ahogyan er nkb l teIik, Mi látjuk el
ASZóf t (plé bánia) a hazzátarloz  filiákkal _ FöVenyes,
Balatonudvari, Örué nyes, Balatonsz l s, s t mé g a
szomszé d plé bániához (Balatonakali) tartozó Pé cse-
lyen is mi mondunk misé t, A tihanyi esemé nynaptáI
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é vr I é vre gazdagabb é s egyre több é rdek] d t, ré szt-
vev t vonz, Már hagyomány, hogy meghí vásunkra
szeptember második szombatján ökumenikus imád-
ságra gy lnek össze a katolikus é s pí otestáns gyüleke-
zetek. 2000-ben BaIás Bé la kaposvári megyé spüspök
ú r volt az igehirdet , Bentze András szé kesfehé rvári
evangé likus esperes é s Czöveft Olivé r református lel-
ké sz, a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsi-

natának titkára mondott imát, Felemel en szé p volt,
amikor a nyolc különböz  é nekkarból összetev dött
kórusban, mintegy százötvenen é nekeltek. Szent Be-
nedek Atyánk ünnepé re (március 21,) minden é vben
összegy Inek a bencé s öregdiákok. A közös szentmi-
sé t é s Vesperást kötetlen beszé lgeté S é S agapé  köVeti,
A hú své t tihanyi megünneplé sé nek is kialakulóban
vannak már a hagyományai, hiszen egyre többen - fia-
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talok, kisgyermekes családok, id sebbek - a Szent
Háromnapot is nálunk é s velünk töltik, Egyházközsé -
günk leles napja a pünkösdhé tf , A veté lked kkel, iá-
té kokkal, közös é neklé ssel, süté s-f zé ssel egybekötött
pünkösdö)  igazi né pünnepé ly é s mindig nagy sikert
arat, Nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a temp-
lomban tudjunk együtt lenni, hanem a szabadid ben
is,

- l992-ben nagq lendülettel láttak nefti az apdtság é püIet-

egaüttese restaulásának, Lehet-e azonban é s hogyan a rend,

szelle mis é g é t,,restaurálni" ?

- Lehet é s ké pesnek kell lennünk rá, Té ny, hogy az
l950-es államosí tás után elteit több mint neg!|r'en
esztend ben a tihanyi apátsági templom tulajdon-
ké ppen plé bániatemplom lett, következé ské ppen az
in m köd  lelkipásztor egyszer en plé bános volt-
Ennyi id  elegend  volt ahhoz, hogy az emberek tu-
datából elt njé k az, hogy a szezetes nem egyszer en
pJé bános, hanem közössé gben é l  ember, akinek a
számára a plé bánia vezeté se egy a lehetsé ges munkák
közül, É leté nek eiengedhetetlen vonása ez a közös-
sé g, mert annak tanú ságtev  szerepe van, elkötele-
Zettsé gé nek jele é s serkent je. A bencé s jelszó, a Pax

- egy közé pkori meghatározás szeí int - nem más,
mint az a nyugalom. amely a rendezettsé gb l szárma-
zik, Ha tehát egy közössé g rendben tud é lni önmagá-
val, akkor egyré szt kisugárzó ereje van, másré szt ké pes
arra, hogy befogadion embereket, akik velünk talál-
kozva igazodási pontot találnak, ha tudunk segí teni
abban, hogy az é letükb l gyakorta hiányzó rendet ú |ra
megtalálják é s felé pí tsé k saját magukban,

- Tihanq tehát ftivé teles helyzetben van abban a tekintetben

is, hoqq nem csupán egy, a terüIetileg hlzzátartozó, meghatáro,

zott egyházközsé qet ellátó plé bániatenplom, hanem lelhisé qé t

messzire kisugónó monlstlr, szerzetes közössé g is. Hoqyan í té li

meg ennek a közössé gnek a 1öv6lé t?

- Mint emlí tettem, az önmagával rendben é lni lu-
dó, másokat el- é s befogadni tudó közössé g ké pes a
hozzáé rkez knek olyasmii adni, amit másutt hiába
vé ltek vagy remé ltek megtalálni. Hiszem, hogy az ú |já-
é ied  szerzetesi közössé g egyre inkább meg tud majd
fe]elni ennek az evangé lizációs feladatának é s ebb l
(is) ered en megnövekedhet vonzóereje, Meger sí t
ebben a hitemben nyári szé p ünnepünk, Jú nius 3-án
Taftátsa Tibor, volt pannonhalmi diákunk beöltöZött, A
Kristóf nevet kapta, nálunk tölti noviciátuSi ideié i.

A templom nem csupán m alkotás, hanem lsten
háza, Ami szé pet templomé pí té s é s dí szí té s cí mé n a
századok során ké szí tettek, az abból a meggy z dé s-
b l fakadt, hogy minden temp]om - a legszeré nyebb
is - tú lmutat önmagán. A templom - a tihanyi iS -
egyre inkább Isten háza keJJ legyen, Hú své t, pünkösd,
az e1yházi é v jeJes napjai els sorban a közös ünnep-
lé sre kell hogy összegy jtsé k Tihanyban az idelátoga-
tókat, a mú zeumi, idegenforga]mi iellegnek másodla,
gosnak kell lennie,

- A bencós é letalakí tás alapelvei kdzött ftiemelt heltlen szerepel

a uelldé qsuretet. A vendé geh fogadása lelki esemé ng. |elenleqi

helqzeté ben hoouan tud meqí elelni az apátsáq ennek a nagyon
szé p é letelvnek?
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- Monostorunkból nem hiányoznak a vendé gek, Az
apátság é pületé ben lé v  vendé gszobáinkban els sor-
ban o)yan vendé geknek szeretné nk szállást adni, akik
közvetlenü] hozzánk tartoznak, illetve csendet, lelki
felfiissülé st keresnek. IJj vendé gházunk, a ,,Christo-
phoros Panzió" - egé sz é vben rendszeresen fogad
csoportokat, els sorban egyházi iskolák csopoí tjait,
továbbké pzé sre é rkez  tanárokat, lelkigyakorlatozó-
kat, Szeretné nk papok, lelkipásztorok számára ,,rege,
nerációs" lehet sé get biztosí tani,  szt l tava szig igazi
csend van itt. lójjenek, pihenienek, vegyenek ré szt
zso]ozsmánkon, legyenek ott az asztalunknál, sé tálja-
nak, imádkozzanak, é lvezzé k a csendet, er södienek.

- A csodálatosan szé p barokk templom, a klllstor kiállí tóter-
mei ,§ak" olgan nevezetessógek, amelqeket látni ftell, vaqq en-

né l sokkal tabbet tudnak ntrú jtani az idelátogatónak?

- A turisták számára Tihany els sorban látványos-
ság ugyan, mé gsem mindegy, mit látnak, mit hallanak
magában a temp]omban, illetve onnan a kiállí tóter-
mekbe é rve mivel találkoznak, milyen benyomások
é rik  ket, A kiállí tások szervezé se már önmagában vé -
ve is indirekt evangé lizáció, Semmiké ppen sem sze-
Ietné nk direkt vallási propagandát, ellenben a tiszta
m vé szetet akarjuk ké pviselni é s közvetí teni az idelá-
togatónak. Kapion helyet ezekben a termekben min-
den, ami összefügg a transzcendenciáva l, é s a tiszta
m vé szet err l beszé ], Szeretné nk megmutatni, hogy
van modern transzcendens m vé szet Magyarorszá-
gon, é s ez nem azonos a szentké pek vagy szentszob-
rok didaktjkus megjelené sé vel. Tudom, hogy a kí vánt
é s szándé kolt hatást csak hosszú  folyamat eredmé ,
nyeké nt é rhetjük el, de biztos vagyok benne, hogy Ti-
hany nagyon sok turista számára nemcsak azt jeienti,
hogy ,,itt is iártam, kipipálhatom", Sokukban ké rdé sek
fogalmazódnak meg, amelyekre választ keresnek, é s
ha idáig eljutnak, akkor mi elé rtük cé lunkat,

- Ön szerint a ,,tuisztikum" ós a lelkisé q, ,,lelki tápldlé k"

nem zórya hi egymást, hanem befogadóra taltifua, egam st afrár
kiegé szí teni is ké pesek- HogtJan lehet elé rni, hoqq a nqári nyüzs-
gé sben a zsibvásdr fogqasztóival szemben tú lsú Iqba kerüljenek a

látni, szemlé lni, é ImóWjhez í utni váqaók?

- Egyáltalán nem mindegy, mive] é s kivel találkozik
a Tihanyba látogató, akár hazai, akár idegen, Nem
mindegy, milyen környezetet lát, hogyan é s mivel fo-
gad|ák, AZ idegenforgalom számunkra kett s kihí vást
jelent. El ször iS: hogyan tudiuk a közössé gi é letet a
normális mederben tartani, hogyan tudunk az idegen-
forgalomtó1, annak sodrásától távol maradni. Más-
Ié szt viszont az a ké rdé s, hogyan tudunk mé gis ielen
lenni ú gy, hogy a turisták ]átható módon Velünk is ta-
lálkozzanak. Nem vagyunk idegenvezet k, er nket
meghaladja ez a feladat, Sok csoport szí vesen venné ,
ha valaki közülünk megmutatná a temp]omot. AZ
ilyen ké ré seknek csak akkor tudunk eleget tenni, ha
pé ldául egy iskolai osztály, egy zarándok csoport, vagy
nálunk lelkigyakorlatot vé gz k ké rik ezt, Ahogy az
imé nt kihangsú lyoztam, ha mi magunk nem vagyunk
közvet]enü] láthatók, köZVetVe mé giScsak t lünk függ,
a mi felel ssé günk, ami itt nálunk Tihanyban, a temp-
lomban é s közvetlen környezeté ben látható, megta-



pasztalható, Egyáltalán nem mindegy tehát, megen-
gedjük-e, hogy a nyári hónapokban zsibv ásárrá, bazár-
rá változzon- Állandó feszü]tsé gforrás számunkra,
hogy egyre többen szeretné nek nálunk kiállí tani, sok-
kal többen, mint amire lehet sé geink vannak, é s mé g
többen vannak azok, akik a templom el tti té ren SZe-

retné nek árusí tani, Árusí tási engedé lyt elvb ] senki-
nek nem adunk, De ha már a kereskedelemné l tar-
tunk, sokak számára é rthetetlen, mié rt csak belé p -
jeggyel látogatható a tempIom. Nos, az egyházkózsé g-
nek körü]belül l000 tagia Van, az é vi átlag 250-300 000
f t kitev  tuí istaforgalom olyan terhet jelent a temp-
lom számára, ameJyet nem lehet átruházni az egyház,
közsé gre. É ppen ezé rt van szüksé g külön bevé teli for-
rásra, Másik megoldás csak az lehet, hogy zárva taí iuk
a templomot é S csak aZ istentiszteletek idelé re nyitjuk
ki, Ezzel viszont egyáltalán nem szolgálnánk az ügyet,
hiszen sokan egyszer en csak a templomot vagy a ki-
á]]í tásokat akariák látni. Belé p dí iaink messze aZ or-
szágos átlag alatt vannak, ráadásul a templom é s a ki-
állí tótermek öSSzetartoznak, Tehát ú gy is é rtelmezhet-
iük, hogy a kiál]í táson keresztül lehet beiutni a temp-
]omba, mint ahogy a Sixtusi kápolnát sem lehet ú gy
megné zni, hogy ne váltsunk ]egyet a Vatikáni Mú ze-
umba. Termé szetesen szentmisé k, istentiszteletek
el tt már háromnegyed órával nyitva Van a templom,
bárki beté rhet imádkozni, ünnepnapokon ugyancsak
mindenki számára nyitva van.

- Nlí ,l É is hihí vást ielentett Önneft é s az itt é I  közössé gneh

az é pületek telles rehonstrukciója. Mi ké szüIt el eddiq é s milyen

munkálatok vannak mé g hátra?

- A templombels  szinte teljesen megú jult, Els 
lé pé sben l993-ban az orgona ké szü]t el, a faszobrász
munkák é s a falké pek restaurálása l996,ban fejez ,
dött be, Utána köVetkezett a rendház rekonstrukciója.
A f té s, elektromos rendszer, ví zvezeté k teljes felú ií -
tásra szorult, A]kalmassá kellett tenni az é pületet ar-
ra, hogy egy kisebb szerzetesi közössé g megfelel  kö-
rülmé nyek köZött tudion é lni a falak köZött, Ugyanak-
kor az is fontos volt, hogy legyenek az é pületnek olyan
helyisé gei, amelyekben fogadni tudiuk a hí veket é s az
idelátogató vendé geket. Befejez dött az egykori ko-
lostori ebé dl  barokk falké peinek feltáráSa é S restau-
rálása. 1997-ben elké szült a tet té I egy ré szé nek be-
é pí té se, találkozók, konferenciák, közössé gi együttlé -
tek megszerVeZé sé re, megtartására alkalmas termek-
kel, Ké sz továbbá a kvadratú ra, ré szben betelepí tettük
már a kolostorokra oly jellemz  növé nyekkel is, Sike-
rült zárható udvart kialakí tani az apátság é s a Rege-
udvar között ]é v  teraszon. Szeretné nk folyosóval

összekótni a k í árat - az apátság pincé jé t - az ú j kiál-
lí tóhellyel, a galé riával, mert akkor a turiStaforgalom
Zárt ú tvonalon bonyolódhat le,

- A hely különleqessé qé b  ered en különleges feladatok há,
rulnah Ónre is. Melueket tekinti közüIük a leqí ontosabbnah?

- El ször is szervezni kell a felú jí tási munkákat, an-
nak minden velejárójával, Ugyanakkor ú iiá kell szer-
vezni egy megSz ntetett szerzeteSi é letei. Miután
l998 óta iogunkban áil növendé keket felvenni, ké pes-
nek kell lennünk beí ogadni a hozzánk csatlakozni aka-
rókat, Mindezeken tú l reladatomnak tekintem, hogy
ré szt vegyek a közsé g társadalmi é ]eté ben, de ú gy,
hogy ne avatkozzak be az illeté kesek által helyben
meghozandó dönté sekbe, Különleges kötelessé ge aZ

itt é l  szerzetes közössé gnek, hogy szemé lyesen tö-
r d|ön azokkal az emberekkel, akik nem turistaké nt
jönnek ide, hanem csendet keresni, esetleg é ppen a
turistaáradat közepette. Nem utolsó sorban pedig je-

lenlé tünkkel ké pviselnünk kell a Tihanyba é rkez  pro-
minens látogatók, pé ldául állami vendé gek számára a
bencé s renden tú i a magyar egyházat is,

- Tihanq qazdaq mú ltí a, sohszí n  jelene milyen kulturólis
jöví t seitet? Adlttsóqai mire teszik alkalmassá?

- Tihany vé lemé nyem szerint szinte a korlátlan lehe-
t sé gek helye, A tihanyi templom, a kiráiyi kripta nem-
zeti emlé khely kell legyen, Ugyanakkor az apátságnak
é rté kes kiállí tási hagyományai is vannak, Megtartva be-
l le azt, ami é rté kes, a tiszta m Vé szet helyé vé  kell ten-
ni, OJyan m vé szetet kell kí nálnunk, amely legtisztább
formátában itt Van meg, másutt nem taláIható. Nyáron
f ké nt a szombaVvasárnap esti orgonahangversenyek
jelentenek kulturális esemé nj,t, A Rege-kávé zóban, az
ország talán legszebb panorámáiú  cukrászdájában is
rendszeresen láthatók kisebb kiállí tások, tárlatok, Nem
hiszem, hogy megvalósí thatatlan álom volna, hogy bel-
s  udvara, terasza irodalmi kávé ház, Muzsikáló udvar
zené l  terasz jelleeeel m ködié k, AZ apátság é pülete el-
s sorban a szerzetesé letet kell szolgália, de bizonyosan
meg lehet találni a józan kompromisszumot a találko-
zók nyitottsága é s a szeí zetesi é let zártsága között, A
,,Tet té ri esté k" kiváló lehet sé eet kí nálnak erre a szel,
Iemi é let szí ne-iavának- A sorozat té mái a társadalmat
foglalkoztató ké rdé sek, a magyarság é S a kultú ra, illetve
a magyaí  társadalom iöv le a legkülönböz bb szem-
pontokból megközelí tve,

Meggy z dé sem, ho€y Tihanynak kulturális jöv je
van, - lesz, ha nem akarunk bel ]e mást kialakí tani,
mint amivé  a törté nelem tette, Minden gondoskodást
é s tör dé st megé rdemel,

Lukács Albin
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