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Szeptember 2-án KÉSZ csoportunk autóbuszos zarándoklatra ment, melynek állomásai Zirc és
Pannonhalma volt.

A templom elől  indultunk a pályázaton nyert  pénzből bérelt különbusszal, ami a nagy érdeklődés
nyomán megtelt. Utunk szép vidékeken, Veszprémen és a Bakonyon keresztül vezetett.

Első úticélunknál,  Zircen vezetővel megnéztük a bazilikát, amit  1732-ben kezdtek építeni a sziléziai
Heinrichauból  érkező  ciszterci  szerzetesek.  Az  építéshez  felhasználták  az  –  akkor  már  romos
állapotban lévő – középkori épületeket is. Felszentelése 1752-ben történt meg. A különlegesen szép,
országosan is kiemelkedő jelentőségű templom főoltára Magyarország legnagyobb, barokk stílusban
készült oltárépítménye. A szószék, az összes szobor és a templom oszlopai mind fából készültek olyan
festéssel,  díszítéssel,  hogy  csak  tapintással  győződhetünk  meg  arról,  hogy  nem  márvány.  A
templomban  található  Franz  Anton  Maulbertschnek  két  festménye.  Egyedülálló  a  templom  két
orgonája:  a  szentély-orgona a szerzetesek imáját  kísérte,  a  karzat  német romantikus  hangszere  a
liturgiát szolgálta, s szolgálja ma is. A 2005-ben befejeződött restaurálás óta a templombelső eredeti
pompájában látható. A templom nem csupán műemlék, idegenforgalmi látványosság: az 1982-ben,
alapításának  nyolcszázadik  évfordulóján  basilica  minor  rangot  nyert  templom  egy  élő
szerzetesközösség liturgikus otthona, s egyben Zirc városának plébánia-temploma is. 

A Reguly Antal Műemlékkönyvtár az Országos Széchenyi Könyvtárhoz tartozó intézmény őrzi az 1700-
as  évektől  a  ciszterciek  által  gyűjtött  65.000  kötetes  gyűjteményt,  ősnyomtatványokat,  könyv-  és
folyóiratritkaságokat,  díszes  földgömböt  és  éggömböt.  Dísztermének  építészeti  megoldása  -
dongaboltozat - és a zirci  asztalosmesterek által a Bakony fafajaiból  faragott intarziás bútorzata is
műemlék.

Szép sétát tettünk a ciszterciek alapította arborétumban, ahol a föld minden részéről telepített fák és
növénykülönlegességek között több száz éves példány is van. A kerten keresztül folyik a Cuha patak,
rajta kőhíd, a kertben van egy halastó és a vendégek örömére egy büfé. ahol árulják a Zirci Apátság
söreit is. 

Utunk második állomása Pannonhalma, a Pannonhalmi Bencés Főapátság volt, ahol szintén vezetővel
megnéztük a bazilikát és a könyvtárat. A Pannonhalmi Szent Márton Bazilika ma látható tömegének
nagy része a XIII.  század elején épült kora gótikus stílusban. Az évszázadok során sok bővítésen és
felújításon ment keresztül az épület, a legutóbbi felújítás 2012-ben fejeződött be, amikor a szerzetesi
karakter visszaállítása volt a fő szempont, az altemplomban van elhelyezve Habsburg Ottó szívurnája.
A főapátság épületegyüttesének leghangsúlyosabb része a könyvtár, amelynek állománya mind a mai
napig gyarapszik. Napjainkban körülbelül 400.000 kötetet őriznek a gyűjteményben.

E programok után társaságunk több csoportra szakadt, voltak, akik a gyógynövénykertbe látogattak,
és voltak, akik az Apátsági Pincészetbe mentek, ahol a program borkóstolással ért véget.

Nagyon köszönjük Péchy Mari fáradozását, szervezését, és reméljük, hogy a zarándoklaton részt vett
útitársak a KÉSZ többi programjára is velünk tartanak!

Vermes Ágota


