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Delta Sr fyller del un- 
gerska klostret Pannon- 
halma 1000 Sr, vilket 
bland annat firas med . 
pSvligt besok i juni. 
Nickolaus Rockberger 
berattar om klostrets bro- 
kiga historia.

Det eviga klostret

Medan man i Ungern 
1996 firar 1 lOO-Srs- 
minnet av den ungers- 

ka invandringen i Karpater- 
biickenel sS firar ungerns aldsta 
kloster och skola sitt ege( 
1 OOO-Srs jubileum.

Enligi Anonymus kronika slog 
furst Arpid och bans foljeslagarc 
lager vid foien av del n3ra 300 
meter hoga berget av Pannonicn 
(=Pannonhalma) nar de erovrade 
Karpaterbackenet och niir de sieg 
upp p5 berget och s5g Pannoniens 
skdnhel fylldes dcras hjiinan av 
frojd och gladjc och de drog vida- 
re p5 sitt erdvringstig. 100 ar se- 
nare kom biskop Adalbert fr3n 
Rom och sokte beskydd hos furst 
Gdzu som med gladje valkomna* 
de munkarna som hjiilp i sina 
Ktriivanden att kristna ungrarna 
och gdra bofasta lantbrukare av 
dem.

Pfi berget
Han crbjdd munkarna all s\h sig 

ner i Pannonhalma och under led- 
ning av fdrste abboten Astrik 
Anastas borjade de bygga St Mar
tins kloster (efter St Martin av 
Tours) uppe p5 berget. Ar 1001 
fick klostret sitt charterbrev som 
tillforsakrade del samma privile- 
gier som benedikiinerklosirei i 
Monte Cassino. Kyrkan invigdes 
Sr 1002 i ndrvaro av kung Stefan 
den helige. som ofia giirna uppe- 
holl sig i Pannonhalma. hade en 
egen ingdng till kyrkan och en 
tronstol av ira som enligt legen- 
den senare byggdes in i en rod 
marmortron i kyrkan.

Kung Ladislaus 1 liil frSn 10''? 
del ungerska parlamentci sam- 
mantrada i Pannonhalma och 
uppraitade en inveniarieforieck- 
ning vid 100-2rsjubildet 1096 
som bland annat inneh&iter 74 
vardcfulla bdcker. bdrjan pi Pan- 
nonhalmas berdmda bibliotek. 
Den ursprungliga iriikyrkan 
brann ner nSgon gang pi I l30-ia- 
let och 1137 invigdes en ny slorre 
sienkyrka. Efter nya brandskador 
i borjan av 1200-talei log abbot 
Urias efter en resa till Rom med 
sig iialienska byggmasiare och 
Tick iiven hjalp av cisiercienska 
munkar frin biskopen av Bam
berg och satle igang med stora 
byggnadsarbcien pa en iredje 
kyrka, som inviindigt till .stora de- 
lar bestir iin idag.

Samtidigt byggdes klostret ui 
till en nistning, vilket visade sig 
vara valbetankt. Vid mongolernas 
invasion 1241 var Pannonhalma 
en av de fi stenfastningar som 
fanns i Ungern och kunde motsii 
mongolernas attacker. En ny 
glansperiod inlraffadc i Pannon
halma under reniissanskung 
Matyis regeringslid under senare 
delen av 1400-ialet. di nya ut- 
smyckningar och forskoningar av 
kyrkan och klostret genomfordes.

Bondeuppror
Borjan av 1500-talei innebar 

svira bondeuppror i Ungern och 
den allt mer hoiande turkfaran 
frin Balkan. Aven klostrets be- 
faslningar forstarkles proviso- 
riskt. Efter slaget vid Mohics 
1526 och lurkamas efterfoljande 
erovring av cenirala Ungern kom 
Pannonhalma ploi.sligt att for 
ling tid ligga mitt i stridslinjen 
mellan den habsburgska delen av 
Ungern och de av turkarna ocku- 
perade centrala delarna av landet. 
Munkarna sokte efter basta for- 
miga forsvara sitt kloster men 
tvingades att 1586 overge del. 
medtagandes bland annat sin dyr- 
bara dokumenlsamling. De ersai-
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les av reguljiira soldater som for- 
svarade Pannonhalma som en ut- 
post till Gjdr. Under dessa 150 ir 
av gransstrider bytie Pannonhalma 
forsvarare och angripare flera 
ginger och under de turkiska perio- 
dema forsiordes mycket av kyrko- 
inredningen och bibliotckei.

Sprangde murarna
Inga av de tidigare munkarna 

var i livci nar kung Ferdinand III 
1638 besidi alt uiniimna Manias 
Pilffy till arkeabbol av Pannon
halma och fi munklivet att iter- 
vanda dit. Det var dock inte slut 
pi Pannonhalmas prdvningar. Pi 
sin viig mot Wien 1683 lat siorve- 
siren Kara Mustafa mincra och 
spranga alia de yltre murarna och 
fastningsverken runt klostret. Dei 
var fdrsi efter del alt turkarna 
slutgiltigt drivits ui ur Ungern 
som rekonsirukiionen av klostret 
kunde borja pi riktigt.

Fram till Maria Theresias re- 
gering hade minga byggnader 
iieruppbyggts eller nybyggts och 
man hade planer pi en total om- 
byggnad av klostret. Di drabbade

en ny katasirof Pannonhalma lik- 
som andra kloster i Osierrike och 
Ungern i form av den kompro- 
misslose upplysningsregenten Jo
sef II som 1787 uppidste alia 
munk- och nunneordnar i sitt val- 
de och darigenom gjorde stor ska- 
da lor utbildning och sjukvard i 
sina riken. Pannonhalmas skalter 
spreds for vinden pi nytt och man 
hade till och med planer pi alt 
gdra eti fangelse av del gamla 
klostret!

Pi del ungerska parlameniets 
uppmaning beslol Frans 11 all 
iteruppratta klostret pi nyii efter 
15 ir, 1802, och gav det privile- 
gier alt bedriva gymnasieskola i 
internatform. Under arkeabbolar- 
na Novik och Kreusz genomfdr- 
des omfattande om- och nybygg- 
nadsarbelen i Pannonhalma under 
borjan och mitten av 1800-iaIei.

Arkilekten Ferenc Engel upp- 
gjorde planer for kyrkans fa.sad 
och del nybyggda vackra biblio- 
leket i nykiassisk stil. Efter bans 
ddd fortsaiie Janos Pakh hans ar- 
bete och gjorde eil utkasi till en 
storslagen fasad mot vaster besii- 
ende av tva tunga 55 meter hdga
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nyklassiska torn. Pi grund av 
brisi pa medel kom endast ett av 
lornen alt uppfdras.

1868-1878 iterstalldes kyrkan 
och klostret tilt sin fornu skdnhct 
av Sopronarkitikten Ferenc Stor- 
no. Flera byggnader har byggts 
till senare, den storsta iir den nu- 
varande skolbyggnaden frin 
1940. Under andra viirldskrigel 
undgick Pannonhalma alt dela sin 
fdrebilds — Monte Cassinos — 
tragiska ode.

Pa hdstenTog schweiziska rdda 
korsel klostret under sitt beskydd 
och hundratal.s nuinniskor. bland 
dem manga judar. fann diir skydd 
under krigets sista manader. F.n 
av den som tog sin lillflykt till 
Pannonhalma var arkeherliginnan 
Stephanie, iinka efter kronprins 
Rudolf, .som sluiade sina dagar 
dar i hog ilder pa hoslen 1945.

Kommunisni
Efter del konimunistiska makt- 

overtagandet fbrstatligades alia 
skolor i Ungern men som cn gest 
alerfick de fyra storsta ordnama tvi 
skolor var. Bencdiklinema ilcrfick 
salunda skoloma i Pannonhalma 
och Gjdr. Katolska kyrkan hade en 
svar lid under den kommunistiska 
diktaturen (Kh spanningar mellan 
de samarbclsvilliga si kallade 
fredspnistema och riktiga prasier 
som var sin kyrka irogna.

Skola
Aven under den roda liden fun- 

gerade skolan i Pannonhalma som 
Ungems fdmamsia (K'h mesi bc- 
romda skola. Efter befrielsen 1989 
har klostret iierfilt cn del av sina 
tidigare egendomar. Under sin nu- 
varande krafifullc arkcabbot Aszt- 
rik Virszegi forbereder man sig 
pa ett imponerande sail for 1 000- 
irs firandet under 1996 med 
bland annat besok av piven och 
eventuellt ett ekumeniskt topp- 
mole i juni.
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Konstkupp i London
Den provokativa konst- 
naren Damien Hirst har 
fStt smaka pi sin egen 
medicin, rapporterar 
Ulrika Astrom.

■ •1 nglamis mest hyllade 
M och hatade konstnar Da- 

-MJ^mien Hirst har utsatts 
for ett konslattentat. The Galle- 
rette, ett litet galicri i London 
annonserade i ett pressrelease: 
”We found a painting by Da
mien Hirst in a skip.” Det ver- 
kade otroligt. Men designern 
Simon Tyrell hade verkligen 
hittat en av Hirsts "spin pain
tings” i en container. Atmin- 
stone sig det ut si.

Galleriels iigare Adam Dam 
bestiimde sig for an slalla ul 
milningen, och en till. Ocksi en 
Hirst, en "spot painting", som 
Tyrell hittat pi samma siiille. 
Men den duken visas inslagen i 
brunt papper och har inte sells av 
nigon annan an sin upphittare. 
Ell konstverk av obesiamt varde, 
fdrklarar Adam Dant, och siiger

samtidigt all han eflersom han 
inte sett det. faktiski inte kan be- 
tvivla an del aren Hirst.

Damien Hirst, kanskc mest 
kind for sina djur i formaldehyd. 
vann fdrra irei Tale Gallerys stora 
Turner Prize. Och hur det kan 
komma sig. undrar Dam, at! vi 
kan hilta en Hirst i en container 
men inte i Tate Gallerys samling- 
ar. Bara sen hell nyligen ingir 
Hirst i Tates National Collection.

Adam Dant vill komma it 
konstmarknadens fixering vid 
attribution, iikihet och ursprung. 
Utsiiillningen var liinkt som en 
protest mot museernas sail att 
cgeniligen inte kopa komempo- 
rar konst. Inte ens Hirst var en 
sjalvklar saisning for Tate.

Reaktionen frin Hirst och 
hans art dealer. Jay Joplin, var 
dock inte positiv. De har ivingat 
Adam Dant all dra tillbaka sin 
pressrelease och gi ui med en ny 
som bekraftar alt den fdrsia var 
en fel-atlribution. Och si liinge 
gallericts uppgivna spot-pain- 
ling inte kan bevisas vara akia 
fir, siiger Hirsts advokaier. inte 
heller den forknippas med hans

namn. Det handlar forslis om 
pengar, en akia Hirst gar pa 30 
000 pund.

Pi The Guardians forstasida 
dykersi milningen och konstna- 
ren Andy Shaw upp. Den heter 
Out of Eden och ar hans. sager 
han, Det upprdrde honom ocksi 
alt den tillskrivits Hirst, for i 
molsais (ill honom stravar Shaw 
efter fullandning. Denna ’spin 
painting’ var inte fullandad och 
darfor hade han hell enkelt kas- 
lat den.

Men fortfarande vet ingen om 
den inslagna lavlan pi The Gal- 
lerelte iir en ’spot painting’ eller 
inte. Och galleritu har lyckais fi 
en osannolik mediabevakning av 
sin fb^rsta utstallning.

Del ar alltid lika roande att se 
hur radikala artistcr fort blir val- 
dig! seribsa nar de blivit etable- 
radc. Damien Hirsts framgingar 
som konsiomstbrtare har fort ho
nom in i det engelska konstlivcis 
inre krets. in i Traditionen. Hirst 
har fill nigoi all fbrlora och med 
ens radikalt iindrat sina positio
ner.
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