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S
aavuin 11. helmi-
kuuta Pannonhal-
man luostarin
mahtavien muu-
rien äärelle. Mi-
nut ottivat vas-

taan nuoret isät Albin ja
Krysostomos.

Astuin sisään luostariin ja
silmäni aukenivat hämmäs-
tyksestä tullessamme korke-
aan eteishalliin, jonka seinillä
oli suuria maalauksia. Krysos-
tomos ohjasi minut tilavaan
huoneeseen rakennuksen
ylimpään kerrokseen. Veljes-
tön ruokasalin seiniä ja kattoa
peittivät upeat maalaukset.
Hyvän iltapalan jälkeen vetäy-
dyin yöpuulle huoneeseeni.

Isä Krysostomos tuli nouta-
maan aamupalalle oppilasruo-
kalaan. Sain eteeni unkarilais-
ta mustaamakkaraa, jonka söin
uskaliaasti. Päivällä Krysosto-
mos esitteli luostarin basilikan,
jonka kaksia urkuja sain soi-
tella. Ensiksi soittelin kirkon
etuosassa olevia 1700-luvulta
peräisin olevia yksisormioisia
urkuja. Sitten siirryimme kol-
misormioisten pääurkujen luo.
Samoihin aikoihin kirkkoon
saapui ryhmä tutustumistar-
koituksessa. He pyysivät soit-
tamaan jotakin ja soitin Bachin
koraalialkusoiton.

Isä Krysostomos yllätti mi-
nut asettamalla eteeni edellisen
luterilaisen virsikirjamme sä-
estyslaitoksen. Hän yllätti vie-
lä kertomalla opettaneensa sii-
tä oppilailleen virsiä. Olemme-
han ihan selvästi kielisukulai-
sia: vesi on viz, käsi on kez jne.

Palveluksia eli miten
osallistumalla oppii

Invocavit-sunnuntai (1.
paastonajan sunnuntai) koitti
läntisessä kristikunnassa. Heti
aamulla kirkossa toimitettiin
vigilia ja aamupalvelus. Kir-
konmenot jatkuivat pyhällä
messulla aamupalan jälkeen.
Palvelukset toimitetaan unka-
riksi, mutta varsinkin messun
järjestyksen tunteminen auttaa
ymmärtämään ja jopa osallis-
tumaan, vaikka kieltä ei osai-
sikaan. Samoin vesperin ja aa-
mupalveluksen rakenne alkoi
hahmottua muistuttamaan ko-
ko ajan enemmän itselle tuttu-
ja palveluksia.

Messua seurasi pian toinen,
juhlallinen gregoriaaninen mes-
su. Isä Krysostomos antoi käsii-
ni Graduale-kirjan ja sen latina
avautui minulle jo hiukan
enemmän. Pian seurasi kolmas-
kin messu, jossa kirkko täyttyi
miltei ääriään myöten oppilais-
ta.Pannonhalman muurien suo-
jissa toimii sisäoppilaitos, joka
muodostuu peruskoulusta ja lu-
kiosta. Oppilaita on kolmisen
sataa. Isä Krysostomoskin toi-
mii lukiossa opettajana, ainee-
naan uskonto. Opettamisen li-
säksi hän vastaa osaltaan myös
internaatista. Iltaisin poikia ko-
koontuu isä Krysostomoksen
huoneeseen viettämään aikaa.
Isä Krysostomos on opettanut
pojille suomenkielisen laulun
kalakukon leipomisesta. Pojat
eivät ymmärrä laulusta ilman
selittämistä mitään, mutta kun
he minulle ennen iltarukousta
laulun lauloivat, oli esitys haus-
ka ja intoutunut. Neljäntenä päi-
vänä lähdin jälleen aikaisin pal-
velukseen. Se oli tälläkin kertaa
rauhoittava hetki.

Olen omalla äidinkielelläni
toivottanut Kristuksen rauhaa!
samalla vierustoverin käteen
tarttuen jo monta kertaa. On
tullut mieleen se vanha kirkos-
sakäynnin tae: niin kauan kun
jumalanpalveluksessa uskon-
tunnustus, Isä meidän ja siu-
naus luetaan. Olen osallistunut
näihin  kaikkiin ja sen lisäksi
synnintunnustusrukoukseen,
siihen, jossa tunnustan "minun
syystäni, minun syystäni, mi-

nun suuresta syystäni". Ja kun
palvelukset alkavat Kolmiyh-
teisen Jumalan nimeen, niin
voin luottaa minua ympäröi-
vien kristittyjen uskon ja ru-
kouksen kantavan sillä hetkel-

lä myös minua.
Kirkon symboliikka puhutte-

li minua kovasti. Vanhan, enää
harvoin käytössä olevan altta-
rin baldakiiniin oli kirjoitettu
salista käsin oikealle puolelle

"Vanha testamentti" ja vasem-
malle "Uusi testamentti". Paas-
tonaika näkyy luonnollisesti
pappien stolissa ja kasukoissa
ja viitoissa, mutta "kuuluu"
niin, että urkuja ei juuri soiteta.

Huomattava määrä pappeja

Lähdimme isä Krysosto-
moksen kanssa aamupäivällä
kohti toista benediktiiniluos-
taria Bakonybelissä. Siellä
meidät otti vastaan isä Adal-
bert. Bakonybelin luostaris-
sa on kolme munkkia ja yksi
nuorempi kilvoittelija. Luos-
tarissa valmistetaan esimer-
kiksi kynttilöitä ja ristejä,
ym. kodeissa ja kirkoissa tar-
vittavaa.

Pannonhalma on Unkarin
vanhin luostari, Bakonybel
on toiseksi vanhin. Kummat-
kin ovat Unkarin ensimmäi-
sen kuninkaan Tapani Pyhän
perustamia. Bakonybel on
nykyisellään ollut toiminnas-
sa kuutisen vuotta. Sosialis-

min aika tiesi raskaita vaihei-
ta luostarilaitokselle ja kaikil-
le kristityille. Luostarissa on
huomattavan paljon pappeja,
koska sosialismin kaudella
munkeilla ei nähty olevan mi-
tään merkitystä, joten heidän
tuli ryhtyä papeiksi tai alkaa
opettamaan.

Luostarin rakennukset ovat
rappeutuneet ajan mittaan,
mutta nyt niitä on korjattu.
Kävin myös ihastelemassa
luostarin kirjastoa. Minulle
tuli kirjastoon astuessamme
mieleen välittömästi Helsin-
gin yliopiston pääkirjasto. Isä
Krysostomoksella oli sama
tunne Helsingin kirjastossa.

Olen huomannut oppivani,
en vielä niinkään kieltä, vaan
palvelusten kulkua. Tätä elä-
mää jos voisi jatkaa, niin op-
pisin varmaan myös kielen.

Benediktiiniläisyyden mot-
to on ora et labora eli rukoi-
le ja tee työtä!

ARTO PENTTINEN

Arto-pappi tutustui Unkarin vanhimpaan luostariin

Pannonhalman muurien suojassa

Basilikan urut palvelevat kauniilla soinnillaan.

Pannonhalman luostari on Unkarin katolisen kristillisyyden keskus. Se perustettiin vuonna 996.

Kahden luostarin isiä: Krysostomos (vas.) Pannonhalmasta, Dominicus ja Adalbert Bakonybelistä.

Viimeisen aamun maisema vierashuoneen ikkunasta.


