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A Pannonhalmi-dombságról
Szent Márton-hegy, te szelíd szépség! Mint egy szép
női testből kidudorodó feszes kebel, úgy emelkedsz ki
a Kisalföld sík vidékéből, és a kebelcsúcsa a több mint
ezeréves  Magyarország  legősibb  hírnöke,  az  ódon
kolostor.  Lankád  szőlőhegyein  a  súlyos  fürtöket
 varázsolja  mézédessé  a  nap  sugara,  távolodva  fák
sóhajtása idézi a természet szellemét.
A  dombra  kaptatva  egyre  teljesebben  tárul  fel  a
kolostor világa: vastag falai tiszteletet parancsolnak. A
rendház  belsejében  szerzetesek  generációs  lánca
hirdeti  Isten  igéjét  a  keresztény  humanizmus
jegyében, kerengő, dormitórium, cellák mind-mind   a
jámborság  a  kegyesség  gyakorlásának  színhelyei,
egyháziak és világiak egyaránt részesei lehetnek eme
mlliőnek.  Lelked  nemesedik,  ha  füledbe  cseng  az
orgona  hangja,  látod  az  oltárokon  a  hunyorgó
gyertyákat, a művészien faragott szobrok és a freskók
mintha  hozzád  szólnának,  regélnék   történetüket,
szentté  avatásukat  és  erkölcsi  útmutatást  adnának
lelki bátorságból, emberszeretetből. Ünnepi koncertek
keretében az orgona virtuózai tolmácsolják klasszikus
művek üzenetét,  mely  a  vájt  fülű,  művelt  közönség
lelkét megérinti, a bibliotéka könyvállománya ismét az
alkotó  emberek  jobbító  szándékáról  tanúskodik,
könyvek  ezrei  őrizték  meg  a  tudományt  szolgálók
elhivatottságának  gyümölcsét.  Gimnáziumukban  a
nyiladozó értelmet ápolják szakavatott bencés és világi
pedagógusok, a lehetőségek gazdag tárházába történő
bevezetéssel  társítva  a  legpozitívabb  emberi
tulajdonságok fejlesztését.



Emanuel  Kantot  idézve,  "Szép  az,  ami  érdek  nélkül
tetszik",  ezért  éltem  ama  lehetőséggel,  hogy  a
természeti  és  a  történeti  szépség  ecsetelésének
szánjam soraimat. Itt a történelmi szépség szférájából
közvetlenül léphetünk át és fordítva.
A  dombság  belsejéből  pincék  nyílnak,  hol  az  erjedő
muston  keresztül  készül  az  elkövetkező  évjáratok
nemes nedűje,  ha  pedig  onnan  távozva  az  erdőben
barangolnánk,  lenyűgöznek  az  ég  felé  nyúló  fák,
lombkoronájára  pillantva  mintha  közelebb
férkőzhetnénk Istenhez, hasonló érzés, mint mikor a
gótikus  katedráliscsodák  csúcsait  keressük
szemünkkel.  Építésükkor  az  a  szemlélet  vezette
tervezőt és kivitelezőt egyaránt, hogy alkotásaikkal az
Úr mindenhatóságát, hatalmát demonstrálják.
 Amennyiben  pedig  az  erdőrengetegbe  hatolunk,
tavasz- és nyáridőben a madarak által adott koncert
kapcsán  elgondolkodhatunk,  hogy  mindez  isteni
teremtmény,  és  alkotója  örömét  leli  bennük,  s  az
ember javát szolgálják, számára nyújtanak élvezetet.
“Ora  et  labora”  ez  a  bencések  ars  poetikája.  Az
Apátság arborétuma Isten szolgáinak büszkesége. Az
általuk  létrehozott  növényi  kultúra,  mely  növények
árnyékában mód nyílik az elmélyülésre.

A  domb tetejéről  a  környékre  festői  kilátás  nyílik  a
természet számtalan szépségével övezve: dombság és
síkság kontrasztja, a távolban a Bakony világa sejlik
fel  erdőrengetegével,  hegyeivel,  szikláival,  kanyargó
patakjával,  de  a  közelben  terpeszkedik  a  Sokorói
dombság.
Magyarország  számos  vidéke  sugározza  magából  a
szelíd szépségét mindazoknak, akik felkeresik.




