A Pannonhalmai Apátságban
a „Békesség szigetén” jártunk.

„A monostor kísérlet arra, hogy a világ egy pici részét ideálisan rendezzük be”
Nem nagyképűség ez, hanem egy öreg szerzetes élettapasztalatának összegzése.
Mert nagyszerű küldetésünk van itt, Pannonhalmán: Isten országát építhetjük!
Nemcsak a keresztények, hanem minden jóakaratú ember részt vehet ebben, aki
megtapasztalja monostorunk üzenetét. Isten országát építeni, azaz a Földünkön
a rablógazdálkodást, a nyomasztó környezeti terhelést kezelni; társadalmunk és
az emberiség nagy konfliktusait, a kibékülés felé vinni csak összefogva lehetséges. Elkülönülésben, elszigetelődésben nem fog sikerülni. Legyen az vallási, felekezeti, bőrszín szerinti, nemzeti, vagy bármely elkülönülés. Pannonhalma ezért
áll mindenki előtt nyitva és én ezért köszöntök mindenkit egyforma szeretettel és
testvéremként:
Cirill főapát

(Az Apátság honlapjának nyitó oldalán levő köszöntő)
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Július 8-án végre megvalósult idei első tervezett utazásunk a kényszerű bezártság
után. A bezártság alatt megterveztünk három utazást rövid két hónapra, mert pótolni akartuk az utazási „adósságot”, másrészt legyenek élményeink még nekünk
korosabbaknak is, ha netalán bekövetkezne egy újabb kényszerpihenő.
16 évvel ezelőtt (2005.október 8.) már voltunk Pannonhalmán, (hogy rohan az
idő) azonban ezt a történelmi helyet többször felkell fedezni, hiszen nem csak
egyháztörténelmi, hanem egyetemes magyar történelmi szerepe is meghatározó.
„Ezer év - Jelenidő” ezzel a szlogennel invitálják a vendégeket a prospektusukon. Jó nyitás,
alkalmas arra, hogy az olvasó elgondolkodjon
hova is megy. Aztán amikor megérkezik a modern technika nyújtotta kényelem és az ezer év
nyugalmának érdekes ötvözete fogadja. Korszerű liftek, számítógépek ugyanakkor mindenhol „Szilencium” vagyis csend.
Írásunk nem a hely történetével kíván foglalkozni, azt sok dokumentum megörökítette. Arról szeretnék írni, hogy milyen élményekkel lettünk gazdagabbak, nem csak mi, hanem kirándulótársaink is.
A bencés rendnek kettős küldetése volt a térítés és a tanítás, 1802 óta a tanítás az
első. Őket 996-ban Géza fejedelem hívta be, egyrészt a kereszténység elterjesztése, másrészt a tanítás megvalósítása céljából. Első királyunkat is ők tanították.
A pannonhalmi bencések az ora et labora szellemében végzik a liturgiát, fogadják
a lelkigyakorlatozókat, működtetik a bentlakásos gimnáziumot, kulturális munkát
végeznek – könyvtár, levéltár, múzeum, könyvkiadó működtetésével, koncertek
szervezésével –, valamint dolgoznak az apátság működésének anyagi megalapozásán is, többek között borászat, gyógynövénykert fenntartásával és vendégek fogadásával.
Az apátság világi tevékenységei is a hagyományos bencés hagyományokat követik. A gazdálkodásból származó gyógynövényekből illóolaj, gyógytea és likőr
lesz, a szőlőkből pedig misézéshez is alkalmas bort készítenek. Az utazók és zarándokok ellátásából fejlődött ki a mai vendéglátás, amely már főleg a turizmus
kiszolgálására épül. A látogatókat a szálláshelyek mellett étterem, pince, sörfőzde,
kávéház, valamint a helyi termékeket árusító boltok várják.
(https://hu.wikipedia.org/wiki/Pannonhalmi_Bencés Főapátság)
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1996-ban ünnepelték, letelepedésük ezredéves
évfordulóját, méltó ünnepsorozattal, II. János
Pál pápa részvételével. A könyvtárban láttuk
annak a királyi adományozó okiratnak a másolatát, melyben első királyunk István a Márton
hegyre telepedett Bencéseknek adományozta a
területet. Az évszázadok alatt épült és folyamatosan bővült az apátság.
A tanítás, a nevelés meghatározta a bencések feladatát. Iskolákat alapítottak.
Nemzedékeket neveltek fel. De nem csak neveltek, dolgoztak is Fő jelszavuk
„Imádkozzál és dolgozzál” nemcsak jelszó, élethivatás is lett.
De térjek vissza a találkozáshoz. Már a látogatás előkészítés során tapasztaltuk a segítőkészséget a látogatói program kialakításában, a precizitást, a gyors reagálást egynéhány felvetésünkre. A nagy melegre tekintettel, eltérve a szokásos rendtől, lehetővé
tették, hogy busszal kereshessük fel az
egyes meglátogatandó egységeket.
Tárlatok bemutatása, tárlatvezetők felkészültsége kiváló, mindenre kitértek, felhívták figyelmünket, magyaráztak. és mosolyogtak, pedig elég nehéz esetnek számítottunk. Jó volt hallgatni Szabó Krisztinát, aki az apátsági sétát vezette, lehetett tőle mit tanulni. Számomra sokat nyújtott a Dóm maga, melyet 1224-ben
szenteltek fel. Az évszázadok alatt
belső terét többször átalakították.
Azonban egyszerűségével, kora gót
stílusával, maradandó élményt jelentett. Jó volt megpihenni, meditálni lelkileg felfrissülni a történelmi falak között Kicsit megállni
a Szt.István kápolnánál. Az altemplom az épületegyüttes megmaradt
része a 13. századból. Több neves
személyt temettek ide. Itt van Habsburg Ottó végakaratának megfelelően a szívét
őrző urnája (2011). Tudjuk kötődött hazánkhoz, ennek sokszor adott hangot.
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Tárlatvezetőnk külön felhívta figyelmünket a kolostor közel 50 méter magas tornyára, mely az 1820-as években
klasszicista stílusban épült. A bronz főkapu az 1996-os apátsági millenniumi
ünnepségre készült. A kapu feletti falsíkot egy nagyméretű üvegmozaik díszíti, mely a bencés rend kettős küldetését (terítsetek és tanítsatok) ábrázolja.
Folytatva sétánkat a Kerengőben, sok
látni valóval, a kolostor közepén található kerttel, melyet egy négyszög alakú
folyosó fog körül, melyről a közösségi
termek nyíltak. Mai formáját az 1486-

os átalakításkor kapta. Vezetőnk felhívta
figyelmünket a kerengőt a bazilikával
összekötő díszes kapura, a kapu feletti
festmény a monostor védőszentjét Szent
Mártont ábrázolja. A kerengőben található az 1890-es években épített Szent
István kápolna, melyet Róth Miksa üvegtáblái díszítenek.
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KÖNYVTÁR
A toronnyal egyidőben épült
hazánk egyik legszebb teremkönyvtára, belsőterének
csodálatos díszítése Joseph
Klieber bécsi mester munkája. Napjainkban is működik közel négyszázezer kötettel, kódexeket ősnyomtatványokat, régi magyar könyveket, gyűjteményeket őriznek a falak között.

KINCSTÁR
A főapátsági kincstár termében gyűjteményük különlegességei és új metszetek láthatók, ezeknek magas esztétikai értéke az ide látogatók
számára maradandó élményt nyújt.
Megköszönve Szabó Krisztina tárlatvezetését, mely
sok új információt adott, elköszöntünk, további eredményes tevékenységet kívántunk neki.
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Buszra szálltunk és irány a szőlőfeldolgozás, a borászat, ahol már várt bennünket
Kardos Tamás borász, tárlatvezető.

Bevezetőjében elmondotta, hogy a bencések a középkorban templomuk és monostoruk felépítésével egyidőben újjáélesztették a rómaiak által létrehozott szőlő
és borkultúrát. Ezt a hagyományt folytatta a Pannonhalmai Főapátság és a Magyar
Külkereskedelmi Bank Rt, amikor új mintegy 2000 négyzetméteres alapterületen
borházat épített. A pincészet az 52 ha területi birtokán termő fehér és kék szőlőt
dolgozza fel a korszerű borászati technológia által és készít évente 300.000
palack minőségi bort. A bemutató séta
keretében megkóstoltunk három bort,
míg ízlelgettük, közben vezetőnk ismertette a borkészítés fázisait. Döntő a minőség, hiszen a piac megtartása újak
megszerzése csak jó borral, pontos szállítással érhető el. Amit itt láttunk jól rímmel a bevezető gondolattal „Ezer év –
Jelenidő”. Ezer éves hagyomány és a legkorszerűbb technológia keveredik. Homályba vesző eredetű borfajta, amit csillogó gépek, gravitáció, nitrogén, széndioxid és még ki tudja a tudomány milyen csodái segítségével hoznak létre. Talán
az is az ezer év következménye, hogy amikor nekiláttak a fejlesztésnek meghívták
azt, aki ért a borhoz és rábízták.
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Nem tudjuk hova illeszthető az a papi tevékenység, mely az évszázadok alatt a rendházakban kolostorokban folyt. Hiszen a papi
rendeknek köszönhetjük az ínyencségeket, a
söritalt (sajnos mostani látogatásunkon nem
kóstolhattuk meg, sajtóban olvastuk az apátság legújabb termékét) a pezsgőt, a sajt kultúrát, sőt a leghíresebb narancslikőröket is.

A bortúra után tovább mentünk az illatok világába, ahol
vártak bennünket Kardos
Barbara és Kenesei Katalin a
két részre osztott csoportunk vezetői. 2021 óta újból várja a látogatókat az Apátság gyógynövénykertje, megújult épületeiben betekintést nyújtanak a gyártási
technológia és feldolgozás rejtelmeibe. A kolostorkertekben aromás fűszernövények, illatos gyümölcsfák is gyökeret vertek. Innen indult hódító bódító útjára egy
középkori illatszer is a kölni elődje: a „Magyar Királyné Vize”
A Monostor kertjeiben, földjeiken termesztett gyógy- és fűszernövényekből, a lepárlóban illóolajat, műhelyeiben gyógyteákat, kozmetikumokat állítanak elő. Különösen a levendula illata lengte be a területet, mely kedvelt alapanyag. Sajnálták is útitársaink, hogy nem tudtak vásárolni levendula szappant.
Az illatszer múzeumban a gyógynövényen az illó olajon keresztül vezet az út
az évezredes tapasztalat és tudás kincsestárán át a modernkori illatszerekig.
Bátran elmondható, hogy nincs új a
Nap alatt.
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Mindezt elmondotta a két kedves tárlatvezetőnk, és látjuk, tapintjuk, sőt beleszippantunk a mindennapok illataiba.
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Érdekes volt bepillantani ebbe a világba is. Mindezt csendben céltudatosan valósítják meg itt a békesség birodalmában. Szabad legyen a következőkkel befejezni
összegzőnket. A Pannonhalmai Főapátság a bencéseké, de amit megteremtettek a
tanitás és oktatás terén, amit létrehoztak a bor kultúrában az illatszerek gyógyfüvek, és ínyencféleségek világában az mindannyiunké. Alkosson még sok maradandót ez a közösség Isten segítségével.
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