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„Laudetur Jesus Chrristus, elnézést a késésért!” 

 

Voltak, akik nem tudták, hányféleképpen visszhangzik ez a mondat itt, Pannonhalmán. Földrajz órán 

így: 

-„Éédes Uram, eridj a helyedre de gyorsan!”  

vagy (olaszon) 

-„Buktad az öt perced, Ábel öcs!” 

 vagy (és ezt már ti is kitaláljátok) 

- „Na, te Gengszter, 5 várkör!!”. 

Ahány terem, annyi visszhang (terem). 

Voltak, akik megkésve bár, de             csillogó szemmel, még mosolyogva, a sietségtől kipirult arccal 

léptek be, és meglepődtek. Valami különös oknál fogva azonban, ahogy közeledik az évvége, eltűnnek 

a csillogó szemek, a mosolyok, de legeslegelőször a kipirult arc tűnik el.  

Azt hiszem, a jelenlévők közül senki sem mondhatja el magáról, hogy soha semmikor nem 

késett sehonnan. Mi se.     Stúdium.      Óra,   munkahely, találkozó, előadás, mozi, orvos, ruhatisztító, 

fogorvos, fodrász, cukrász, bányász, jogász és igen …… még a tanárok is késnek. Késik a fizetés, a 

busz, a vonat és néha úgy tűnik, az ihlet is. Az érett felnőttek azonban már jól tudják, hogy nem A 

fizetés, A busz, A vonat késik, hanem Emberek késnek és éppen ezért bosszankodnak. (Persze ilyenek 

köztünk nincsenek). A múzsa viszont sosem késik. A múzsa megérkezik. Őt mindig egy fáradt 

pillantású, végtelenül nyugodt és merengő hölgynek képzelem, akitől ha megkérdezem Miért késett?, 

csak annyit mond: „Lusta voltam elindulni.” Bármennyire is tisztelem és bármennyire is felnézek rá, 

és bármennyire is hasonlítunk egymásra, amikor megérkezünk (értsd: fáradt pillantás), azt azért 

mégsem mondhatom Fidél atyának 10 perc késés után, hogy „Lusta voltam elindulni.” Így a rosszul 

feltett kérdésre a magyarázatom csupán magyarázkodás. Ahogy most ez is az. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amikor megérkeztünk és beléptünk a nagy kapun, amit gyönyörű és különleges kovácsoltvas 

minták díszítettek, megdobbant a szívünk, megszorítottuk szüleink kezét és arra gondoltunk, itt 

valami nagyon nagy dolog fog történni…. Milyen szép. Kár, hogy nem így volt. Akkora nagy volt az a 

kapu, hogy észre sem vettük. Vagy mi voltunk kicsik? (Ugyan már.) Mindenesetre, ha a nagyot nem is, 

de a kiskapukat mindig megtaláltuk. (Ez amolyan magyar mentalitás.) Valahol itt kezdődtek a 

magyarázkodások. Kiskapuk, kispályák, kis emberek. 

Szóval megjöttünk, azt most hagyjuk, hogy hogyan, hogy valakit az Isten hozott, valakit meg a 

busz, meg hogy mitől is csillogott a szemünk; meg hogy a visszautazás és a megérkezés között mennyi 

idő telik el. (Egyébként Mátyás atya szerint valamivel több, mint 1 hét ☺) Mindegy. Itt vagyunk.           

S ha már mesebeli túlzásokba estem az imént, hadd mondjam azt, hogy Pannonhalma a világ 

legködösebb helye. 
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 „Egyszer volt hol nem volt volt, a világ legködösebb hegyén, Pannonhalmán…” 

 Vannak, akik ezt a mesét úgy ismerik, hogy: 

„Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy hegy, amit eltakart egy felhő… vége.” 

Unalmas mese. Semmi különös. De azoknak, akik itt élnek, itt tanulnak (látni a ködben) 

azoknak a világ legérdekesebb és legfontosabb meséjévé válik (idővel). A kapu mögött emberek 

várnak ránk: anyák helyett anyák, apák helyett atyák. Ők azok, akik már tudják, hogy ha valami, akkor 

itt a ködlámpa csak hátráltat(hat). 

Ez a köd adja Pannonhalma lényegét.  

Az első évek a bukdácsolás, a félelem, a keresés (lásd: tiszta evőeszköz), az elbújás, a 

tapogatózás, az elégedetlenség  évei. Egymásnak esések. Káröröm, jelszavak, bélyegek, kacagás, és 

kiáltozás. Az ütközések mozgásunkból adódnak. A mozgásnak pedig szükséges, de nem elégséges 

feltétele, hogy élünk. Az egymás-mellett-élés így magában hordozza a konfliktusokat is. Éppen ezért a 

konfliktusok mélyén nincs igazi ellentét, sőt egy közös mozgásból származnak. 

 A mozgás nélküli közösség pedig halott. 

Most, ahogy visszaemlékezünk, úgy tetszik, minden arc tűéles. Látjuk azoknak az embereknek 

az arcát, akiknek nekilöktek, a szituációt, ahogyan és amikor, és látjuk azokét is, akiket észre sem 

vettünk. Eltűnt volna a köd? Nem. A köd valójában soha sem szállt fel. Ahogy Pannonhalma lényege 

sem változott. Hát akkor mi történt? A kezdeti önzéseink és egymásnak eséseink találkozássá váltak 

és ezekben a találkozásokban fontos szerepe volt a ködnek. Ugyanis ebben a ködben nem lehet látni. 

Előre látni sem. Itt most, nem az a lényeg, hogy nézel ki, hanem az, hogy milyen a hangod, hogy mit 

mondasz és hogy milyen a kézfogásod. Megérinteni valamit mindig több mint látni. A ködben 

tapogatózás találkozás lesz, a találkozás pedig rátalálás. A tudásra, saját magunkra, a másikra, 

Istenre. Mi nem láttuk egymást egyszer sem a 6 és 4 év alatt, mi megtaláltuk egymást. Megtalálni 

valamit, egyszerre két helyet jelent. A másik helye definiálja az enyémet és fordítva… Úgy gondolom, 

a legtöbben megtalálták saját helyüket. És ezt mindenki érezte,-> „Ámikor olyan Családias vót á 

hangulat.” ☺ 

Térjünk kicsit vissza az önzéshez. Talán már ti, 11.-esek is tudnátok, de mi végzősök már 

biztosan tudnánk ködben focizni. Egy tizenkettedikes legfőbb ismérve, hogy passzol. Ő másnak, a 

helye pedig hozzá. Tudjuk, hogy kire mit lehet bízni, ki hogy cselez és innentől kezdve már csak az a 

kérdés, hogy kikkel játszunk. Ebben a bajnokságban vannak civilizált prefektusok, leigazolt tanárok és 

szerződéses szerzetesek. Jó pár meccset végig játszottunk; talán már majdnem olyan jól tudunk 

passzolni, mint ők és talán a szabályokat is megtanultuk. 

De ahová most készülünk, az nem kispályás mérkőzés lesz.  

Itt állunk és nem tudjuk, mit kell majd csinálni. Újra kicsik leszünk? Mi leszek ha nagy leszek? 

(Szokásos kérdés. Válasz: Rendes ember.) Vajon milyen az egyetem? Tényleg el fogunk felejteni 

ebédelni napközben?  Az érettségi csak egy jó móka? Mi a szerelem? Ki lesz nekem az Isten? Mi a 

halál? Ki vagyok én? 

Vajon időben indulunk el? Vajon elkésünk? De hát honnan? Hova fogunk megérkezni? 
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Jól lehet, a régi nagy kapu most kicsinek tűnik. Túl alacsony, hogy csak úgy kisétáljunk. Vagy 

mi vagyunk túl nagyok? (Ugyan már ☺) Ahhoz , hogy innen elmenjünk meg kell hajolnunk. És ha 

valamit, akkor ezt az alázatot magunkkal visszük. Azt kívánom, hogy ugyanezzel az alázattal térjünk 

majd vissza is. Hogy, ha most elindulunk, ne féljünk attól, hogy elkésünk; hogy ne magyarázkodjunk. 

Hanem menjünk, csillogjon a szemünk (az most mindegy, hogy mitől), mosolyogjunk, késsünk el! De 

érkezzünk meg! 

(Milyen szép.)  

„In aeternum, Amen!” 


