
Tisztelt Tanáraink, Diáktársaim, és minden kedves megjelent Vendég! 

Azt mondják minden kezdet nehéz. De én nem hiszek nekik. Mert ha a gólyatábor és az első tanítási 

hét nehéz volt, hát most olyan embertpróbáló nap áll előttünk, amivel megmérkőzni bátorságom és 

lelkierőm sincs. Hiszen mi lehetne nehezebb, mint itt hagyni a műhelyt, ahol lelkünk vasa acéllá 

hevült, s ahol minden elfelejtett szerelem kezdődött? 

 

Tétován állunk a tény előtt, hogy maradni nem lehet, és menni kell. Szorongatjuk a megváltás lufijait, 

mint utolsó mentsvárat, hátha elviszik majd tőlünk a rossz álmainkat, amiket az elválás okoz. Mert 

életünktől válunk most el, nevelődésünk helyétől, az érett emberek szavától, ami kedvünkért jövőt 

remélt, és hangot adott száz szavunknak. De becsüljük meg az elválást, mert szép és fájdalmas, és 

jegyezzük meg magunknak, mert a továbbiakban minden becsülendő dolog ilyen lesz. 

 

Azt is mondják, hogy az egyetem után vár ránk az élet. De én nem hiszek nekik. Micsoda dolog azt 

mondani az élőnek, hogy nem él, de várjon még, csináljon így és így, s akkor majd elkezdheti? Ne 

hagyjuk magunkat félrevezetni, hiszen a nagybetűs, amiről annyit beszélnek, épp most történik és 

akár hiszitek, akár nem, már visszavonhatatlanul a részesei vagyunk. Minden egyes mozdulatunkkal 

őt éljük meg, éltük meg, és fogjuk megélni. Viselkedjünk hát ehhez mérten. Mert hát mi biztos lenne 

az elkövetkezőkben? Talán kijelenthetjük, hogy kivétel nélkül mindőnket felveszik, elvégzi az 

egyetemet és el is fog helyezkedni? Ne kényelmesedjünk el, hiszen az élet mindig ott támad, ahol 

rést hagyunk neki. Ilyen ellenféllel szemben pedig nincs más fegyverünk, mint a kitartás. Ijesztő 

helyzetek mindig lesznek, de csak előre, menni, találkozni és megütközni velük, így nőhetünk naggyá. 

 

Mondanak olyat is, hogy legyünk hálásak. És én egyet értek velük. Már kiskorunkban is hallottuk: „Aki 

a kicsit nem becsüli…” És én megbecsülöm a legkisebbet is, minden apró szót, minden feddést és 

tanácsot, szemernyi örömet a négy év alatt elvégzett munka közben, és hálát adok érte tanáraimnak 

és minden diáknak. Tanáraimnak, mert néha úgy is éreztem, kínoznak, a műtét végére szárnyakat 

kaptam és most repülök, mert ragaszkodtak ahhoz, amit megláttak és elképzeltek bennem. És 

minden diáknak, mert a világ lekicsinyített mása voltak nekem hibáikkal és szépségükkel, jókedvükkel 

és borújukkal, stílusukkal, pletykáikkal, tele ezernyi tanulsággal. Ti voltatok mind: négy évünk 

hétköznapjai, gondjaink, bajaink forrása és megoldása, unalmaink sokszínűsége és szórakozásaink 

egyszerűsége. Együtt indulunk most utolsó közös utunkra, el innen, értelmünk bölcsőjéből, 

személyiségünk melegágyából, az iskolából, ha lehet jó messzire. De nem megyünk útravaló nélkül: a 

négy év alatt akarva akaratlanul ragadt ránk valami a koszon kívül is, valami abból az erkölcsi 

táptalajból, amit nap mint nap láttunk. Ha más nem, hát ez adjon erőt a következő időszakok 

megfeszített tempójában, hogy a kemény munkának meglesz az eredménye. Természetesen a 

kemény henyélésnek is. Végül minden olyan lesz, mint a régi Dacia: megy az, csak tolni kell.  

 

Talán egyszer még a hibáinkra is ráébredünk, talán egyszer még tanulunk is belőlük. De addig is, 

engedjétek meg, hogy iskolánk névadójának két sorával búcsúzzam tőletek: 

„Köszönjük élet! áldomásaidat, 

Ez jó mulatság, férfi munka volt!” 


