
Búcsú 
 
Változik. Ahogy kattog az óra mutatója, ahogy lapozgatjuk a naptárat, s ahogy aztán újabb 
naptárakat veszünk: változik. Változik. Ahogy a felhők jönnek, majd mennek. Változik, egyre 
csak változik. De nem minden. 
 
Ahogy körülöttünk mások lesznek a dolgok, őrizzük belül a velünk történteket. Emlékek. 
Ezek olyasfajta dolgok, melyeket senki nem vehet el tőlünk. A Gimnázium nagyon sok ilyet 
adott nekem. És Önöknek, Nektek is. Épp ezért állunk ma itt. 
 
Először hozzátok szólok, ballagó társaim. 
Itt a vége, de ne fussunk el, azt mondom. Ezzel a négy-öt-nyolc évvel olyan időszakot 
tudhatunk magunk mögött, ami meghatározza egész életünket. És ez most lezárul. 
Hétfőn pedig egy újabb szakasz veszi kezdetét. 
Divat lett április óta kérdezgetni, izgulok e már. Divat lett a patikában, a könyvtárban, a 
boltban, mindenki megkérdezi. Mosolyogva csak annyit szoktam felelni: Kicsit. Holott nem. 
Azt hiszem, mindannyian, akik idáig eljutottatok, eljutottunk, az elmúlt évek alatt 
felkészültünk a megpróbáltatásokra. Ha pedig azoknak is vége, akármerre is kerülünk az 
életben, egy biztos: a Lehelben eltöltött időre emlékezni fogunk. Méghozzá mosolyogva. 
 
Most pedig egykori és jelenlegi tanáraimhoz, tanárainkhoz szólok. 
Ez nem akármilyen társaság. Három-négy éve talán azt mondták volna, 2012.május 4-e a 
Felszabadulás napjaként vonul be a történelembe. Mégis nem hiszem, hogy ma bárki is 
ünnepelné a búcsút. Olyan útravalót kaptunk az együtt töltött órák alatt, amit nem lehet 
dolgozatjegyekben kifejezni, ezt a pluszt százalékban sem lehet megadni. A tarsolyba a 
változást tettük: a tegnap még hátulgombolósként a padot koptató nagyszájú gyerek kész 
fiatalemberként, a copfos kislány nőként ballag el. 
 
És végül felétek fordulok, még a gimiben maradók. 
Tanuljatok, sportoljatok, vegyetek részt versenyeken. És tudjátok mit? 
Zenéljetek, nézzetek filmeket, fussatok az esőben, hallgassatok hangosan zenét, maradjatok 
fenn késő estig, vegyetek fel felemás zoknit, késsetek el néha óráról, sétáljatok, 
beszélgessetek! Éljetek! Úgy, hogy minden pillanatát élvezzétek ki ennek a pár évnek, mert 
életetek legfelszabadultabb pár éve ez! Ami, higgyétek el, elrepül! 
 
Engedjék, engedjétek meg, hogy végezetül Sándor György szavaival éljek: „Fiatalok! Tiétek a 
jövő. Úgy volt, hogy a miénk lesz.” 
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