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„Be van fejezve a nagy mű, igen.” 

 

Kedves Ballagó Tizenkettedikesek! Kedves Szülők, Hozzátartozók! Kedves 

Megjelentek! 

Madách Imre szavaival köszöntelek Benneteket, köszöntöm Önöket. Egy héttel ezelőtt, 

mikor behozták a tizenkettedikesek tablóját a tanári folyosóra, ez a mondat meredt rám 

az egyik tablóról.  

Az ember tragédiájának sokat és sokszor idézett sora, az Úr első megszólalása, mely 

nyilván megerősítésre vár, és mégis a folyamatos cáfolni vágyás kísérletei kísérik a mű 

során. Lezártság, befejezettség, visszavonhatatlanság és a tökéletesség biztos tudata árad 

belőle, mely végül alapjaiban kérdőjeleződik meg.  

Egész nap elkísért ez a mondat, s a kérdés is: vajon miért pont erre esett a választás? Az 

ember tragédiája nagy kedvenc számomra is, hiszen magába sűríti az emberiség 

történetét, s minden olyan érzést, tapasztalást, melyek igazát az ember csak saját életútját 

végigjárva él meg, és fogad el.  

De érdemes idézni a folytatást is! 

„A gép forog, az alkotó pihen. 

Év-milliókig eljár tengelyén, 

Míg egy kerékfogát ujítni kell. 

Fel hát, világim véd-nemtői, fel, 

Kezdjétek végtelen pályátokat. 

Gyönyörködjem még egyszer bennetek, 

Amint elzúgtok lábaim alatt.” 

Mit sugall ez a néhány sor, ami ugyan nem szerepel a tablón, de a kiragadott idézet 

mégis evokálja számunkra? 

Remélem azt, hogy az itt szerzett tudás, tapasztalás, a körülölelő biztonság „év-

milliókig” elkísér Benneteket, s csak néha kell egy-két „kerékfogát” megújítani. Benne 

van a végső elválás és útra bocsátás gesztusa is: „kezdjétek végtelen pályátokat”.  

Eszembe jutnak szalagavatótok pillanatai. A közös filmek, az öt év megidézett percei, a 

rivaldafényben levés örömei. Akkor még csak kísértett, ma már végérvényessé kezd 

válni a búcsú. 

A búcsú. De mitől is? Igen, mindattól, amit olyan varródanisan megfogalmaztatok még 

januárban: a barátoktól, a büfés Zita nénitől, a barackos ice tea-től, talán a korán keléstől, 

a szenvedéstől, az itt töltött öt vagy tizenhárom évtől.  
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S még valami nagyon fontostól: a gyerekkortól. „Más is kibírta már, hogy felnőtt”, 

fogalmaztátok meg a búcsúbeszédetekben. Ez így igaz. Felnőttnek lenni legalább annyi 

előnnyel jár, mint hátránnyal. Csak élni kell tudni a kapott lehetőségekkel. Csak 

tisztában kell lenni a döntéseink következményeivel. A legfontosabb, hogy vállalni kell 

tudni a felelősséget tetteinkért.  

„Én magam vagyok/ a kép s a keret” – fogalmaz Szabó Lőrinc a Tücsökzenében. Ne 

feledjétek el tehát, hogy mindig Ti határozzátok meg a határaitokat, a „keretet”. De 

egyben Ti töltitek meg ezt tartalommal, „képpel”. És soha ne feledjétek el: mindkettő 

alakítható, újraformálható, újradefiniálható. Néha persze a változtatás fájdalommal, 

sokszor csalódással jár.  De mindig újra és újra kell kezdeni. Hiszen ez Az ember 

tragédiájának az üzenete is: „A cél halál, az élet küzdelem,/ S az ember célja e küzdés 

maga.” 

Kedves búcsúzó diákok! Mi csak reméljük, hogy kaptatok ehhez kép- és 

keretalakításhoz elég muníciót. Tőlünk, tanáraitoktól, s az osztálytól. Az ások a 

csapatszellemet, az odafigyelést, az elfogadást és a másokkal szembeni toleranciát. A 

bések a humort, a mélyen érző szívet, az őszinte közvetlenséget és a fanyar humort, a 

vagányságot. S mindezeket nemcsak magatokkal viszitek a nagy betűs életnek nevezett 

utatokra, hanem itt hagyjátok nekünk is, mintegy örökül. Ugyanúgy, mint a kezetek 

nyomát, melyből a brit zászló kontúrjai elevenednek meg az aulában. A Lóci óriás lesz 

című Szabó Lőrinc vers szavaiból kibontakozó kép mindig emlékeztetni fog bennünket 

a 12. bésekre, eltompítják bennünk a késések és hiányzások okozta bosszúságot is.  

Az úton persze nem lesztek egyedül, hiszen ott lesznek mellettetek azok, akik 

születésetektől kísérnek bennetek: a szüleitek, nagyszüleitek. Most talán természetesnek 

veszitek mindezt, de azért kérlek Benneteket, merjetek néha egy-egy köszönömöt is 

elmormolni; ha nem is feltűnően, de néha azért ismerjétek el, ha igazuk volt egy-egy 

vitatott kérdésben! Merjetek néha még őszinte gyerekek lenni! Higgyétek el, ezzel 

váltok igazi felnőtté! 

Kedves szülők, nagyszülők, hozzátartozók! Azt kívánom Önöknek, hogy minél többször 

legyen részük ilyen köszönetben, elismerésben. Hiszen mi már tudjuk, ismerjük az út 
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kikerülhetetlen akadályait, amiket mi is magunk, mindenki mástól különbözően 

szerettünk volna megoldani, s csak később jöttünk rá a közhelyek igazságára.  

Kedves Ballagók! Útravalóul én sem tudok szebb és hitelesebb idézetet választani 

Nektek, mint amit Ti írtatok a ballagási meghívóra.  

És így lesz kerek az egész. Az ember tragédiájának üzenete így olvad össze az általatok 

választott Helen Keller-idézettel. Azzal a Helen Kellerrel, aki jól tudta mi a küzdelem, 

aki tudott olyan utat választani, amilyet előtte senki. A süket és vak írónő nem adta fel 

a harcot, megtanult írni, olvasni, ő volt az első süket és vak, aki diplomát szerzett, aki 

teljes életet élt hátrányos helyzete ellenére is. Aki újra tudta szabni a számára előírt 

keretet, színekkel tudta megtölteni a képet.  

Ne feledjétek tehát az idézetet soha! Jusson eszetekbe a legnehezebb helyzetekben is: 

„ Fordítsd az arcodat a nap felé, és minden árnyék mögéd kerül”! 

Kívánom, hogy legyen erőtök, bátorságotok mindig a nap felé nézni! Kívánom, hogy 

gyakran érezzétek a kezdő idézet jóleső elégedettségét: 

„Be van fejezve a nagy mű, igen.” 

 

Végezetül hadd fejezzem be beszédemet a bések tablójának mindent lezáró üzenetével:  

„Ennyi” 

 

  

 

 

 

 


