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 „A gramofonlemeznek nem az anyaga a fontos, hanem a dal, ami bele van vésve. Ha megöregszik a 

lemez, recsegővé válik a hangja, talán össze is törik: nem baj, mert a dalt még idejében átvette és 

továbbzengi egy szív, és annyira szereti, hogy újraönti a lemezt, és újra belevési a drága dallamot. 

Testünk a lemez, lelkünk a dallam. Most, hogy összetört a lemez, fájdalmas, de nem tragikus. Hiszen 

ezt a dalt, amit Szabó Lőrinc énekelt, továbbzengi egy hálás ország” 

Kedves Gyerekek! Kedves Kollégák!  

Joó Sándor gyászbeszédének szavaival köszöntelek Benneteket október 3-án, névadónk, Szabó Lőrinc 

halálának évfordulóján. Az elmúlt napokban nagyon is igaznak éreztem ezeket a sorokat, ahogy 

sétáltam a folyosón, és olvastam az ajtókra kitett, saját magatok által kiválasztott és leírt idézeteket. 

Elkészült a koszorú, amit közösen viszünk ki a hatodik ásokkal a sírhoz. Jó érzés volt végigolvasni a 

szalagokra írt idézeteket, jó érzés volt nézni a koszorút, mely egészen egyedi lett. Nemcsak azért, mert 

a kertemből szedett borostyán díszíti, hanem elsősorban azért, mert éppen azt éreztem, amit Joó 

Sándor is megfogalmazott: igen, lehet, hogy ez a lemez összetört, de a dal a szívünkben van, és 

továbbzengi azt.  

Jó ma itt állni az óriás lócis szófelhő előtt, arra gondolni, hogy mennyi „ÓRIÁS LÓCI” született ezalatt az 

egy év alatt, hogy mennyi mindent alkottatok abban a néhány hétben, ami a tavalyi október 

harmadikát követte. Itt a szófelhő, mely most már a Szabó Lőrinc-szobor mellett minden reggel köszönt 

Benneteket, a logó, mely a Ti ötletetek nyomán született, Dzsuang Dszi álma – bár kissé kopottan – 

még mindig ott színesíti az udvart, a csengőhang ötletek hamarosan szavazásra kerülnek, mert idén – 

ugyanúgy, mint tavaly – újraszínezzük az iskolát! Ma csak gondolatban indítjuk el! De a következő 

hetekben nagy feladatok várnak Benneteket! 

Itt az ideje újraálmodni a könyvtárat! Itt az ideje, hogy végre ne ez a fülsüketítő csengőhang borzolja 

az idegeinket, a lépcsőfokokat is teleírjuk Szabó Lőrinc-idézetekkel, átfestjük a folyosón elhagyottan 

árválkodó zongorát, és új életet adunk neki! 

A legfontosabb mégis az, hogy együtt és közösen tesszük mindezt. Ahogy ma felkerülnek az általatok 

felírt pozitív üzenetek is a falra, ami azt hirdeti: ebben az iskolában egy csapat vagyunk!  Szabó Lőrinc, 

az ember, az apa biztos nagyon büszke lenne rá, hogy így emlékezünk meg róla ma. A családdal együtt 

ott állunk ma 14 óra 55 perckor a sír mellett, s arra gondolhatunk, hogy igen Ő boldog lenne, ahogy az 

unokája is elmondta, mindig azt szerette volna, hogy így emlékezzünk rá.  

„A gramofonlemeznek nem az anyaga a fontos, hanem a dal, ami bele van vésve.” Köszönöm Nektek, 

hogy ma az iskola ezekkel a dalszövegekkel van tele, s így válnak valóban igazzá Joó Sándor szavai: a 

dalt, amit Szabó Lőrinc énekelt, továbbzengi ez az iskola! 


