
Mindszentys tizenkét évem 

 

„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!” 

Élénken emlékezem Kölcsey Ferenc szavaira, amelyek még az egyik irodalomórán 

hangzottak el. Ha az ember jobban belegondol, és visszaemlékszik az elmúlt éveire, rádöbben 

már-már idősebb fejjel arra, hogy mennyi mindent adott neki a diákélet. „Az iskolában élünk” 

- hallottam sokszor diáktársaimtól, ami így is volt. Én 12 évig voltam ennek az iskolának a 

„lakója”. Közhelyként hangozhat, de rengeteg mindennel gazdagodtam. Értékes barátságokat 

kötöttem, megtanultam, ha valami nem sikerül, fel kell állni és újra meg kell próbálni. („Majd 

kijavítod!”) Itt találkoztam először a szerelem elsöprő erejével, és most döbbenek rá, hogy 

ezek az éveim a legszebb emlékek maradnak!  

     Végzősként az ember átértékel sok mindent. Megbánást érez az elszalasztott dolgaiért: 

„Miért nem tanultam jobban?”, „Miért nem figyeltem jobban az órákon? Akkor most 

biztosan könnyebben menni minden”. Hasonlóképpen érzem magam az elbúcsúzás 

pillanataiban én is. „De tanulni sohasem késő” - gyakran mondták tanáraink tanulásra 

buzdítva minket, és ez így is van. Sohasem késő eldönteni, hogy a könnyelműség helyett a - 

bár nehéz, de idővel visszatérülő - sikerekben gazdag utat választod, ezzel megalapozva a 

jövődet. 

 



Osztálytársaimmal így az „utunk” felé közeledve, szívesen emlékszünk vissza a 

közösen átélt kalandjainkra, az izgalmas történetekre, a tanórai aranyköpésekre, a rengeteg 

nevetésre, egymás segítésére (Mi a 2. feladat megoldása?), a tanórák előtti házi feladat 

másolásokra, de még a kudarcainkra is! Ezek az évek olyan gyorsan elillantak, mint amikor 

egy pillangó csap egyet a szárnyával, és tovább repül. Egyik szemem mosolyog, másik pedig 

sír, hogy mindjárt vége mindennek. Mintha minden csak tegnap kezdődött volna, és most itt 

vagyunk 22-en, s elköszönünk szeretett iskolánktól.   

Őszintén megmondva szomorú vagyok, és félek is egyben, legfőképpen az érettségitől, 

és attól, hogy ezután minden más lesz. Már nem ide jövök reggelente, nem fogadnak 

ugyanezek az ölelő karok. Hiányozni fog minden, még a tanárok „haragja” is, amikor lusták 

voltunk, vagy nem készültünk az órákra. De egy valami sohase fog megváltozni, hogy 

mennyire jól éreztem magam veletek, és mennyit fejlődtem, hiszen az emlékeket és a tudást 

senki sem veheti el tőlünk! Köszönöm kedves iskolámnak, hogy felnevelt! 

 

„Régi harcok, 

régi kopott könyvek. 

Mosoly, derű 

néha fájó könnyek. 

Múlik minden, 

rohannak az évek. 

Búcsút intünk 

múló diákévek.”  

(Ernest Hemingway) 
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