HMG szalagavató, 2012
Kedves HMG-s diákok, kedves végzősök! Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a
várva várt estén! Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, akik idáig
segítettek benneteket. Köszöntöm a gimnázium dolgozóit, tanárait és nyugalmazott tanárait.
Külön köszöntöm Szentes város polgármesterét, Szirbik Imre urat. Köszöntöm a meghívott
vendégeket, a rokonokat és barátokat.
Ezen az estén, melyre annyit készültetek, nem véletlenül álltok itt talpig ünneplőben.
Az érettségihez, illetve az érettséghez vezető útnak ezen az állomásán egy szalagot kaptok,
amely jelentőségteljes üzenetet hordoz. Mit jelent ez a szalag? Az elmúlt négy vagy hat évet.
Annak örömökkel és néha bánatokkal teli idejét. Az egymással és iskolátokkal kialakult
kapcsolatotokat. Mert az életet az emberi kapcsolatok teszik igazán értékessé. Az évek alatt,
vagy éppen a nemrég szövődő barátságok, netán szerelmek olyan lelki töltést adhatnak
nektek, amely átsegít az életetek legnehezebb időszakain is. Egy dolgot azonban szeretnék a
lelketekre kötni. Ami veletek történik, abban mindig azt keressétek, csak azzal
foglalkozzatok, ami építő, ami előre mutat. Ha az energiátokat az értékes dolgok művelésébe,
a valódi értékek követésébe fektetitek, célja lesz az életeteknek, vagyis nem lesz céltalan. Az
értéktelen kacatokat nem lehet egy életen át cipelni. Ha valami nem jól sikerül, az elkeseredés
helyett tanuljatok belőle, és váltsatok irányt. Csak az előre mutató gondolatok legyenek a
látóteretekben, hiszen ahhoz rövid az élet, hogy az arra nem érdemes dolgokkal
foglalkozzunk. Az élet különleges lehetőség. Okosan éljetek a lehetőséggel, de mindig csak
előre, mert visszafelé nem lehet élni, mert az már visszaélés.
De nem is húzom tovább a szót, nézzük, hogyan ment ez egy olyan valakinek, aki
már túljutott földi útjának legnagyobb részén, megpróbáltatásokban is jócskán volt része,
mégis mindig kristálytisztán tudta, hogy a felhők mögött mindig ott van a napsütés.
Hagyomány nálunk, hogy egy volt diákunk, akinek valamilyen módon különös kötődése van
iskolánkhoz, üzenetet küld a szalagtűzésüket ünneplő végzősöknek. A jófajta hagyományokat
nem illendő megtörni, így következzék a HMG egykori diákjának üzenete.
Kedves Fiatal Barátaim!
Igazgató Úr kért, hogy a Szalagavató ünnepélyre írjak pár sort Nektek, ami esetleg
későbbi életetek során hasznotokra lehet. Mivel azonban nem ismerjük egymást, nem akarok a
levegőbe beszélni, ezért saját életemből küldök üzenetet, ami nekem hosszú évtizedeken át
nagy segítségemre volt, hátha Nektek is hasznotokra lehet.
Mikor 1940-ben a szentesi Horváth Mihály Gimnázium tanulójaként a magyar
érettségi szóbeli vizsgájára készültem, kezembe került egy költemény, amit most szeretnék
Nektek is elmondani. A címe: A pisztrángok példája. A szerző nevét nem árulom el, ezt Nektek
kell kitalálnotok, ha az érettségire készültök magyar irodalomból. Íme a vers:
Pisztrángok példája
A pisztrángoktól ezt tanultam:
sohasem úsznak ők az árral,
de mindig szembe, mindig hősként,
glédában és kicsit vadultan,
rugalmasan, ragyogva, frissen,
hol zuhatag fájdalma szisszen.
Őrült erőkkel szembeszállva,

föl a zokogó zuhogókon,
szirtek között, a vízesések
több méteres habzó haragján
föl, szárnyak nélkül, szinte szállva
szökdösnek, diadalt aratván.
A Forráshoz, hol még az eszme
nincs elkeverve nyárspolgári
iszappal, hizlaló, tempótlan
nagy tunyasággal, hol kiveszne
hős ritmusuk! Ők az ormótlan,
titokzatos hegyekbe vágynak!
Amely pisztráng az árral úszik:
lehet boldog, hasa fehérjét
lehet, hogy parti nefelejcsek
kívánják, hogy csókkal elérjék
s holdfény hullong rá, mint a tej-csepp,
de a Faj meghalt benne: hulla.
A hasukat boldogság-nappal
süttethetik a renegátok,
magyar Júdások, árral-úszók:
a nevük hulla, létük - átok!
Pisztráng-lelkű Pajtás, előre
a Forrás-álmú hegytetőre!
Kedves Fiatal Barátaim! Bocsássatok meg, hogy üzenetemet környezetvédelmi
okokból használt papírra írtam, valamint a helyesírási hibákért, ezt írjátok romló látásom
terhére. Szívből kívánom azonban, hogy amikor tanulmányaitok befejezése után megtaláljátok
helyeteket az életben, és körülvesz benneteket a „magyar Júdások, árral úszók” tömege,
Benneteket mindig vezessen a pisztrángok példája: „Pisztráng lelkű Pajtás előre, a Forrásálmú hegytetőre!”
Igaz szeretettel köszönt, egykori diák-elődötök a szentesi Horváth Mihály
Gimnáziumban:
Dr. Brusznyai József
90 esztendős szentesi öregdiák
Ő iskolánk mártírjának, Dr. Brusznyai Árpádnak a testvére, egy bölcsességgel,
életvidámsággal, humorral teli kedves öregúr.
Még egy üzenetet át kell adnom nektek, amelyet városunk országgyűlési képviselője
küldött Nektek. Figyeljetek rá, mert érdemes.

Tisztelt Szülők, Tanárok!
Kedves szalagavatásra váró Hölgyek és Urak!
Köszönettel vettem a Horváth Mihály Gimnázium meghívását, de sajnos kötelezettségeim
ismételten máshová szólítanak.
Ilyenkor útravalóul rengeteg jó tanácsot kaptok. Én most csak egy – véleményem szerint
rendkívül fontos üzenettel szeretnék szolgálni. Ez az üzenet a történelemből vett, de nem a
történelemről szóló üzenet:
Winston Churchill a II. világháborúban a miniszterelnöki kinevezésekor vért, verítéket és
könnyet ígérve, az egész nemzet összefogásával győzelemre vezette országát a Német
Birodalommal szemben. A győzelem ellenére azonban nem választották meg ismét
miniszterelnöknek. Ezek után hosszú ideig nem volt hajlandó a médiának megszólalni,
nyilvános beszédet tartani.
Több év eltelte után mindenki meglepetésére elvállalta egy kisváros diákjainak szónoki
felkérésére szóló meghívását. Mondani sem kell, az összes létező hazai és külföldi rádió és
újság jelen volt a teremben. Szinte már csak a meghívók, - azaz a diákok nem fértek be.
Churchillt megérkezésekor mindenki halálos csendben várta. Ő felment a pódiumra,
köszöntése jeléül bólintott, majd elmondta a régóta várt beszédét:
Soha ne add fel!
Soha, soha, soha, soha!
-

Majd ismét bólintott, lejött a pódiumról és elment.

Soha ne adjátok fel álmaitokat, vágyaitokat! – Ehhez persze mindent meg kell tenni.
Álmaitok, vágyaitok megvalósításához kívánok jó erőt, egészséget, igaz hitet és hatalmas
energiát.
Engedjék meg, hogy városunk és körzetünk országgyűlési képviselőjeként őszinte
nagyrabecsüléssel és tisztelettel köszöntselek Benneteket:
Farkas Sándor
Országgyűlési Képviselő
Ennyi életbölcsesség után nem lehet más hátra, egy feledhetetlen estét kívánok Nektek!
Isten áldjon Benneteket!

