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Érettségi találkozó 
 
József Attila: A számokról 
 
Tanultátok-e a számokat? 
 

Bizony számok az emberek is, 
Mintha sok 1-es volna az irkában. 
Hanem ezek maguk számolódnak 
és csudálkozik módfölött az irka, 
hogy mindegyik csak magára gondol, 
különb akar lenni a többinél 
s oktalanul külön hatványozódik, 
pedig csinálhatja a végtelenségig, 
az 1 ilyformán mind 1 marad 
és nem szoroz az 1 és nem is oszt. 
 

Vegyetek erőt magatokon 
és legelőször is  
a legegyszerűbb dologhoz lássatok –  
adódjatok össze, 
hogy roppant módon felnövekedvén, 
az istent is, aki végtelenség 
valahogyan megközelítsétek. 

 
Tisztelt tanáraink, kedves diáktársak! 
 

  Az 5 évvel ezelőtti találkozó után leültem, azzal a szándékkal, hogy le-
írom gondolataimat a barátsággal kapcsolatosan, mit jelentett nekem barátokra 
találni itt, az iskolában. Aztán eltelt 5 év és csak gondolatfoszlányok maradtak 
ebből az elhatározásból. A mögöttünk levő 5, illetve 15 évben sokszor jártuk a 
magunk útját, és megfeledkeztünk arról, hogy mekkora erő van a közösségben, 
az összefogásban. Sokszor megfeledkeztünk arról, hogy segítséget nyújthatunk 
egymásnak és segítséget kérhetünk egymástól, és csak oktalanul külön hat-
ványozódtunk. 
 

  Gyakran az érettségi találkozók formálissá válnak, és lassan elnéptele-
nednek. Mert a helynek, az időnek és az alkalomnak nincs feltétlen maradandó 
vonzása. De azok a találkozók, melyek a résztvevőkért történnek, amelyeken az 

 
 



ember, a társ, az együttlét, a gondolatok kicserélése a program, ott a találkozó él 
és a továbbiak számára is életforrássá válhat. Az egyén kiválhat a közösségből, 
és ezt sajnos nem lehet megakadályozni. De a közösség nem írhatja le egyetlen 
tagját sem. Mert lehet, hogy éppen akkor, amikor elhallgat, kiált segítségért! 
Amikor a volt osztálytárs eltűnni, elmerülni készül, akkor kell hogy valakik 
mellé álljanak. Amikor egyedül marad, akkor kell utána nyúlni határozottan. Ez 
a baráti közösség legyen az a pásztor, aki a századik bárány után megy. És ha 
egy el is felejtené a sokat, a sok induljon el az egy megkeresésére. 
 
  Ettől a gondolattól vezérelve tartunk immár második alkalommal össz-
népi találkozót, és a három osztály hívja a korábbi osztálytársakat is. Én 
személy szerint hiszek abban, hogy nem véletlenül kerültünk kapcsolatba 
egymással rövidebb vagy hosszabb ideig, életünknek bizonyos időszakában. 
  És talán furcsán hangzik pont az én számból, de szerintem ugyanígy 
nem véletlenül szóródtunk szét a nagyvilágban.  
  Amit én a hitnek nyelvén a magam számára megfogalmaztam, azt vél-
tem felfedezni Barabási Albert-László Behálózva című könyvében. Azok a 
hálózatok, amelyekről első pillantásra azt mondjuk, hogy véletlenszerűek, azok 
is jól leírható törvények szerint működnek. Amit még megértettem a mate-
matika nyelvén, azt így szűrtem le magamnak: egy háló annál biztonságosabb, 
ha a pontok több szálon kötődnek egymáshoz és egyszerre több ponthoz van 
kapcsolatuk.  
  Az iskola közös pontként összekapcsol bennünket. Néhányan az élet 
más területein is összekapcsolódtunk egymással. Vannak, akik folyamatosan 
tartják a kapcsolatot egymással, együtt kirándulnak, szülői értekezleteken 
találkoznak, esetleg üzlettársak egy vállalkozásban. Négy házaspár is van az 
évfolyamon, akik itt találtak egymásra az iskolában. Örömmel jelentem, hogy 
míg 5 évvel ezelőtt csak 20 gyermekről számolhattam be, immár 66 gyermek 
születéséről tudunk. Egyesek közülük már itt járnak iskolába.  
  Éljük a magunk kicsi életét és próbálunk boldogulni a helyünkön, vagy 
éppenséggel még keressük a helyünket ebben a világban. Keressük jövőnket és 
a kibontakozás lehetőségeit. 
 
  Milyen alapjai vannak jövőnknek?  
  Gazdaságilag álljunk talpra. Szükséges. Ezért örülök nagyon, hogy 
némelyeknek itthon is sikerült jól működő vállalkozást elindítani és vezetni. 
Többen hazajöttek már külföldről. Bátorítjuk a többieket is, ha fizikailag nem is 
tudnak, de mondjuk, csendestársként vállaljanak részt az induló vállalkozá-
sokban.  
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  A gazdasági fellendülés mellett vagy inkább előtt, szükséges a hit, hogy 
van értelme életünknek, van értelme a mi munkánknak. Volt értelme velünk 
vesződni itt az iskolában. Péterffy Enikő 15 évvel ezelőtt ezt nyilatkozta a 
Kotta Nélkül iskolaújság riporterének, aki a végzősökről kérdezte: „Végül is 
bízom bennük. Egyéni gondolkodásmódjuk csak segítheti őket későbbi pályá-
jukon. Büszkék lehetünk majd rájuk, hogy növendékeink voltak.” Köszönjük a 
megelőlegezett bizalmat. Mi is büszkék vagyunk arra, hogy itt járhattunk 
iskolába, hogy kedves tanáraink növendékei lehettünk. Köszönjük az értünk 
vállalt sok fáradozást, bocsánatot kérünk a kellemetlenségekért. 
  És hálát adunk Istennek, hogy annyi év után még vannak közös té-
máink, van mit elmondanunk egymásnak és ez társakká tesz bennünket. 
Dietrich Bonhoeffer, a mártírhalált halt teológus, aki 100 éve született, mondta: 
„A jó közösség egymás megértését jelenti. Az egymás megértésének a feltétele 
pedig, az egymás meghallása.” 
 
  Holnap, június 4-én lesz 86 éve, hogy Trianonban néhány tollvonással 
az akkori nagyhatalmak szétszakítottak emberi közösségeket, falvakat, csalá-
dokat. 
  Szimbolikus jelentőségűnek tartom, hogy az évfordulóra nem sirán-
kozással készülünk, hanem egy ilyen találkozóval, amikor szétszakítottsá-
gunkban elindulunk egymás felé, hogy újra közösségünk legyen egymással. 
Legyen ez a találkozó alkalma annak, hogy emberek újból találkozzanak, 
kapcsolatot építsenek, ápoljanak egymással. 
 
  Holnap Pünkösd ünnepe is van. Az első Pünkösdön egyesek átélhették 
a pünkösdi nyelvcsodát, amikor több ezer ember, noha különböző nyelven 
beszélt, mégis értette egymást. Mi egy nyelvet beszélünk és mégis sokszor nem 
értjük, félreértjük egymást, félremagyarázzuk a másik szavát. 
 
  Szolgálja ez a találkozó azt a célt, hogy értsük és megértsük egymást. 
 

Sógor Árpád 
 
Elhangzott a 15 éves érettségi találkozón, Kolozsváron, a Báthory Líceum 
Dísztermében 2006. június 3-án. 

 


