
Kedves diákok, köszönöm, hogy megkértetek, én is mondjak búcsúszpícset. Biztos ami biztos. 

Pedig néhányan igazán remek választ adtatok arra a kérdésre, hogy Medve Gábor miért ment vissza az 

iskolába? 

Miért tért vissza egy olyan helyre, mint például ez a bolygócska is, ahol élünk, amely tele van 

igazságtalansággal, becstelen, ostoba elnyomással, az igazak megalázásával, vagy – ami Medve 

Gábornál az utolsó csepp volt a pohárban a szökése előtt – azzal, hogy bennünket is magához 

hasonlóvá tehet a rendszer, elfogadtathatja velünk, hogy csak így lehet, naivnak nevez, ha vannak 

elveink. Elveszi ártatlanságunkat. A mostani ünnepi pillanatban talán éppen megint elrabolnak egy 

gyermeket, lebombáznak egy várost, koncentrációs táborokban átnevelnek népeket, éhen és szomjan 

halnak élőlények, Nádas Péter haldokló vadkörtefája talán éppen megint reccsen egyet. 

Medve Gábor mégis visszatért. „Medve Gábor visszatérése az igazi lázadás…mert csak belülről lehet 

változtatni” - írta Réka, Andrea szerint pedig azért, „… mert rájött arra, hogy mindig lesz egy újabb fal,

egy újabb akadály, amivel majd szembe kell néznie.” Mert ha folyamatos válságban élünk is, mindig 

vannak, akik  idejüket, energiájukat áldozzák, hogy például menekült gyermekek oktatáshoz jussanak, 

mások feltalálják a korall-bölcsőket, amivel a korallzátonyok megmenthetők, vagy gondos 

előtanulmányozás után, hogy ne ártsanak többet, mint amennyit használni szeretnének, erdőket 

ültetnek. Medve Gábor visszament az iskolába, és egy kicsit megváltoztatta, értelmesebb és 

barátságosabb hellyé tette.

Mitől lesz egy hely barátságosabb? Hát a barátoktól. Attól, hogy odafigyelünk egymásra, segítünk és 

elfogadjuk a segítséget, ha nem értünk valamit a másik ember viselkedésében, nem azt gondoljuk, hogy

rosszat forral ellenünk, és egyébként is egybites kretén, hanem, lehet, hogy fáradt, majd kialussza 

magát. Egy barátságos helyen nincs versengés, ma már evidens a közgazdasági kutatásokból is, hogy a 

kollaboráció, a win-win helyzet sokkal gyümölcsözőbb. Egy barátságos helyen nincsenek parancsok és 

nincsenek feljebbvalók, értelmetlen tehát minden kényszer, egy barátságos hely nem azt akarja, hogy 

megfelelj az elvárásainak, hanem azt, hogy önmagad légy, mert csak így tudsz hazugság nélkül 

együttműködni a többiekkel.

Arra vonatkozóan pedig, hogy mit lehet önmagadnak lenni, van egy hászid történet. Élt valaha egy 

Zuszja nevű kis rabbi, aki olyan volt, hogy ha Eleázár nevű testvérével megszálltak egy fogadóban, és 

arra jöttek a zsiványok, látván, hogy két ember alszik, a kívül alvót, Zuszját persze, fogták, és 



megverték. A következő éjszakán megint ott kellett megszállniuk, Eleázár pedig azt javasolta öccsének,

hogy tudod mit, ma én alszom kívül, ne mindig téged üssenek. Így is lett, jöttek is a zsiványok, 

verekedhetnékük is támadt, de valamelyiknek eszébe jutott, és mondta is, hogy fiúk, gyertek most 

inkább a belül alvó alamuszit verjük el, szóval megint Zuszja kapott. És most jön a kedvenc jelenetem: 

ez a Zuszja mondta, hogy ha majd meghalok, az Úristen, She is black, nem azt fogja kérdezni tőlem, 

hogy miért nem voltál Salamon király, hanem azt, hogy miért nem voltál Zuszja?

Egy barátságos, nem versengésre és teljesítménykényszerre alapuló iskola nem oldja meg neked, hogy 

saját magad légy, de megerősít, hogy legyen kedved, kitartásod, bizalmad önmagadnak lenni. Nem 

tudom, kinek az az útja, hogy tanár legyen, tanárnak lenni soha nem volt könnyű, de mostanában 

különösen nagy kihívás. Nem sorolom az ellenérveket, mást se hall az ember. Egy versengésre 

alapozott világban aki nem versenyez, kívülről úgy látszik, mintha vesztes volna. De van másik 

nézőpont is, és nem csak a belső nézőpont, hanem egy még tágasabb. Mostanában láttam egy filmet, az

a címe, hogy Lunana, avagy jak az osztályteremben. Egy ötezer méter tengerszint fölötti kicsi tibeti 

faluba megy el tanítani valaki, és megkérdezi a gyerekeket, hogy ki mi szeretne lenni. Az egyik gyerek 

azt válaszolja: tanár, mert a tanárok megérintik a jövőt.

Az együtt töltött idő alatt beszéltünk Enyedi Ildikó megfigyeléséről: a dolgokat vagy nagyon közelről 

érdemes nézni, és akkor látsz minden részletet, látod, hogy milyen végtelenül bonyolult egy hópihe 

vagy egy gyermekláncfű magjának kis ejtőernyője. A dolgokat érdemes messziről nézni, és akkor 

feltárul az egész közege, az, hogy ő is egy ember, honnan jött, merre tart, milyen volt eddig az élete, 

milyen volt a családja élete, satöbbi, ez is végtelenül bonyolult. Egyedül közepes távolságról nem 

érdemes a dolgokat nézni, mert a közepes távolság az ítélkezésé, az ítélkezés pedig pusztító. Közepes 

távolságról nem lehet látni se a múltat, se a jövőt.

Tolsztoj egyszer azt írta egyik barátjának, kinek másnak, hogy ha választhatna aközött, hogy jobb, 

igazságosabb lenne a világ, de többé nem születnének gyermekek, és aközött, hogy a világ megmarad 

ilyen tökéletlennek, de mindig születnek gyermekek, akkor ő a gyermekes verziót választaná.

Pilinszky János szavaival búcsúzom: édeseim, vigyázzatok magatokra.


