
Tisztelt Tanáraink, Szüleink, Meghívottak, Kedves Diáktársak! 

 

 Három és fél évvel ezelőtt tárt kapukkal várt bennünket  mindkét iskola, hogy most 

nemsokára utunkra bocsássanak. De jól tudják, hogy - közismert sorokat parafrazáljak -  Kell 

még egy szó,/ mielőtt elmennénk./ Kell még egy ölelés,/ ami végig elkísér. Ez az ölelő szó a 

szalagavató.  

 Iskolai éveink utolsó szakasza, bár 2010-ben még ismeretlen világ volt, boldog 

izgalommal kezdődött. Beléptünk, s csak úgy sodort  magával az idő árja. Nem mondtuk ki, de 

sejtettük, ez már a felnőtté válás döcögős útja, s nemegyszer a felelősségtudat nehéz fátyla 

telepedett szívünkre. Számtalan életre szóló pillanat emelt vagy taszított a mélybe: barátság, 

tapasztalat, megannyi remény és csalódás, s ezek mára már mind emlékké nemesedtek. Hosszú 

volt az út, mégis rövid, lassú, de mégis gyors, s most az út végéhez közeledve meghatódva 

figyeljük: értünk öltözött ünneplőbe a világ.  

 Tudatos és öntudatlan döntések sorozata, önmegvalósítás és önérvényesítés, és egy 

észrevétlenűl  vezető fényes szál... Semmi sem volt véletlen! Nem véletlen,  hogy ide 

születtünk, s nem véletlen, hogy az ország legjobb magyar iskolái vettek  szárnyaik alá. Nem. 

Nem a véletlen műve volt! Mi különös előnyben részesülhettünk. És külön feladatban! Hiszen 

nekünk, a jövő nemzedékének  kell tovább vinni a megadatott és megszerzett kincset. Tovább 

kell vinnünk az értékeket, a református iskola és a Bolyaiak szellemét, össze kell fognunk egy 

jobb, egy szebb hazáért, egy reménytelibb jövőért! 

 Bár túl merész a párhuzam, miként Mindszenty József hercegprímás, én is embererdőt 

látok magam előtt. Embererdőt leendő édesanyákból, leendő édesapákból, elöljárókból, 

nevelőkből. Ez az ifjúság, amely most velem együtt itt áll, már elhagyta a gyermekkor 

gondtalanságát, már érzi az élet viharát, de mégis szilárdan áll, csüggedetlen, hiszen erős 

gyökerei mélyen a földben tartják, a kivirágzó tudás magabiztossá teszi, elűzi félelmét, s ez az 

ifjúság az élet májusi tavasza: büszkesége édesanyáknak, édesapáknak, féltő gondja a 

nevelőknek, féltett reménysége az egyházaknak és a hazának!  

 De vajon elég erősek-e már a gyökereink? – mordul bennünk a félelem. Vagy visszájára 

fordítva a kérdést: akarjuk-e egyáltalán, hogy tartsanak? Mert az élet vagy saját lelkünk vágy-

viharai könnyen elsodorhatnak bennünket más tájakra, ismeretlen vizekre. Sőt, olykor ez látszik 

a könnyebb, a szebb útnak. Pedig kicsit sem az. Kitépni mélyen kanyargó gyökereinket egy más 

világ, más hon felemeléséért?! A kezünkben a döntés.  

 Ma  is dönthetünk, a felnőtté avatás szimbolikus napján. Ma is, amikor összegyűlt értünk  

ennyi ragyogó tekintet, ennyi mosolygó szív, akik mindvégig mellettünk álltak, és akik most 

bennünk látják a jövőt. Bennünk bízva reménykednek egy jobb világban, hisznek abban, hogy 

mindenki a maga tehetségével, az iskolájától kapott tudásával értékesebbé és otthonossá teszi e 

néha zord világot. A XII. évfolyam nevében köszönöm szüleinknek és tanárainknak a belénk 

vetett bizalmat, a felnőtté nevelő tudást és szeretetet, szervező diáktársainknak a fáradhatatlan 

lendületet.  

 De végezetül újból mondom: a kezünkben a döntés, mely felnőttet kíván. Tehát 

döntenünk kell! Döntenünk kell önmagunk és a szülőföldünk mellett, döntenünk kell az 

anyanyelvünk mellett. Hiszen beszéljünk bár szépen és értelmesen több tucat idegen nyelven, 

miként édesanyánk, édes anyanyelvünk is egy van. Ezen a nyelven hangzottak el féltő gonddal 

oly sokszor az Itt élned, halnod kell – intő szózatai, s ezen szólnak ma is lelkünkbe sajgón, 

mégis reménykedőn igéink:  Az úton majd néha,/gondolj reám - /ez a föld a tiéd,/ha elmész, 

visszavár!(...)/Nézz rám, s ne ígérj;/Nézz rám, sose félj -/ ha nincs hely, ahol élj -/ indulj 

hazafelé!  

 

   Köszönöm, hogy meghallgattak, Köllő Beatrix – XII.C 
 


