
Tisztelt Tanárok, Szülők és Rokonok, Meghívottak, kedves XII.-es Diákok! 
 

 ,,Múlnak a gyermekévek, nincs visszaút” - hangzik el Ihász Gábor népszerű  dalában. 

Rábólintunk beleegyezően, de ösztönösen szinte azonnal időutazók leszünk, s az ellenkezőjét is 

bizonyítgatjuk. Minden szülő csillogó, könnyes szemmel gondol vissza az első lépteitekre, az 

első biciklizésre, az első napjaitokra az óvodában, iskolában. Ti is emlékeztek, pedig rég volt, 

amikor az ajtófélfához álltatok, és nagyapátok róvást húzott fejetek búbjához, majd később 

izgatottan figyeltétek, hogy mennyit nőttetek pár hónap alatt. 

 

    Azóta milliónyi alkalom adódott, amikor megmérjétek és megmérettessétek magatok. 

Hogy ma, a szalagavatón itt ülhettek, azt is jelenti, hogy az ajtófélfa sok centimétere már 

magasra emelkedett.  Húzzátok ki magatokat, hisz nem könnyű az emelkedés, de a rengeteg 

nehézséggel megküzdöttetek, és most új erőt ajándékozunk nektek, hogy tovább növekedjetek. 

Szüleitek, nagyszüleitek még mindig úgy becézgetnek, hogy ,,kisfiam, kislányom”, és ez örökre 

így marad. De mi már úgy emlegetünk titeket, hogy ,,a nagyok” . A mi szemünkben már nagyra 

nőttetek, nektek már szabad fel-le surranni a főlépcsőn, a legfelső emeletre kerülni a nagy 

termekbe. És nektek már szabad felsétálni erre a színpadra a Bolyai - Refi ünneplőjében, s itt 

várakozni. Hogy mire várhattok? Arra a világra, ahol már nem csak szabad, hanem muszáj 

nagyoknak és tudatosaknak lennetek! 

 

    Három és fél évvel ezelőtt, amikor egy szeptemberi reggelen először léptetek be a nagy 

udvarra, gondoltatok-e arra, hogy majd lesz olyan reggel is, amikor ki kell lépni innen? 

Közeledik ez a nap, s az idő-úton mérföldkő-ünnep a szalagavató . Ez az ünnepség - egyszerre 

múlt, jelen és jövendő voltában - egyedi esemény életetekben. Épp ezért talán komolyan 

elgondolkodtok azon, hogy mennyi mindent jelképez  az a feltűzött kis szalag! 

 

  A nagykorúságot sok súlyos fogalommal társítják: felelősség, komolyság, céltudatosság, 

önbizalom, nagybetűs Élet. Vállaljátok! De közben el ne feledjétek, milyen volt 

gyermeklelketek. Pillanatnyilag még nincs veszély, óvnak az iskolák. Ezért, hogy 

nagykorúságotok ünneplése közben is, legbelül még biztosan azok a vidám gyerekek vagytok, 

akik IX.-ben voltatok. De ezután már az egyetem vagy a munkahely kapuja vár, talán egy másik 

város, más emberek és más élmények. Ti alakítjátok útjaitok, tőletek függ minden. Sok új dolog 

következik a 18. életév, a szalagavató jelképes beavató szertartása után. S amikor majd a 

komolyság világa nagyon körülfog, emlékezzetek Demjén Ferenc dalának soraira:   

   „Azt mondom - játsszunk tovább!  

   Újra álmodjunk hát,  

   mint a felnőtt gyermekek.  

   Még mindig tiszta a szív,  

    és ha valami hív,  

   kell hogy újra ott legyek,  

   hol voltam rég.  

   Az kell most még.”  

 Mi pedig sietünk utánatok,  hisz még távolról ugyan, de már mi is látjuk azt a 

képzeletbeli kaput, amely előtt ti most a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és Református 

Kollégium nagydiákjaiként büszkén és mindenki által elismerten várakoztok.  

 A szervező XI.-es évfolyam nevében kívánom nektek, hogy tudjatok örülni felnőtt 

gyermekéveiteknek. S hogy örülhessetek, értékekben növekedjetek! Igyekezzetek, törekedjetek, 

örök varázsigeként hordva magatokkal a mára tanult Nemes Nagy Ágnes-sorokat: „Tanulni 

kell mindazt, ami kitárul, ami világít, ami jel, tanulni kell.”   

       

Köszönöm, hogy meghallgattak, Papp Timea XI.A 


