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 Mi talán még nem fogtuk fel a súlyát annak, hogy végzősök vagyunk. Eddig lefoglaltak a 

dolgozatok, a tablóképek, a szalagavató, a már leselkedő érettségi, a mindennapos tennivalók, de 

nemsokára elérkezik az a pillanat, amikor felnőtt módjára el kell gondolkodnunk ezen-azon. 

 A ballagás eddigi életünk legnagyobb változását fogja hozni. Sőt, maga az életünk fog 

fenekestől felfordulni – nem halljuk többet, hogy „elnézést a késésért”, hogy „mit mondtál, 

Laci, kicsengettek?”, hogy „Van valakinek egy tornacipője?”, vagy hogy „Mindkét csoport 

Fóniba!”. Nem lesz több Bolyai, oszi néni, sem több „bemész héttől órára?”, Doina néni sem, 

és amit a legfurcsább elképzelni, osztálytársak sem. Természetesen egyelőre azt hisszük, hogy 

minden ugyanígy marad, hogy sokszor találkozunk, írunk a Facebook-csoportra, közös 

programot szervezünk, de valószínű, hogy legkésőbb néhány év alatt annyi irányba sodródunk 

majd, ahányan vagyunk. Ijesztő gondolat, nem?  

 Az elmúlt négy év alatt (sőt, az osztály nagy része számára már nyolc éve) bejártuk a 

világot: Zeteváraljától kezdve Gyimesbükkön át Budapestig mindent, megismerkedtünk 

egymással, önmagunkkal, okoskodtunk és butáskodtunk. Voltak igazán szép pillanataink és 

nagyon csúnyák is; volt, amit megtanultunk (például az ozmózist) és sok olyan is, amit nem; 

egyszerre voltunk a legjobbak és a legrosszabbak. Eredményeinkre büszkék vagyunk: határon 

innen és túl is megmutattuk, mit tudunk: Tudek-en, Tudok-on, fizika-, magyar- és 

matekversenyen, szónokversenyen. 

 Az eltelt évek során sokkal nagyobb hatással voltunk egymásra, mint azt el tudjuk 

képzelni. Egymás ismerős hangja, arca, nevetése között töltöttük majdnem minden napunkat; 

beszélgetős esték, mozgalmas kirándulások, közösen szervezett tevékenységek kapcsolnak össze 

bennünket, talán egy életre, mint az összerázó, a Ki Mit Tud-rendezvények, számtalan BDSz-

program, a Tentamen szerkesztése. Ha sokszor hiányzott is az egyetértés, sőt, a „kötekedés” is 

előfordult, a kreativitás, az akarat, a lendület jellemzett minket.  

 Ha nem is volt zökkenőmentes az együtt töltött idő, egymásnak köszönhetjük azt, amit 

ma önmagunknak tudhatunk. Családszerű közösséget sikerült kialakítanunk: sokan vagyunk, 

sokfélék, de akárhová is kerülünk, magunkkal visszük mindazt, amit az elmúlt négy évben 

tanultunk az életről, az emberekről, a felelősségről. Az egymástól teljesen eltérő egyéniségek 

úgy működtek együtt, hogy a harmincegy színfolt nem egy tarka mozaikká állt össze, hanem egy 

új színné olvadt, és az egyediségben egységet tudtunk alkotni. Hisszük, hogy az osztályról 

maradt általános benyomás, a képek, hangok, illatok, érzelmek egyvelege (ha úgy tetszik, 

szinesztézia) évek múltán sem fakul el, és mindnyájan büszkén emlékszünk majd vissza: igen, 

mi voltunk az A-sok. 

   


