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Minden jó dolog a világon B betűvel kezdődik... 

B osztály, avagy 29 „csendes és kedves” bolyais végzős diák.  

B mint Bolyai. 2010 szeptemberében tudásszomjtól áthatottan 30 gólya küzdött meg a honfoglalásért. A 
44-es terem zárt ajtaja nem jelentett akadályt, a kilincs letörését egy névtelen önkéntes vállalta be.  
Később már nem igyekeztünk annyira bejutni. 
 
B mint becsengetés után érkezni.  Nem etikus, de relativisztikus rendszerben abszolút jó megoldás. Jobb 
későn érkezni, mint soha. Rájöttünk, hogy az osztályunkban periodikusan jelentkező járványok egyenesen 
arányosak a felgyűlt fonnivalóval: feleléssel, dolgozattal.  De előbb-utóbb  mindenki felkészült, és a jó 
eredmények nem maradtak el. 

B mint bentmaradni szünetben. Hamar hozzászoktunk, meg is szerettük. Hiszen egy fizikaképlet mögött 
rejlő törvényszerűség grafikus ábrázolását követhettük végig.  Vagy egy „becs-szós képlet” jutott eszünkbe, 
és befejezhettük a matekfelmérőt.  

A legértékesebbek akkor voltak a szünetek, ha a ránk jellemző „jobb lenne bármikor máskor”-morál 
szárnyra kapott. Így hát B-sekhez illő boci szemekkel bámultuk tanárunkat, s halasztottunk, amit csak 
lehetett... ilyenkor egy Stonehenge esett le a szívünkről. 

B mint bajnokok: nemzetközi  matek, országos fizika, magyar és román irodalom, megyei kémia... Álltuk a 
sarat! S ott van még a törilexikon, a táncoslábú, a rollerkirály, a cukrász, a sminkes, a fodrász, az 
elsősegélynyújtó, a veres hajú leánka, az énekes és a rajzoló.  A nyelvvizsgák labirintusában Ariadné fonala 
a jó nyelvérzékünk, így hátunk mögött tudhatunk 1-2 vizsgát, de nem B szinten. Amit pedig mindannyian 
felvállalunk, az a bagoly buzgóságunk. 

B mint bosszú. Lányok és fiúk. 83% a 17% ellen. A fiúk kezdték, a lányok folytatták. A közös nevezőt nehéz 
volt megtalálni, de mindenki túlélte.  

B mint béke. A legtöbb megoldandó problémában azért könnyen dűlőre jutottunk.  

B mint biológia. A Bio Ki Mit Tud szervezése által rövid időre genetikusok és doktori fokozattal rendelkező 
mesterképzett szaktudós professzorok lehettünk. 

B mint buli. Ha nem genetikával foglalkoztunk, akkor kirándultunk. Mert Fickóban szánkózni jó, retró-
karaokézni jó, túrázni, hegyetmászni, barlangászni és medvét lesni jó. 

B mint bűvész. Mi is hatással voltunk tanárainkra. Meggyőztük őket, hogy posztmikulás-prekarácsony 
időszakban nem előnyös felmérőt íratni. Ilyenkor túl nagy a „leánkafrekvencia”, amitől  gondolkodni sem 
lehet.  

B mint biztonság. Az apácaosztály 5 fiúján nem észlelhető a statisztikák által megjósolt „ellányosodás”, a 
lányok is lányok maradtak. Maradandó károsodást nem okoztunk egymásnak. Megismertük és 
megszerettük egymást, a versenyszellem jó hatással volt mindenkire.  

B mint Biztos értékek, melyekre rátalálni nehéz. A megszületett ötlet jó, de csak akkor, ha az oszi néni 
rábólint. Tudjuk, amit ő jónak tart, az jó nekünk, amit megenged, az jó móka. Megtanultuk mi ildomos, mi 
nem, ezután aláírjuk az e-mailjeinket. 

B mint Szalagavató. ... A felnőtté válást nem lehet, de nem is szeretnénk halasztani. A  terep ismeretlen, de 
olyan útravalót kaptunk, melyekre alapozhatunk.  

B mint befejezés. 29 jóbarát bizakodva áll a jövő elé. 


