
 

Kedves ballagó diákok, ünnepeltek, 

kedves tanáraink, szüleink, tisztelt hallgatóság! 

 

Körültekintek.. Mennyire más most az iskolaudvar, az egykor félelmetesen magasló falak ma 

ünneplőben állnak, a hely összezsugorodott és az idő is tömör. Iskolánk világa olyan kicsi és 

mégis mennyire hatalmas, annyi merész álom született itt és még megannyinak helye van. A 

magunkra- és egymásratalálás fészkét hagyjuk el ma. Mit viszünk magunkkal a Bolyaiból? A 

lebegő képeket: osztályterem és szünetek, félhomályban az iskolafolyosó, kilátás az utolsó 

emeletről. Számunkra a múló pillanat hangulatát hűen felidézhetik diákkorunk képei, iskolaillat 

a nagy hangzavar és a dallam, a csengő szava.  Ezen a héten sokszor felfigyeltem rá  és azon 

töprengtem milyen lehet majd a ballagásunk napján hallani azt a hangot,  mely  

olykormegnyugtat  vagy éppen ránkszól, hogy adjuk be a  kész munkát. Az elmúlt négy év során 

a csengő hangja mindig egy új  érzést keltett bennünk és így van ez ma is. Megszólal és felvillan 

előttünk életútunk képe. 

Ha az életünk egy hosszú vonatúthoz hasonlítanánk, azt mondhatnánk, a szüleink azok, akik a 

vonatra felültetnek, s az első átszállásig kézenfogva vezetnek. Itt érkezünk el utazásunk második 

szakaszához, amikor belépünk a líceum kapuin. Ekkor szüleink elengedik kezünk, s a tanítóinkra 

bíznak. Ők lesznek majd a vonaton, az életünkben azok az utasok, akiket eleinte furcsa 

idegennek találunk, az út végéig viszont rengeteg újdonságot hallunk tőlük.  

Diákként ritkák azok a pillanatok, melyek során az egész részének érezzük magunk, egy teljes 

világ részének. A Kosztolányi versben megszólaló apa most mintha hozzánk szólna: „Lásd 

kisfiam ezt neked adom most, Legyen tied örökre az egész, Ez itt a keserű s ez itt az édes, 

 ez a fekete és ez a fehér, ez a nyugalom, s a láz is, hogy égess.” Ez az egész számunkra a 

megszerzett tudás, melyhez egyaránt társult a keserű és az édes, a nyugalom és a láz. 

Megtapasztaltuk az átmeneteket, a színárnyalatokat a fekete-fehérben és úgy érezzük a bolyais 

diákéveink teljesek voltak.  



A mai napon lassan – lassan a következő állomáshoz érkezünk, s itt az ideje, hogy tanárainktól, 

ezektől a furcsa idegenektől méltóan elbúcsúzzunk. Köszönettel tartozunk ma szüleinknek is, 

hogy a megfelelő vonatra ültettek fel, és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum kapujában szállhattunk 

le. Köszönettel tartozunk tanárainknak, hogy végigkísértek és tanítottak élletünknek ezen 

szakaszán. 

Köszönettel tartozunk tanárainknak is, hisz nem magunktól lettünk ilyenekké. Mind ezernyi más 

emberből vagyunk, bárki, aki valaha is kedvességet tett nekünk vagy bátorítóan szólt hozzánk, 

része lett a mi karakterünknek, gondolatainknak és sikereinknek is. Terveink vannak és bátrak 

vagyunk, ezt pedig mind a bizalomnak köszönhetjük, mely kapukat nyit előttünk. 

Végül pedig úgy érzem, köszönettel tartozunk iskolánknak is. Ódon falainak, hogy négy éven át 

védtek a külvilág bántalmaitól, s hogy ezen falak között még ma is érezhető a „bolyais szellem”, 

amely tartást nevelt belénk. Bármerre is sodor az élet, mindenhol találkozunk majd 

nehézségekkel, megpróbáltatásokkal. Akkor majd felhasználhatjuk mindazt, amit az itt eltöltött 

évek alatt tanultunk, és bebizonyíthatjuk, hogy méltóak voltunk arra, hogy ebben az iskolában 

ballagjunk. Ehhez a neveltetéshez méltóan szeretnék Howard Arnold Walter szavaival búcsút és 

köszönetet mondani: 

 „ Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem; 

 Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem; 

  Erős leszek, mert olyan sok a szenvedés; 

Merész leszek, mert annak kell lennem; 

Barátja leszek mindenkinek – ellenségnek, társtalannak; 

 Ajándékozom, s elfeledem az ajándékot; 

 Alázatos leszek, mert ismerem gyengéimet; 

 Felnézek, és nevetek, és szeretek, és magasba emelek.” 


